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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte:  20. november 2020       ephorte: 20/625 

____________________________________________________________ 

 

Saken tar utgangspunkt i saken som ble lagt frem i forrige styringsgruppemøte, 25.09.20 og 

innspill som kom frem i møtet.  

Forslaget er sendt ut på høring til fakultetene og innspillene fra Det matematisk- 

naturvitenskaplige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Det humanistiske 

fakultetet og Det psykologiske fakultetet er vedlagt saken. 

Foreslått organisasjonsstruktur og mandat for Lektorsenter ved UiB 

 

MANDAT 
Den overordnete målsettingen er å styrke lektorutdanningen ved UiB. Et lektorsenter skal gi 
lektorutdanningen en enhetlig representasjon innad og utad, et sammenhengende faglig og 
organisatorisk innhold og en bedret studieopplevelse. Gjennom tettere samarbeid med 
skolene skal senteret styrke praksisopplæringen og legge til rette for studentenes opplevelse 
av faglig sammenheng i profesjonsutdanningen. Med utgangspunkt i den fakultetsvise, 
disiplinfaglige forankringen som i dag kjennetegner lektorprogrammene ved UiB, skal 
Lektorsenteret være en samarbeidsarena for de som underviser i disiplinfag, didaktikk og 
pedagogikk. Senteret skal imøtekomme forventninger om profesjonsfaglig 
kompetanseutvikling, FOU-samarbeid, bedre koordinering av undervisningstilbud og 
videreutvikling av grenseflaten mot skolesektoren.  

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sak_lektororganisering.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_25._september_2020.pdf
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LEKTORSENTERET  

• har ansvar for faglig og administrativ koordinering av lektorutdanningene (5LU og 
PPU)  

• fastlegger, etter innspill fra fakultetene, plassering av praksis og profesjonsfaglige 
emner i studieløpet  

• koordinerer timeplanlegging av lektorutdanningene i samarbeid med instituttene.  

• rådgir fakultetene om opptaksrammer og dimensjonering på lektorprogrammene  

• følger ressursbruken i lektorutdanningen og rapporterer til styringsgruppen  

• organiserer praksis  

• vurderer hvor vidt det disiplinfaglige og profesjonsfaglige tilbudet er i tråd med 
gjeldende rammeplaner og nasjonale retningslinjer for lektorutdanning og orienterer 
styringsgruppen  

• ivaretar grenseflaten med praksisfeltet, herunder skoleeier, partnerskoler og 
universitetsskoler, museumssektoren, PP-tjeneste etc.  

• samarbeider med fakultetene om evalueringen av lektorutdanningene og rapporterer 
til styringsgruppen.  

• organiserer med budsjettansvar ordningen Desentralisert kompetanseutvikling 
(Dekomp)  

• Samarbeider med UiB videre og instituttene om skolerelevante EVU-tilbud  

• initierer og følger opp institusjonelt samarbeid innenfor lektorutdanning  

• er en støttespiller for lektorstudentenes fagutvalg (FIL) 

• legger til rette for FoU-samarbeid knyttet til skolesektoren, tar initiativer til 
lektorrelevante seminarer og prosjekter  

• har ansvar for rekruttering i samarbeid med fakultetene 

• være pådriver for å skape et felles lærerutdanningsmiljø for studenter og ansatte, 

bl.a. gjennom faglig-sosiale arrangement 

 
 

FAGDIREKTØREN 

- leder Lektorsenteret og har sitt daglige virke der. 

- representerer og rapporterer om lektorutdanningen overfor universitetsledelsen. 

- representerer UiBs lektorutdanning utad og i ulike organisatoriske fora.  

- representerer fakultetsovergripende fellesanliggender for lektorutdanningen overfor 

ansatte og studenter ved UiB 

 

Bemanning  
Fagdirektør, administrativ leder, faglig koordinator(er) for praksis- og partnerskolesamarbeid.  
Programrådsleder. 
Stab som ivaretar faglige og administrative funksjoner knyttet til skolesamarbeid og ansatte 

med ansvar for desentralisert kompetanseutvikling, bistillinger fra partnerskoler og 

universitetsskoler, etc 
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STYRINGSGRUPPEN  

- Styringsgruppen består av følgende medlemmer med stemmerett: fagdirektør, dekaner 

fra fakulteter som har lektorutdanning (HF, MN, PF, SV og KMD) og studentrepresentant 

oppnevnt av FIL. Ledervervet går på omgang blant dekanene. 

