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Programrådet for lektorutdanningen 
 
 

Innkalling til møte i Programrådet for lektorutdanningen 
Møte 3 2020 
 
Tidspunkt: 12. mai 2020, kl. 10.15-12.00 
Møtested: Teams (grunnet koronasituasjonen) 
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 11. mars  
    Protokollen er sendt ut.   
III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

1. Tiltak og status for praksis i skolen under koronasituasjonen 
2. Praksisutvalget ønsker at Programrådet samler erfaringene fra vårens praksis. 

Selv om vi ikke skal forvente en ny situasjon lik denne, så vil man kunne dra 
lærdom fra hvordan ting ble gjort våren 2020.  
 
 

Vedtakssaker 

Sak 14/20 Endret frist for innmelding av opptakskrav og tilbud i fagmodell Praktisk-  
pedagogisk utdanning 

Notat fra Studieavdelingen 
 

Sak 15/20       Møteplan høstsemester 2020  

Notat fra Studieavdelingen 

 

Drøftingssaker 

Sak 16/20 Nye rutiner for reservasjonsmulighet i praksis 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 17/20 Budsjett 2021 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 18/20 Rapport: En bedre integrert lektorutdanning 

Notat fra Studieavdelingen 
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Orienteringssaker 

Sak 19/20  NOKUT-evaluering av lektor 8-13 

Notat fra Studieavdelingen 
 

 
Sak 20/20 Høringer fra Kunnskapsdepartementet 

Notat fra Studieavdelingen 
 

 
Sak 21/20  Søkertall 2020 

  Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 22/20 Oppnevning av Programrådsmedlemmer 2020-2022 

Muntlig orientering 

 

Sak 23/20 Eventuelt  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 20/452 

 

 
Sak 14/20  Endret frist for innmelding av opptakskrav og  
                   tilbud i fagmodell Praktisk-pedagogisk  
                   utdanning                    

 
    Notat fra Studieavdelingen 

    

                            Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  12. mai 2020        ephorte: 20/452 
 

Bakgrunn  
I styringsgruppemøtet 22. januar ble fakultetenes revisjoner av opptakskravene til Praktisk-
pedagogisk utdanning (PPU) behandlet i sak 1/20: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_styringsgruppe
mote_22._januar_2020.pdf. Disse ble innmeldt med felles frist 1. desember 2019. 

Sak 2/20 handlet om ettfagsmodellen på PPU, og var et brev til styringsgruppen fra 
Programrådet som tok opp momenter ved ettfagsmodellen som tok opp ønske om at 
ettfagsopptak kun skulle være tilgjengelig i de største fagene som et kvalitetstiltak. Brevet 
førte til at styringsgruppen ønsket seg en ny sak med større vekt på en vurdering av hva som 
regnes som små eller store fag for å kunne ta en informert beslutning om hvilke fag som 
skulle lyses ut kun i ettfagsmodellen.  

Den nye saken ble sendt ut på sirkulasjon 30. januar 2020: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sak_pa_sirkulasjon_30._januar_2020.pd
f og het Fag i ettfagsmodellen i Praktisk-pedagogisk utdanning 2020/21. Vedtaksforslagene 
ble vedtatt i sin helhet:  

1. Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar de foreslåtte justeringene av hvilke fag som 
skal lyses ut i ettfagsmodellen for studieåret 2020/21. Fagene som skal lyses ut publiseres 
deretter i tide til Søknadsweb åpner 1. februar og på uib.no.  

2. Styringsgruppen vedtar at innmelding av fag til PPU, både to- og ettfagsmodellen, skal 
gjøres innen samme frist for hele UiB, og sees i sammenheng med innmelding av 
opptakskravene for PPU. Dette må gjøres i god tid før man kan søke opptak. 

 

Tidligere og samlet frist 
Som beskrevet i vedtak 2 over, skal nå innmelding av fag til to- og ettfagsmodell sees i 
sammenheng med revisjon av opptakskrav/fagkrav og meldes inn til samme frist. Fristen for 
å sende inn reviderte opptakskrav til Studieavdelingen er satt til 1 desember hvert år. Men 
det er grunner til å revurdere tidspunktet for dette. Lektorutdanningsadministrasjonen (LUA) 
ønsker å fremme en tidligere frist av flere årsaker.  

Søkerne trenger å vite svarene på følgende i god tid før de søker: 
 

a) Er de kvalifisert for opptak eller ikke? Hvis ikke bør de ha tid til å ta ev. 
nødvendige tilleggsemner. 

b) Hvilke fag kan de søke på i henholdsvis to- eller ettfagsmodellen? 
 
