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Oppnevning av medlem til skikkethetsnemnda ved Universitetet i 
Oslo 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Skikkethetsvurdering er regulert i lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 4-10; 
forskrift av 30. juni 2006 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Nåværende 
skikkethetsnemnd ble oppnevnt av Universitetsstyret 21.6.2016 for perioden 1.7.2016–30.6.2019. 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Universitetsstyret skal oppnevne skikkethetsnemd ved institusjonen. Nemnda oppnevnes for en 
periode på tre år. Medlemmene kan bare sitte i nemnda så lenge de oppfyller kravene i 
bestemmelsen. Dersom medlemmer i løpet av perioden ikke lenger oppfyller kravene til å sitte i 
nemnda, må universitetsstyret oppnevne nytt medlem.  
 
Eli Ottesen er oppnevnt som representant for rollen faglig studieleder for lærerutdanningen eller 
helse- eller sosialfagutdanningene. Da hun ved årsskiftet gikk av som prodekan, fyller hun ikke 
lenger forskriftens krav til faglig studieleder, og nytt medlem må derfor oppnevnes.  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Universitetsstyret oppnevner prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, professor Jon 
Magne Vestøl som representant for rollen faglig studieleder i skikkethetsnemnda ved Universitetet 
i Oslo. 

 
Vestøl oppnevnes for perioden 7.2.2017–30.6.2019.  

 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 
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Vedlegg: 

- Fremleggsnotat 
- Notat fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
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FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 
 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 6 
 Møtedato: 7. februar 2017 
 Notatdato: 5. januar 2017 
 Arkivsaksnr.: 2008/14503 
 Saksbehandler: Thomas Østerhaug 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Oppnevning av medlem til skikkethetsnemnda ved Universitetet i 
Oslo 

Bakgrunn 
Ved Universitetet i Oslo skal skikkethetsvurdering foretas innenfor flere utdanninger: farmasi, 
psykologi, medisin, odontologi, tannpleie, klinisk ernæring, teologi, spesialpedagogikk, 
lektorutdanningen og praktisk pedagogisk utdanning, jf. forskrift av 30. juni 2006 om 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning. 

Universitetsstyret skal oppnevne skikkethetsnemd ved institusjonen. Det er nå behov for å 
oppnevne et nytt medlem til nemnda.  
 

Skikkethetsvurdering 
Skikkethetsarbeidet er todelt – en løpende og en særskilt skikkethetsvurdering. Den løpende 
skikkethetsvurderingen pågår gjennom hele studiet, og innebærer at institusjonen skal foreta en 
løpende vurdering av studentens faglige og personlige forutsetning for å kunne fungere i yrket.  
 

Den særskilte skikkethetsvurderingen iverksettes i spesielle tilfeller når det er tvil om studentens 
skikkethet, og andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet ikke har bedret 
situasjonen.  
 

For den særskilte skikkethetsvurderingen er det oppnevnt en institusjonsansvarlig ved 
Universitetet i Oslo. Hvis det foreligger berettiget tvil om en student er skikket, fremmer 
institusjonsansvarlig saken for skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda vurderer hvorvidt 
studenten er skikket eller ikke og hvorvidt studenten bør utestenges fra studiet. Nemnda avgir sin 
innstilling til Den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo som fatter vedtak.  
 

Det er universitetsstyret selv som skal oppnevne medlemmene i skikkethetsnemnda. Nemnda 
oppnevnes for en periode på tre år.  
 

Kriteriene for sammensetning i nemnda er fastsatt i Forskrift om skikkethetsvurdering § 7: 
• en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller 

sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon (nemndas leder) 
• en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller 

tilsvarende funksjon 
• to representanter fra praksisfeltet 
• to faglærere 
• to studentrepresentanter 
• en ekstern representant med juridisk embetseksamen 
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Det skal ikke velges vararepresentanter for medlemmene i nemnda. Det er anledning til å 
gjenoppnevne sittende medlemmer, men medlemmene kan bare sitte i nemnda så lenge de 
oppfyller kravene i bestemmelsen.  
 

Nærmere retningslinjer for skikkethetsnemndas sammensetning, fremgår av 
Kunnskapsdepartementets rundskriv F-07-16 av 21.10.2016. 
 

Nemnda består i dag av: 

Faglig leder  Kristin Heggen, prodekan ved Det medisinske fakultet  

Faglig studieleder Eli Ottesen, prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Representanter for praksisfeltet Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt 
Siri Gullestad, professor ved Psykologisk institutt 

Representanter for faglærerne Erik Saxegaard, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi 
Helga Refsum, professor ved Institutt for medisinske basalfag 

Studentrepresentanter 
 

Helge Leander B. Jensen 
Josefine Eilsø Nielsen 

Ekstern representant Advokat Christian F. Galtung, Advokatfirmaet Kluge 
 

 

Medlemmene av skikkethetsnemnda ved UiO er oppnevnt fra 1.7.2016–30.6.2019. Student-
representantene er oppnevnt fra 1.7.2016–30.6.2017. 
 