- Styringsgruppen har følgende observatører: leder av programrådet, vara 
studentrepresentant oppnevnt av FIL 

- Administrativ leder for lektorsenteret er sekretær 
- møtes minst én gang i semesteret.  
- drøfter overordnete problemstillinger for lektorutdanningen  

- vedtar budsjett og legger rammer for ressursallokering i lektorutdanningen  
 

PROGRAMRÅD 
Mandat må revideres 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen vedtar mandatet med de endringer som kommer frem i møtet. 
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VEDLEGG 1: HØRINGSINSPILL FRA DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPLIGE 

FAKULTET 
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VEDLEGG 2: HØRINGSINNSPILL FRA DET SAMFUNNSVITENSAPLIGE FAKULTET 

 

 

Studieavdelingen 

 

  

  

Høringsinnspill fra SV-fakultetet: Mandat for Lektorsenter ved UiB 

Vi viser til brev om høring av forslag til mandat for lektorsenter ved UiB fra 5. november 2020. Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet støtter opprettingen av et lektorsenter ved UiB, men vil samtidig 

understreke behovet for en tydelig organisering og beslutningslinje knyttet til spørsmål som berører 

lektorutdanningene. Fakultetet har vurdert forslaget i samråd med fagmiljøene og ønsker å komme 

med følgende innspill: 

Organisasjonsmodell og senterets oppgaver 

Det er viktig at lektorsenteret skal ha et overordnet blikk på lektorutdanningene, og fakultetet støtter 

opprettingen av senteret som et ledd i å videreutvikle lærerutdanningene ved UiB. Samtidig er det 

viktig for fakultetet at beslutninger som har stor innvirkning på fagmiljøenes studietilbud, særlig når 

det gjelder faglig innhold, gjøres i faglig linje. 

Ut fra forslaget til mandat for lektorsenteret er det uklart hvordan organisasjonsmodellen kommer til 

å fungere. Uklarhetene knyttet til organisasjonsmodellen bidrar også til usikkerhet knyttet til 

innholdet i senterets ulike oppgaver og hvilken myndighet formuleringene vil gi lektorsenterets 

ledergruppe overfor fakultetene. Dette gjelder særlig punkt 1 og 7 i listen over senterets oppgaver. I 

hvor stor grad skal lektorsenteret ha innflytelse over det faglige innholdet i programmene og kunne 

kreve endringer i emnekomposisjon og emneinnhold? I hvor stor grad vil styringsgruppen ha 

innvirkning på slike avgjørelser? Hva ligger i «faglig koordinering»? Det er ikke klart om 

lektorsenteret må spille inn ønsker om endringer til styringsgruppen, eller hvordan uenigheter med 

fakultetene skal avklares. Vi ønsker oss en tydeliggjøring av dette. 

Vi foreslår derfor at «styringsgruppen» endrer navn til «styret», og at deres plassering i 

organisasjonskartet flyttes til linjen direkte mellom rektoratet og senteret. Dette gir en mer ryddig 

modell, der styret oppnevnes av UiB-ledelsen og fagdirektøren rapporterer til styret. 

Vi foreslår også at det gjøres tydelig at styret fatter endelig beslutning i saker knyttet til senterets 

involvering i faglige spørsmål i utdanningene, og at det skrives inn i mandatet at styret har det 

overordnete faglige og administrative ansvaret for lektorsenteret. Dette vil bidra til at deres posisjon 

og mandat i relasjon til senteret blir tydeligere. Styret bør med slik utvidet myndighet møtes minst to 

ganger i semesteret.   

 

Referanse Dato 

2020/12386-HIRO 16.11.2020 
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Programrådet bør ha en ordinær representant i styret. 

Lektorutdanningsutvalgene og programrådet 

Linjen fra lektorutdanningsutvalgene går direkte til lektorsenteret i organisasjonskartet, men vil i 
praksis gå om fakultetsledelsen. Dette bør tydeliggjøres i oversikten. 
 
Det er også viktig å få på plass mandat for programrådet. Slik mandatet for lektorsenteret nå 
fremstår er det vanskelig å si hvem som kan ta ulike beslutninger, og hva programrådets rolle vil 
være. Programrådet bør være en viktig faglig ressurs for lektorsenteret og bør ha en viktig rolle i 
kommunikasjon mellom lektorutdanningsutvalgene og lektorsenteret. 
 