Når fristen for revisjon av opptakskrav er såpass sen som 1. desember vil ofte informasjonen 
til søkere på uib.no ikke være oppdatert før rett før Søknadsweb åpner for søking 1. februar.  
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Prosessen hos fakultetene har ikke vært samkjørt når det gjelder tidspunktet for å melde inn 
hvilke fag som skal være tilgjengelig i to- og ettfagsmodellen. Informasjonen har ofte ikke blitt 
tilgjengelig før like før Søknadsweb åpner for søking. 
 
Det er uheldig at Universitetet i Bergen (UiB) risikerer å miste potensielle søkere til PPU på 
grunn av informasjonsmangel. Dersom søkere ikke får opplyst at de mangler 
opptaksgrunnlag enten til tofagsmodellen, eller til PPU i sin helhet for sent, har de heller ikke 
mulighet til å ta eventuelle tilleggsemner i tide før søknadsfristen 15. april. Med en frist satt til 
tidlig høst vil det bli mulig for de som må supplere utdanningen sin å velge emner med 
utgangspunkt i reviderte krav både for høst- og vårsemester. Dersom endringene blir 
publisert senest 1. august vil de rekke å melde seg opp i ev. manglende emner innen 
semesterregistreringsfristen 1. september.  
 
 

Forslag til vedtak 
1. Fristen for å melde inn reviderte opptakskrav/fagkrav PPU endres til 1. august. 
2. Fristen for å melde inn hvilke fag som skal lyses ut i to- og ettfagsmodellen PPU blir 

satt til 1. august. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2020/ANNGJ
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 20/452 
 

 

 

 

Sak 15/20 Møteplan høstsemester 2020 

 

Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Vedtakssak   
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  12. mai 2020        ephorte: 20/452 
 

 
Det har vært vanlig å gjennomføre tre møter hvert semester i Programrådet for 
lektorutdanningen. Det foreslås å utvide møtetiden med et kvarter, slik at hvert møte varer i 
to timer. 

Forslag til møteplan for høstsemesteret 2020: 

 

8. september 10.00-12.00 

27. oktober 10.00-12.00 

3. desember 10.00-12.00 

 

 

Forslag til vedtak 
Programrådet vedtar forslaget til møteplan for høstsemesteret 2020. 
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Sak 16/20 Reservasjonsmulighet i praksis 

 

Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  12. mai 2020        ephorte: 20/452 
 

Bakgrunn 
 
I starten av vårsemesteret 2020 mottok praksiskoordinator ved lektorutdanningen på UiB en 
henvendelse fra en student som hadde fått tildelt praksisplass på Danielsen videregående 
skole (vgs.). Studenten ønsket å bytte praksissted og oppga som grunn Danielsens 
verdigrunnlag knyttet til seksuell orientering hos ansatte. Dette verdigrunnlaget har vært 
omtalt i flere saker i Bergensavisen (BA) i 2019 og 2020.  

Da praksiskoordinatoren ved PF fikk studenthenvendelsen ble det umiddelbart ordnet 
praksisplass ved en annen skole for studenten. I samme henvendelse stilte studenten 
spørsmål om hvorfor UiB hadde partneravtaler med skoler med slike verdigrunnlag. 

18. februar ble noen ansatte i lektorutdanningen varslet på e-post om at det var på vei et 
leserinnlegg til Studvest fra lederen for lektorstudentene ved UiB, som også er 1. vara i 
Norsk lektorlags sentralstyre, Steinar Timenes. Studenten som varslet har sammen med 
Timenes blitt enige om at saken skal løftes på et prinsipielt nivå.   

Kort tid senere kom det en henvendelse fra Studvest med informasjon om at de jobbet med 
en sak. Det opprinnelige leserinnlegget publiseres ikke, og det kom istedenfor en nyhetssak 
med tittel «Da jeg så hvor jeg var plassert ble jeg sjokkert»: https://www.studvest.no/da-jeg-
sa-hvor-jeg-var-plassert-ble-jeg-sjokkert/. Saken inneholder uttalelser fra studenten som ble 
utplassert ved Danielsen, Steinar Timenes og viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, som 
uttaler seg på vegne av UiB. 

Samdal sier at UiB ikke var klar over denne typen problemstilling ved sine praksisordninger. 
Fra saken: 
– UiB har stor forståelse for reaksjonen fra studenten som Studvest omtaler, og er 
takknemlig for denne typen tilbakemeldinger fra våre studenter. Selv om det er stor faglig 
tilfredshet med praksisplassene, er det viktig at også slike problemstillinger kommer opp og 
blir vurdert, sier hun. 

Samdal forteller også at de ønsker å videreføre samarbeidet med Danielsen og andre 
praksissteder så lenge de følger rammene for diskrimineringsloven i Norge. 

Danielsen har tidligere forsvart det omstridte verdidokumentet med at det er frivillig å søke 
jobb hos dem. Elever på skolen og eventuelle praksisstudenter må ikke signere dokumentet. 

