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INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:
Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.
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BUDSJETTER FOR 2012

Vedlegg:
Budsjetter for basisbevilgning og for til sammen 10 prosjekt.
Senterstyret skal vedta budsjett for basis. Budsjetter for prosjektene er kun til
orientering.
Budsjettene for følgende 3 prosjekt er ikke klare enda, og er derfor ikke vedlagt:
1.
Revisjon, utvikling og utprøving av kartleggingsprøver 1.-3. Kontrakt nylig
mottatt. Dette er et stort og langsiktig arbeid, og hvor vi planlegger å lyse ut fast
stilling. Bevilgninger: 2011: 500 000; 2012-2014: 1 500 000; 2015-2016: 500
000. Det ligger i avtalen at prosjektet fortsetter også etter 2016.
2.
Lesing 1 og lesing 2, for høsten 2012 til og med våren 2015: Vi har siden
2009 hatt ansvaret for Lesing 1 og 2, og fikk nettopp ny tildeling til disse studiene
via Kompetanse for kvalitet. Til sammen 60 studiepoeng. Bevilgningen til
fakultetet er på ca. 1 580 000,- (for 20 deltakere pr. kurs). Det er bestemt at
Lesesenteret får tildelt størsteparten av dette til det faglige arbeidet.
3.
Lesing og vurdering i videregående skole. Nylig tildelte midler via
Kompetanse for kvalitet til utvikling og drift av et 15 poengsstudium for lærere.
Bevilgningen er på ca. 395 000,- (for 20 deltakere).
Økonomimedarbeider Ellen Rafos er til stede under behandling av budsjett, og vil
sammen med senterleder orientere i møtet.
Forslag til vedtak: Styret for Lesesenteret vedtar budsjett for basistildeling med de
merknader som framkom i møtet, og tar budsjetter for prosjektene til orientering.
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BEMANNINGSPLAN FOR LESESENTERET 2012-16

Vedlegg:
Utkast til bemanningsplan for Lesesenteret 2012-16
Notat om bemanningsplaner
Bakgrunn:
Vi er pålagt å utarbeide bemanningsplaner. Se vedlagte notat om
bemanningsplaner for en oversikt over hva disse skal brukes til/inneholde. Vi
gjør oppmerksom på at fristene er forskjøvet (skal leveres i vår).
Forslag til vedtak:
Styret for Lesesenteret tar vedlagte bemanningsplan til orientering.
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VURDERING AV OMRÅDENE VÅRE

Vedlegg:
Årsmelding for Lesesenteret, 2011. Ettersendes mot slutten av uka.
Bakgrunn:
Senterstyret vedtok i første møte 2011 Handlingsplan 2012-14 for Lesesenteret.
Ansvaret for at handlingsplanen følges opp i det daglige ligger på senterleder.
Senterleder ønsker at styret, på bakgrunn av ettersendte årsmelding for
Lesesenteret, skal diskutere og vurdere senterets ulike fagområder – sett i lys av
handlingsplanen.
Forslag til vedtak:
Styret for Lesesenteret tar vedlagte årsmelding til orientering.
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EVENTUELT

På vegne av styreleder,
Åse Kari H. Wagner, senterleder
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