Bemanning 

Oversikten over lektorsenterets bemanning virker noe ufullstendig og i liten grad knyttet til 
lektorsenterets oppgaver. Slik bemanningen nå beskrives virker den noe topptung, mens den i liten 
grad viser hvordan oppgavene skal løses, og da særlig de administrative oppgavene. Det bør 
klargjøres nærmere hvilken administrativ bemanning det er behov for og hvor disse ressursene skal 
hentes fra.  
 

Vennlig hilsen 

Kirstine Kolsrud 
seksjonssjef Hilde Marie Rognås 
 rådgiver 
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VEDLEGG 3: HØRINGSINNSPILL FRA DET HUMANISTISKE FAKULTET 
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VEDLEGG 4: HØRINGSINNSPILL FRA DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 

 

Studieavdelingen 

 

  

  

 

 

Høringsinnspill fra Det psykologiske fakultet - Mandat for lektorsenteret 

 

Vi viser til høringsbrev om foreslått organisasjonsstruktur og mandat for Lektorsenter ved UiB. 

Vi er glade for at denne saken har blitt sendt på høring, selv om høringsfristen var kort, det gjør at 

flere av de som er involvert i lektorutdanningen får mulighet til å medvirke i prosessen fram mot et 

lektorsenter. I den videre prosessen fram mot et lektorsenter, vil vi oppfordre til at man skynder seg 

langsomt, slik at konsekvensene av de ulike forslagene kan utredes og belyses så grundig som mulig, 

for å sikre at det velges løsning som gir minst mulig rom for uklarheter og uenigheter om tolkning i 

etterkant. 

 

Det psykologiske fakultet har valgt å legge ved en egen uttalelse fra institutt for pedagogikk (IPED). I 

sin uttalelse peker instituttet på viktige problemstillinger som det ikke er sannsynliggjort at 

Lektorsenteret kan løse. Ledelsen ved fakultetet støtter ikke Institutt for pedagogikk (IPED) sitt 

forslag om et eget fakultet på nåværende tidspunkt  

Fakultetets overordnede inntrykk av dokumentet som er sendt på høring, er at det pr. nå, i for liten 

grad avklarer hvor beslutningsmyndighet og ansvar skal ligge. En hovedårsak er nok at dokumentet 

pr. nå bare omtaler mandat for noen av aktørene, noe som gjør det vanskelig å få et helhetlig bilde 

av hva man ser for seg. I det endelige dokumentet bør alle organ/enheter sitt ansvar og 

beslutningsmyndighet være omtalt. 

Det er også uklart hvilken myndighet Lektorsenteret vil få, særlig fordi det skal være underlagt 

styringsgruppen med dekanene (evt med prodekaner).  

Behovet for at noen utenfor fakultetene får myndighet til å skjære gjennom og foreta beslutninger 

om rammer og struktur som gjelder alle fagmiljøer synes ikke å være løst. 

 

Under følger noen konkrete kommentarer som underbygger hovedinntrykkene som allerede er 

omtalt.  

Referanse Dato 

2020/12386-FRR 16.11.2020 
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Forslagene til mandat: 

Vi mener at det er mye bra i forslaget til mandat for lektorsenteret og synes det beskriver det meste 

av de oppgavene/områdene vi ser for oss at kan være aktuelle for lektorsenteret. Det psykologiske 

fakultet har en integrert administrasjon og det er vanskelig for oss å se for oss at alle oppgaver 

knyttet til praksis og studieplanarbeid kan eller bør løsrives fra andre studieprogram ved fakultetet 

(for eksempel spesialpedagogikk). 

I likhet med Matnat mener vi det hadde vært en fordel om enkelte av punktene hadde vært 

nærmere forklart/kommentert i oversendelsen, da vi er usikre på om vi tolker alle punkt slik de er 

ment/ og eller likt med de andre som er involvert i lektorutdanningen.  

 

Når det gjelder de konkrete punktene har vi følgende kommentarer, spørsmål og/eller forslag til 

endringer: 

 

Lektorsenteret: 

• I punktet om rekruttering bør det presiseres at dette gjelder studentrekruttering. Lektorsenteret 
kan gjerne også ha en rolle som rådgiver og støttespillere når det gjelder rekruttering av ansatte, 
men vi oppfatter det som at det her tenkes på studentrekruttering. 

 

Fagdirektør: 

• Her er vi litt usikre på hva som ligger i punktet: «representerer fakultetsovergripende 
fellesanliggender for lektorutdanningen overfor ansatte og studenter ved UiB. Vi foreslår at disse 
«fakultetsovergripende fellesanliggender» konkretiseres.  