– Det foregår en indirekte diskriminering av homofile studenter, mener Timenes. 

Samdal mener at det ikke finnes noen dokumentasjon eller erfaring med at slike skoler driver 
med holdningsendring av elever eller praksisstudenter. 

– Om noe slikt derimot skulle kommet frem ville vi ha måttet revurdere avtalen, sier Samdal. 
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Innfører ny mulighet til å reservere seg 
Etter at ledelsen ved UiB ble kjent med problemstillingen skal det nå innføres en 
reservasjonsmulighet for studenter som skal i praksis. Studentene skal kunne reservere seg 
uten å måtte oppgi grunn for å imøtegå den nye problemstillingen. 

Reservasjonsmuligheten vil ikke gjelde for offentlige skoler. Det må vurderes om studentene 
kan få reservere seg mot privatskolene UiB samarbeider med (fire per nå), eller kun de (to 
per nå) skolene med et uttalt religiøst grunnlag. De som haker av for å reservere seg trenger 
ikke å oppgi grunn, og de plasseres så ved en offentlig skole. De kan ikke velge hvilken 
offentlig skole.  

Rent praktisk skal dette skje ved at studentene fyller ut et skjema som sendes til dem på e-
post sammen med informasjon om neste semesters praksis. Skjemaet har vanligvis blitt 
brukt til at studenter kan melde inn ev. behov for tilrettelegging i praksis (for eksempel om de 
er i et vikariat ved en skole allerede, om de er aleneforsørgere og derfor trenger skole nær 
hjemmet osv.). Nå vil de også få mulighet til å reservere mot et mindre antall privatskoler. 
Den nye ordningen vil tre i kraft for praksisutplassering for høstsemesteret 2020, og e-post 
med skjema blir sendt ut i juni 2020.   

UiB vil også innføre denne reservasjonsretten ved helsefagutdanningene. 

Om praksisordningen ved lektorutdanningen 
UiB benytter skoler i Bergen og omegn – både på ungdomstrinn og videregående trinn. 
Lektorstudentene har fem praksisperioder, hvorav tre av dem er «kortpraksis» i 1, 3. og 5. 
semester, og langpraksis i 7. og 8. semester. Studenter på praktisk-pedagogisk utdanning 
(PPU) har to langpraksisperioder.   

Totalt er det behov for flere hundre praksisplasser hvert semester. Vi benytter oss stort sett 
alltid av partnerskolene våre, men bruker også mange skoler i tillegg for å få nok 
praksisplasser.   

Praksisadministrasjonen sender ut praksisforespørsler til skolene basert på hvilke fag 
studentene har, og hvilke fag skolene tilbyr veiledning i. Praksiskontoret har tett kontakt med 
praksisskolene, og sender blant annet ut årlig kartlegging av hvor mange studenter hver 
skole kan ta i hver praksistype (kortpraksis eller langpraksis), og hvilke fag de kan ta imot 
studenter i.  

Studentene blir i utgangspunktet plassert på en skole utfra skolens kapasitet, og studentens 
fagkombinasjon. Vi forsøker å plassere studentene slik at de er sammen i et fag, og alene i 
et annet -hvis mulig. Vi plasserer sjelden en student som eneste ved en skole.  

I forkant av praksis (høsten 2019) ble det sendt ut en undersøkelse om hvorvidt studentene 
må ha tilpasninger. Studenter sier fra også «utenfor» skjema dersom de har behov for 
tilpasning. Praksisadministrasjonen forsøker å tilpasse så godt det lar seg gjøre.  

Programrådet bes om å drøfte hvordan denne reservasjonsmuligheten skal legges 
frem for studentene. Det blir som nevnt ikke mulig å reservere seg fra praksis i 
offentlige skoler. Programrådet bes om å vurdere alternativ 1 og 2: 
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1. Skal det legges frem som at studentene før praksis har mulighet til å reservere 
seg mot å bli plassert på en eller flere av privatskolene som UiB samarbeider 
med (fire per i dag). 
 
 

2. Skal det legges frem som at studentene før praksis har mulighet til å reservere 
seg mot å bli plassert på privatskolene UiB samarbeider med (to per nå) med et 
uttalt religiøst grunnlag/verdisyn.  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 20/452 
 

 

 

 

Sak 17/20 Budsjett for lektorutdanningen 2021  

 

Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak   
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  12. mai 2020        ephorte: 20/452 
 

 
Utgifter knyttet til lektorutdanningen dekkes via ulike budsjetter. Noen av midlene avsettes 
sentralt, mens fakultetene avsetter midler til enkelte fellesarrangementer. Styringsgruppen har 
ansvar for å rådgi universitetsledelsen om praksis- og driftsbudsjett og vedtar også budsjettet 
for fellesarrangementer, som fakultetene finansierer etter en gitt fordelingsnøkkel.  