Dersom medlemmer i løpet av perioden ikke lenger oppfyller kravene til å sitte i nemnda, må 
universitetsstyret oppnevne nytt medlem. Eli Ottesen er oppnevnt som representant for rollen 
faglig studieleder. Da hun ved årsskiftet gikk av som prodekan, fyller hun ikke lenger forskriftens 
krav til faglig studieleder, og nytt medlem må derfor oppnevnes. Ettersom hver institusjon bare 
skal ha én skikkethetsnemnd, bør sammensetningen gjenspeile bredden i utdanningene som er 
underlagt skikkethetsvurdering. Det er derfor hensiktsmessig å oppnevne en ny representant fra 
lærerutdanningene. 
 

Ved oppnevning av ny nemnd f.o.m. 1.7.2016, fikk alle fakulteter med utdanninger som omfattes av 
skikkethetsforskriften mulighet til å foreslå medlemmer til nemnda. Ettersom Eli Ottesens periode 
som prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet utløp ved årsskiftet, ønsket UV å 
oppnevne henne ut året, og at ny studiedekan ved UV oppnevnes for resten av perioden. Det er nå 
klart at ny prodekan for studier ved UV blir professor Jon Magne Vestøl. 
 
 

Nærmere om personen som foreslås oppnevnt 
Som faglig studieleder foreslås professor Jon Magne Vestøl, prodekan for studier og utdanning ved 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Vestøl er professor i religions- og etikkdidaktikk ved 
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Vestøl underviser og veileder i religions- og 
etikkdidaktikk. I tillegg til å undervise og veilede i religions- og etikkdidaktikk, har han 
forelesninger i pedagogikk/didaktikk for lektor- og PPU-studenter, og har hatt forelesninger i 
profesjonsetikk på studiet i Utdanningsledelse. Vestøl arbeider også med forskning på design og 
kvalitet i lærerutdanning i tilknytning til Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed).  
 

 
 
Vedlegg: 

- Notater fra Det utdanningsvitenskapelige fakultetet  
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs 
hus, 3. etasje 

Telefon: 22 85 82 76 
Telefaks: 22 85 82 41 
postmottak@uv.uio.no 
www.uv.uio.no 

 

Til: 
AF SFFU Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning 
 
 
 
Dato: 19.12.2016 

 Saksnr..: 2008/14503 LINESL 

UV - forslag til medlem i skikkethetsnemnda 
På bakgrunn av skifte av dekanat ved UV foreslår vi at påtroppende studiedekan, professor Jon 
Magne Vestøl, oppnevnes som medlem i skikkethetsnemnda ved UiO, og går inn i stedet for Eli 
Ottesen fra og med 1.1.2017. Vestøl er forespurt og har sagt seg villig til å sitte i skikkethetsnemnda. 

Se for øvrig notat av 4.5.2016. 

 

Med hilsen 
 
Eli Ottesen 
studiedekan 

Line Sletten 
seksjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Line Sletten 
+4722855752, line.sletten@uv.uio.no 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs 
hus, 3. etasje

Telefon: 22 85 82 76
Telefaks: 22 85 82 41
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no

Til:
AF SFFU Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning

Dato: 04.05.2016
Saksnr..: 2008/14503 LINESL

Angående oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda ved UiO
Viser til notat av 5.4.2016

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er bedt om å foreslå navn på et medlem til 
Skikkethetsnemnda. I dag sitter studiedekan Eli Ottesen i Skikkethetsnemnda fra Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), som faglig studieleder.

Vi mener det er en god ordning at studiedekanen ved vårt fakultet sitter i skikkethetsnemnda, og 
foreslår derfor at dette videreføres. Da dekanperioden ved UV går ut 2016, og det skal være nytt 
valg høsten 2016, har vi foreløpig ikke navnet på hvem som er studiedekan fra og med 1.1.2017.

UV foreslår derfor at studiedekan Eli Ottesen gjenoppnevnes som medlem i Skikkethetsnemnda til 
og med 31.12.2016, og at ny studiedekan ved UV deretter går inn som medlem i 
Skikkethetsnemnda fra 1.1.2017.

Med hilsen

Eli Ottesen
studiedekan

Line Sletten
seksjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Line Sletten
+4722855752, line.sletten@uv.uio.no
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