 

Forslag til organisasjonskart: 

Vi mener det er bra at det lages et slikt kart over organisasjons- og styringsstruktur for 

lektorutdanningen. Det kan bidra til å gi oversikt. Alle enheter/organer som opptrer i kartet bør også 

omtales i tekst i det endelige dokumentet, for å få bedre fram hvilken rolle enheten organet skal ha i 

denne sammenheng, enten i form av et klart mandat eller på annen måte.  

Dette for å hindre ulik tolkning i etterkant.  En omforent klargjøring i forhold til organisasjons-/ 

styringsstruktur er etter vår oppfatning derfor både nyttig og nødvendig  

 

Kommentarer/spørsmål til kart over organisasjons-/styringsstruktur: 

• Skal fakultetsnivået i alle saker som har med lektorutdanning delegere all myndighet til sitt (LU) 
eller i vårt tilfelle institutt for pedagogikk, som så rapporterer til Lektorsenteret som så 
rapporterer til styringsgruppen som gjør endelig vedtak? 

• I dagens struktur er det fakultetene som eier studieprogrammene mens instituttene eier de ulike 
emnene som inngår i studieprogrammet? 
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• Hvor skal i så fall ansvar/myndighet for å vedta f.eks. konkret studieplan for programmet ligge – 
hos LU eller hos Lektorsenteret eller hos Styringsgruppen?  Og hvilken rolle har fakultet i arbeidet 
med studieprogram/ studieplaner? Hvem eier studieprogrammene i lektorutdanningen, dag er 
det fakultetene, skal det i framtiden være lektorsentret? 

 

Vi oppfatter ikke forslag til mandatene i høringsutkastet slik at ansvar/myndighet for å vedta 

studieplan for de enkelte program skal ligge hos Lektorsenteret eller Styringsgruppen. Og det er ikke i 

alle saker det er hensiktsmessig for fakultetet som eier av programmet å delegere alt ansvar og 

myndighet til sitt LU. Vi mener derfor at fakultetene må i kartet, med tilhørende omtale av 

ansvar/myndighet i dokumentet. Vi oppfatter det slik at lektorprogrammene fortsatt skal eies av 

fakultetene (og støtter det) og de inngår dermed i strukturen.  

 

Følgen av dette er at ansvar og myndighet mellom fakultetene og lektorsenteret må avklares 

nærmere  

 

 

Vennlig hilsen 

Bente Wold 
dekan Ørnulf Lillestøl  
 fakultetsdirektør 
 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Høringsinnspill fra Institutt for pedagogikk 
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Høringssvar til «mandat for Lektorsenter ved UiB» (2020/12386-AUME) 

 

Vi takker for muligheten til å gi innspill til prosessen med å finne løsninger til problemene med 

organisering av lektorutdanningen ved UiB. Lektorutdanningen er uten tvil den mest komplekse 

utdanningen ved universitetet med sine to PPU programmer og fire (snart fem) 5LU-

programmer, og fem fakultet og flere enn 15 institutt er involvert. Institutt for pedagogikk bidrar 

med det gjennomgående faget i utdanningen som alle de ca. 800 studentene har (Vi er ikke 

involvert i PPU på KMD). Vi er også sterkt involvert i praksis i samarbeid med alle andre 

fagmiljø, praksisskoler og studieadministrasjonen ved DPF. Alle studentene får minst ett såkalt 

praksisbesøk av en pedagog. Dessuten har vi de siste årene lagt ned et omfattende arbeid mht. 

å få etablert et tettere partnerskap mellom UiB og skolesektoren gjennom ordningen 

Desentralisert kompetanseutvikling. I tillegg til dette er det meste av forskningsaktiviteten i 

instituttets ca. 35 faglige årsverk (medregnet rekrutteringsstillinger) rettet mot lærerprofesjonen 

og skolen. 

Saken som nå er sendt ut på høring fra Studieavdelingen, er en høring om «mandat for 

Lektorsenter ved UiB». Vi leser dette som utredning av ett av to forslag til fremtidig 

organisering av lektorutdanning. Vi har forståelse for at det har vært en krevende prosess for 

styringsgruppen å komme frem til forslaget som foreligger og ser dette som et symptom på at 

gjeldende organisering ikke fungerer; det trengs en bedre og trolig annerledes organisering av 

lektorutdanningen. I høringsbrevet er informasjon om saksgang og problemkomplekset som et 

«Lektorsenter» skal løse ikke tatt med. Vi har i det følgende derfor forholdt oss til notater og 

protokoller i saken.  