Kommentar til budsjett for 2019 og 2020 

For 2019 ble det satt av totalt 200 000 kr. til drift og 420 000 kr. til fellesarrangementer. For 
2020 var de tilsvarende tallene 485 000 kr. og 520 000 kr. I budsjettet for 2020 ble 
driftsbudsjettet oppjustert betydelig på flere punkter, noe som forklarer differansen på 285 000 
kr.: 

a) “Generelle driftskostnader” ble oppjustert fra 35 000 i 2019 til 100 000 for 2020 
b) Forskningsdag-potten ble oppjustert fra 60 000 til 80 000 kr for 2020 
c) Det ble opprettet en egen post for “rekruttering lektorutdanning” på 200 000 kr etter 

vedtak i styringsgruppen. 

 

Differansen på 100 000 kr i budsjettet til fellesarrangementer, kommer av en kraftig 
oppjustering av potten til den årlige Lektorutdanningskonferansen fra 200 000 til 300 000 kr. 
etter et betydelig underskudd i 2019.  

Regnskap 2019 og 2020 

Regnskap for 2019 og regnskap per april 2020 er vedlagt. I regnskapet er det kun oppført 
utgifter som har en motpost i budsjettene. “Temaseminar” er en egen budsjettpost, og har 
derfor også en motpost i regnskapet, seminarene i 2019 ble finansiert via praksispotten og 
ikke som et spleiselag mellom fakultetene.   

 

Budsjett for 2021 
 

1) Driftsbudsjett 
 
Forslag for 2021 
 

Det anbefales å opprettholde budsjettnivået fra 2020 i stor grad, med ett unntak: 30 % av 
lønnen til programrådslederen dekkes via lektorprosjektet. Det er ønskelig å opprette en egen 
budsjettpost for 2021 for å synliggjøre dette. Driftsbudsjettet øker dermed tilsvarende med ca. 
250 000 kr. til 735 000. 
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 Posten “Generelle driftskostnader” beholdes til til 100 000 kr. Posten skal dekke 
møtevirksomhet i regi av Programrådet, styringsgruppen, fagdirektør og andre 
relevante arbeidsgrupper. 

 Posten “Forskningsdag” beholdes til 80 000  kr etter oppjustering i 2020. Det ble bare 
brukt 26 840 kr. i (november) 2019, men summen på 80 000 som ble tildelt for 2020 
foreslås likevel videreført også for 2021. Se neste punkt. 

 Det foreslås at posten “Forskningsdag” endrer navn til “Fagseminarer i 
lektorutdanningen” og kan brukes til å finansiere Forskningsdagen som før, men også 
andre faglige møterplasser/fagseminarer i lektorutdanningen. Ønsket er basert på 
innspill fra Programrådet og miljøet ellers om å utvide mulighetene for møteplasser på 
tvers for å samle og styrke miljøet faglig. 

 Beholde  “Rekruttering lektorutdanning” som en egen post på 200 000 kr for 
rekruttering til 5-årig lektorutdanning (5LU) og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

 Det  settes av midler til en årlig Programsensorsamling på 30 000 kr. Ordningen med 
koordinerende programsensor har ikke blitt gjeninnført på nåværende tidspunkt. 
Programrådet har ikke ytret ønske om at ordningen skal gjeninnføres etter evaluering 
av programsensorrapportene for 2019. I 2019 ble det gjennomført en 
programsensorsamling med to dagers program. Dag 1 ble brukt til erfaringsutveksling 
på tvers for de tre sensorene, mens dag 2 hovedsakelig fant sted på hvert fakultet med 
møter i fagmiljøene.  

 

2) Budsjett for fellesarrangementer 
 
Forslag for 2021 

Når det gjelder budsjettet til fellesarrangementer, foreslås det å beholde posten til 
Lektorutdanningskonferanse på 300 000 kr, slik at det totale 2021-budsjettet for 
fellesarrangementer blir på 520 000 kr, som i 2020.  

 
Lektorutdanningen ved UiB er tverrfakultær og har mange involverte, både ved UiB og i 
skoleverket. For å ha en velfungerende utdanning av høy kvalitet, er ulike møteplasser  helt 
nødvendig. En av de viktigste møteplassene har vært den årlige lektorutdanningskonferansen, 
der målgruppen er ansatte i lektorutdanningen ved UiB, programsensorer og UiBs 
partnerskoler. I 2019 var antallet deltakere over 70, og i 2020 hadde det økt igjen til ca. 80 
deltakere. I 2020 ble det brukt i underkant av 270 000 kr på konferansen. 
 

Programrådet bes om å drøfte budsjettforslaget for 2021 og om det kan gå videre til 
styringsgruppen for vedtak. 

 

 

05.05.2020/ANNGJ 
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VEDLEGG 1: FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 FOR LEKTORUTDANNINGEN  

Driftsbudsjett 
Det settes av midler sentralt til drift av lektorutdanningen.   

 

Drift av lektorutdanningen 

 

 Totalt kr  

 

 Programsensorsamling 

 

30.000  

 

 Generelle driftskostnader 

 

100.000 

 

Fagseminarer i lektorutdanningen (blant annet 
Forskningsdagen) 

 

80.000  

 

Rekruttering 5LU og PPU 

 

 

200.000 

 

30 % av lønnen til gjeldende Programrådsleder 

 

 

250.000 

 

Studentaktiviteter 

 

 

 Felles programsamling  

 

15 000 

 

 Tilskudd FIL 

 

20.000 

 

Praksisutvalget 

 

40.000 

 

Sum totalt  

 

735.000 
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Generelle driftskostnader omfatter utgifter knyttet til møtevirksomhet i regi av Programrådet, 
styringsgruppen, fagdirektør og eventuelle andre relevante arbeidsgrupper.  

Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL) får 35 000 kr i støtte per år, og av disse går 
15 000 kr til programsamling, som er en oppgave Programrådet har delegert til FIL.    

Summen som tildeles Praksisutvalget dekker utgifter i forbindelse med møter/seminarer for 
skoleledelse og praksisveiledere.  
 

Budsjett for fellesarrangementer  
Budsjettet som gjelder fellesarrangementer i lektorutdanningen, inkluderer aktiviteter knyttet 
opp mot studiekvalitet og studentmiljø. Fellesarrangementene finansieres av fakultetene, etter 
følgende fordelingsnøkkel: HF 30%, MN 30%, PF 30%, SV 10%. 

Vi ser det som formålstjenlig å bruke den samme fordelingsnøkkelen på arrangementer i 
lektorutdanningen som skal dekkes av fakultetene. Fordelingen som er satt opp nedenfor, tar 
derfor utgangspunkt i gjennomsnittlig prosentvis deltakelse på konferansen fra de respektive 
fakultetene de siste årene, men vi har foretatt avrundinger som gjør at fordelingsnøkkelen kan 
overføres til andre arrangementer, som for eksempel avslutningsseremonien. 

 

 

Fellesarrangementer 

 

 Totalt kr  

 

Lektorutdanningskonferanse 

 

300.000 

 

Temaseminar 

 

150.000 

 

Avslutningsseremoni 

 

70.000 

 

Sum totalt  

 

520.000 

 

 
Lektorutdanningskonferanse 
Fordeling av utgifter:  
 

HF:   30 % = 90 000 kr 
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MN:   30 % =  90 000 kr 

SV:   10 % = 30 000 kr 

PF:   30 % =  90 000 kr 

SUM:             = 300 000 kr   

 

Temaseminar 
Siden temaseminar er en del av praksis, blir det foreslått at dette dekkes over 
praksisbudsjettet, dersom det er rom for det. Hvis ikke, finansieres temaseminarene av 
fakultetene, i henhold til oppgitt fordelingsnøkkel.  

Avslutningsseremoni 
Arrangementet er rettet både mot kandidater på 5LU og på PPU, og gjennomføres av HF, MN 
og PF, som er programeiere. Utgiftene deles på alle de involverte fakultetene etter samme 
fordelingsnøkkel som gitt ovenfor.  
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VEDLEGG 2: REGNSKAP FOR 2019 og 2020 

Regnskap 2019      Regnskap per april 2020 
Budsjetterte driftsmidler  

200 000  Budsjetterte driftsmidler  485 000   

Budsjetterte midler til fellesarrangement 420 000  
Budsjetterte midler til 
fellesarrangement 520 000   

       
Faktiske utgifter - drift    Utgifter - drift Budsjetterte Faktiske eller foreløpige (hvis avviklet)  
Programsensorsamling 15 728,99  Programsensorsamling 30 000 0  
Generelle driftskostnader 85 665,46  Generelle driftskostnader 100 000 9027,95  
Forskningsdag 26 840  Forskningsdag  80 000 0  
Fagutvalget for integrert lektorutdanning 
(FIL) 35 000  Rekruttering  200 000 200 000  
Praksisutvalget 40 000  FIL 35 000 35 000  
Totalt 133 906  Praksisutvalget 40 000 40 000  

   Totalt 485 000 284 028  

       
Faktiske utgifter - fellesarrangement    Utgifter - fellesarrangement Budsjetterte Faktiske (hvis avviklet)  
Lektorutdanningskonferanse 269 328  Lektorutdanningskonferanse 300 000 279 939  
Avslutningsseremoni 83 890,5  Avslutningsseremoni 70 000 0  
Temaseminar 150 000  Temaseminar 150 000 150 000  
Totalt 503 219  Totalt 520 000 429 939  
       

       
Resultat driftsmidler -3 234  Foreløpig resultat driftsmidler 2020   200 972  

Resultat fellesarrangement -83 219  
Foreløpig resultat fellesarrangement 
2020   90 061  
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Merknader 

       
1. Regnskapet viser kun postene som har blitt budsjetterte. Andre utgifter på lektorprosjektet er blant annet 
lønnsutgifter til frikjøp av programrådsleder. (Foreslått som egen post for 2021)   
2. Lektorutdanningskonferansen i 2019 overskred budsjettet. Den budsjetterte posten på 200 000 ble dekket etter standard fordelingsnøkkel for fakultetene,  
mens den overstigende summen utover det ble belastet på driftsbudsjettet, som derfor også gikk i minus. 
3. Temaseminarene inngår i budsjettet, og settes derfor opp som utgiftspost, selv om utgiftene i 2019 ble dekket via 
praksisposten.   
4. Generelle driftskostnader omfatter blant annet møtemat til Programråd, styringsgruppe og andre ev. 
arbeidsgrupper/nettverk.    
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  12. mai 2020        ephorte: 20/452 
 

 

Bakgrunn 
Arbeidsgruppen for bedre integrert lektorutdanning ble nedsatt av Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 17. september 2019 med mandat om å vurdere hva som skal til for at et 
lektorsenter kan støtte utviklingen av en bedre integrert lektorutdanning ved UiB. 
Arbeidsgruppens medlemmer (oppnevnt av fakultetene (ephortesak 2019/24191):  

Svein Ivar Angell (HF) (på siste møte Christian Sæle fra HF), Kjetil Børhaug (SV) Marianne 
Jensen, (MN), Kjersti Lea (PF) og Programrådet, Hanna Valle Risnes (FIL), (Eirik Førde, 
vara på to møter). Fagdirektør Sølvi Lillejord har ledet arbeidet. 

Gruppens arbeidsform 

Arbeidsgruppen har hatt fire møter i perioden og leverte en rapport 26. mars 2020. Fra tre av 
representantene (MN, SV og HF) kom det til sammen 59 kommentarer på rapportutkastet. 
Hver enkelt kommentar ble behandlet og representantene har fått tilbakemeldinger om 
hvordan deres kommentarer er ivaretatt. Det har skjedd ved fyldigere tekstutdrag fra 
Sejersted-utvalgets rapport og sidehenvisninger, med henvisning til Studiebarometeret, 
programsensorrapporter og tekstbidraget fra studentene i rapportens kapittel 5. På grunn av 
coronasituasjonen ble det ikke lagt opp til underskrifter på rapporten, og den er derfor ikke 
formelt godkjent av gruppens medlemmer.  

Rapportens hovedinnhold 

Arbeidsgruppen skulle særlig vurdere tverrgående arbeidsoppgaver som trenger 
koordinering, samarbeid og samordning for å få et klarere bilde av hvilke oppgaver som bør 
ivaretas av en ny enhet (et «Lektorsenter») og hvilke oppgaver som bør ligge ved 
fakultetene. Tema som ble diskutert i arbeidsgruppen var: Økonomi og ressurser; 
Samordning og ledelse i lektorutdanningen; Kvalitetsutvikling; Forskningsbasert 
undervisning; Skolereformen fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp) 
Et fremtidig lektorsenter – hva skal enheten gjøre? 

I kapittel 5 i rapporten fra Arbeidsgruppen er det samlet tekster fra fakultetene (HF, SV, MN 
og PF samt fra FIL). Ettersom alle er enige om at man, ved endringer av lektorutdanningen 
må ivareta utdanningens styrker, ble medlemmene i arbeidsgruppen bedt om å beskrive 
styrker og fordeler ved lektorutdanningen med vekt på dagens organisering. Noen har påpekt 
utfordringer og ulemper.  

Tekstene viser at gruppen er splittet i sin oppfatning om sentrale spørsmål og hvordan man 
kan nå målet om bedre integrert lektorutdanning ved UiB. Noen av konklusjonene i rapporten 
fra Sejersted-utvalget har vært ulikt tolket og forstått, og det samme gjelder hva som kan 
legges i bedre integrert lektorutdanning, samordning og koordinering. 
Studentrepresentantenes tekst viser at de har andre opplevelser av styrker utdanningen enn 
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de faglig ansatte gir uttrykk for. De kvalitetsutfordringene studentene beskriver i sin tekst, 
støttes av Studiebarometeret og programsensorrapporter. 

 
Rapporten ble behandlet i styringsgruppemøtet 14. april 2020, se sak 13/20: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_styringsgruppemote_14._april_
2020.pdf følgende ble vedtatt: 

1. Styringsgruppen anerkjenner utfordringene i dagens fragmenterte organisering av 
lektorutdanningen.  

2. Styringsgruppen ønsker en fremtidig organisering som styrker UiBs strategiske posisjon 
og gjør at UiB blir ledende i landet på lektorutdanning.  

3. Den framtidige organiseringen må ha en faglig ledelse.  

 

Oppfølging videre  
1. Styringsgruppen vil arbeide videre med konkret organisering for et lektorsenter med 
forslag til organisatorisk plassering, funksjoner og oppgaver. Styringsgruppen ber 
Studieavdelingen om å utarbeide forslag til mulige modeller til neste møte.  

2. Styringsgruppen ber Programrådet om å kommentere på rapporten En bedre integrert 
lektorutdanning og ev. på den videre prosessen for et lektorsenter. 

 
 

På bakgrunn av dette bes Programrådet om å utarbeide en kortfattet skriftlig uttalelse 
om den fremlagte rapporten med særlig henblikk på videre prosess for et lektorsenter. 
Uttalelsen skal overleveres styringsgruppen for lektorutdanning. 
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  12. mai 2020        ephorte: 20/452 
 

 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har sendt brev hvor de varsler om en 
kommende evaluering av lektorutdanning trinn 8-13. Evalueringen har som formål å bidra til 
videre kvalitetsutvikling i lektorutdanningene ved å generere kunnskap om kvalitetstilstanden 
og gi råd om utfordringer og tiltak. Prosjektet vil gå over perioden våren 2020 – våren 2022. 
NOKUT vil publisere oppdatert informasjon om prosjektet på sine nettsider: 
https://www.nokut.no/evaluering-av-lektorutdanningene-8-13.  

NOKUT legger opp til bred involvering av ulike aktører knyttet til lektorutdanningen. 
Fakultetene ved UiB har blitt varslet med brev i ephorte (2020/4066).  
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  12. mai 2020        ephorte: 20/452 
 

 
Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker separate høringssvar på disse NOU-ene: 
 

1. NOU 2019: 23 Ny opplæringslov – høringsfrist 1. juli  
2. NOU 2019: 25 Med rett til å mestre – høringsfrist 1. juli  

KD ønsker samlete innspill fra hver instans som legges inn digitalt på regjeringen.no.  
 

1. NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 
NOU-en er tilgjengelig i sin helhet her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/.  

Ephorte: (2020/1596). Her finnes følgebrev fra KD med informasjon om bakgrunn, 
oversikt over innholdet i NOU-en, utvalgets forslag og informasjon om 
høringsprosessen. 

Bakgrunn 

Opplæringslovutvalget har utredet og vurdert behovet for rettslig regulering av 
grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen (grunnopplæringen). 
Utvalgets mandat var å foreslå ny opplæringslov og overordnende prinsipper for 
regelstyringen av grunnopplæringen. 

Oppsummering 

 Utvalget foreslår en ny opplæringslov sammen med prinsipper for 
regelstyringen, se kapittel 12 i NOU-en. 

 For å skape rom for læring for mangfoldet av barn og voksne i dagens og 
framtidens grunnopplæring, foreslår utvalget blant annet at universell 
opplæring, forsterket innsats og individuelt tilrettelagt opplæring innføres som 
nye betegnelser og bestemmelser i loven. 

 Utvalget foreslår at kravet om universell opplæring erstatter dagens krav om 
tilpasset opplæring. Forsterket innsats erstatter dagens krav om intensiv 
opplæring, men utvides til å gjelde all opplæring og alle trinn. Retten til 
individuelt tilrettelagt opplæring viderefører dagens rett til spesialundervisning, 
men utvalget foreslår at den deles opp i tre rettigheter. 

 Retten til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging skilles ut som egne 
rettigheter. 

 Utvalget foreslår også å utvide mandatet til den pedagogisk-psykologiske 
tjenesten til å gjelde for alle elever.  

 Ungdommer som har fullført videregående opplæring uten å bestå, bør etter 
utvalgets vurdering få en ny sjanse til å få studiekompetanse eller 
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yrkeskompetanse. Utvalget foreslår derfor å innføre rett til videregående 
opplæring for dem som har «brukt opp» ungdomsretten til videregående 
opplæring, men som ikke har bestått. 

Øvrige forslag er skissert i høringsbrevet fra KD, tilgjengelig i saken i ephorte 
(2020/1596) 

 

2. NOU 2019: 25 Med rett til å mestre – Struktur og innhold i 
videregående opplæring 
NOU-en er tilgjengelig i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-
2019-25/id2682947/ .  

Ephorte: (2020/1131). Her finnes følgebrev fra KD med informasjon om bakgrunn, 
oversikt over innholdet i NOU-en, utvalgets forslag og informasjon om 
høringsprosessen. 

Bakgrunn 

Regjeringen oppnevnte 1. september 2017 et utvalg som skulle vurdere endringer i 
struktur og innhold i videregående opplæring. Utvalget foreslår flere tiltak som skal 
hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, 
arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. 
 
Høringsuttalelsene vil være viktige i arbeidet med en melding til Stortinget om 
videregående opplæring som er planlagt våren 2021. KD vil se innspillene på de tre 
høringene om ny opplæringslov, Med rett til å mestre og forslag til nye regler for 
eksamen og vurdering (fra Udir) i sammenheng i det videre arbeidet med denne 
meldingen. 
 
Oppsummering 
Utredningen er inndelt i kapitler etter tema som avsluttes med en punktvis 
oppsummering av forslagene til utvalget. Forslagene er gjengitt i sin helhet i 
høringsbrevet fra KD. Innholdet i kapitlene er gjengitt kort her: 

 Kapittel 2 Føringer for det videre arbeidet 
Her beskrives utviklingstrekkene utvalget mener er viktige for utformingen av 
fremtidens videregående opplæring og forventningene til den.  

 Kapittel 3 Sluttkompetanse, om å være kvalifisert og drøfting av 
endringer i tilbud og regelverk 
Et underliggende premiss her er at flere skal gjennomføre. Samtidig skal 
sluttkompetansen for hver enkelt holde høyest mulig kvalitet. Kapitlet beskriver 
hvilke strukturelle endringer som kreves, kvaliteten på sluttkompetansen og 
hva det betyr å være kvalifisert 

 Kapittel 4 Fagene og organiseringen av opplæringen 
Kapitlet ser på sluttkompetanse som utgangspunktet for de to hovedløpene i 
opplæringen. Kapitlet foreslår endringer i innretningen på fagene og 
organiseringen av opplæringen.  

 Kapittel 5 Det studieforberedende studieløpet 
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Kapitlet går gjennom kravene til å være studieforberedt og foreslår endringer i  
struktur og innhold for å øke kvaliteten på studiekompetansen. 

 Kapittel 6 De yrkesfaglige utdanningsløpene 
Utvalgets vurderer behovet for endringer i yrkesfagene med mål om 
at flere skal gjennomføre opplæringen med en yrkeskompetanse med høy 
kvalitet.  

 Kapittel 7 Omvalg og muligheter for videre utdanning 
Kapitlet går gjennom hvilke konsekvenser forslagene har for elevenes 
muligheter for å krysse mellom de to hovedløpene, og hvilke muligheter som 
finnes for videre yrkesfaglig karriere etter videregående opplæring. 

 Kapittel 8 Voksne i videregående opplæring 
Omhandler voksnes behov for opplæring på videregående nivå og ser på hva 
som kan gjøres for at flere voksne skal ta videregående opplæring.  

 Kapittel 9 Styring, roller og ansvar i videregående opplæring 
Kapitlet ser på konsekvenser for utvalgets forslag for fylkeskommunenes 
ansvar og rolle for videregående opplæring, for samarbeidet med sentrale 
aktører og for statens styring av videregående opplæring. 

 

 

Fakultetene har fått tilsendt høringene i ephorte og bes om at programrådsmedlemmene ved 
hvert fakultet tar på seg å koordinere innspill fra sitt fakultet og sende disse samlet på e-post 
til anniken.gjesdahl@uib.no innen 26. mai 2020. SA vil deretter ta innspillene videre til 
universitetsledelsen som følger opp frem mot fristen. 
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  12. mai 2020        ephorte: 20/452 
 

 
Søkertallene fra Samordna opptak for lektor 8-13 og lokale søkertall for PPU er klare. De 
fleste programmene har fått flere søkere, med unntak av historie, tysk, engelsk og 
naturvitenskap/matematikk (liten endring). 

 

Studium Søkere 
2019 

Søkere 
2020 

Endring 

Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap 29 40 +37.93% 

Lektor, 8.-13. trinn, historie 98 72 -26.53% 

Lektor, 8.-13. trinn, fransk 6 7 +16.67% 

Lektor, 8.-13. trinn, tysk 6 2 -66.67% 

Lektor, 8.-13. trinn, nordisk 55 58 +5.45% 

Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk 55 53 -3.64% 

Lektor, 8.-13. trinn, engelsk 69 56 -18.84% 

Lektor, 8.-13. trinn, spansk 15 19 +26.67% 

Praktisk-pedagogisk utdanning 328 407 +24,09% 

 

 

Søkertallene legges frem for Programrådet til orientering. 
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  12. mai 2020        ephorte: 20/452 
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