Prosess og problemkompleks 

Det har gått over tre år siden «Arbeidsgruppe for struktur og økonomi i lektorutdanningen» ble 

etablert og de leverte sin rapport i 2018. Dette arbeidet ble gjennomført fordi UiB, til tross for 

at det i en årrekke har vært gjort en betydelig innsats for å beskrive problemene, slik Angell-

utvalget påpekte i 2015, ikke har klart å løse grunnleggende utfordringer i lektorutdanningen. 

De siste semestrene har saken om organisering av lektorutdanningen sirkulert mellom 

styringsgruppe, programrådet, direktør for lektorutdanningen og studieavdelingen. I Notat fra 

studieavdelingen (ephorte: 20/625) som var grunnlaget for styringsgruppens behandling av 
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saken 25. september 2020 er saksgangen beskrevet og problemene i profesjonsutdanningen 

oppsummert i tre hovedpunkt:  

1. Kollisjonsproblematikk og problemer med organisering av praksis.  

2. Manglende integrering av disiplinfag og profesjonsfag/disiplinfag og fagdidaktikk.  

3. Manglende plassering av ansvar for ressursbruken.  

I juni 2020 forelå det fem alternativ til organisering som skulle møte disse problemene, og vi 

leser at det i september gjenstår to alternativ: eget fakultet og faglig-administrativt senter. 

Deretter er det ene alternativet, forslag til faglig-administrativt senter, beskrevet, mens 

fakultetsalternativet ikke er beskrevet. I protokollen fra møtet 25. september står det at 

«Styringsgruppen vedtok å gi fagdirektør og leder for styringsgruppen myndighet til å jobbe 

videre med mandatet, i tråd med de innspillende som kom i møtet». Resultatet av dette arbeidet 

foreligger altså nå i høringsutkastet. 

Vi savner beskrivelse noen av de konkrete problemene som vi ved Institutt for pedagogikk 

møter, og som en fremtidig organisering må løse. Dagens hovedstruktur med flere «eiere» av 

lektorutdanningen har over lang tid vist seg svært krevende å forholde seg til, både for 

pedagogikkfaget og generelt for koordinering og utvikling av praksis. Som det fagmiljøet som 

møter alle studentene opplever vi kollisjonsproblematikken både gjennom at studentene 

uttrykker misnøye og i det praktiske arbeidet med praksisoppfølging. Vi må stadig lage 

«spesialløsninger» og det kreves ofte en ekstrainnsats fra de ansatte for å få timeplanen til å gå 

i hop for studentene. Den daglige driften av programmet er tungrodd, det er vanskelig å bli 

enige om endringer og det går mye tid og krefter på forhandlinger og reforhandlinger mellom 

de ulike aktørene i programmene. Forsøk på å utvikle lektorutdanningen som 

profesjonsutdanning blir begrenset til samarbeid på eget institutt, og det er vanskelig å gjøre 

forsknings- og utviklingsarbeid sammen med andre deler av miljøet. Som institutt har vi prøvd 

å bedre samarbeidet med praksisfeltet, men samarbeidet om praksis som sentrum i 

profesjonsutdanningen er vanskelig å få til. Alt dette går ut over utdanningens kvalitet.  

Mens forholdene er nokså oversiktlige i PPU, er økonomiforholdene i integrert lektorutdanning 

så intransparent at det er vanskelig å planlegge og gjennomføre vår del av oppgavene i 

utdanningen. Økonomien i integrert lektorutdanning blir stadig mer problematisk for oss, og 

Institutt for pedagogikk bruker langt større ressurser på utdanningen enn det inntektene tilsier  
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(se eget brev i ephorte, sak «2020/12847   Lektorutdanning – bekymring»). Det er behov for 

gjennomgang av økonomien i lektorutdanningen og en påfølgende revidering av 

programmene som kan gi grunnlag for å regulere vårt bidrag slik at det står i forhold til 

ressursene vi har til rådighet. Vi er derfor svært utålmodige mht. å få etablert en 

styringsstruktur som vi faktisk kan jobbe i. Vi erfarer at etter hvert som lektorutdanningen 

vokser blir problemene med organiseringen mer og mer presserende. Dette gjelder spesielt det 

integrerte løpet.  

 

Regjeringen satser massivt på skole og utdanning, og de fleste universitet og høyskoler i landet 

har svart på regjeringens signaler med en tilsvarende intensiv satsning på lærerutdanning. Men 

ved UiB er det vanskelig å få tak i kvalifiserte førsteamanuenser og professorer innenfor 

utdanningsfeltet, og mange velkvalifiserte fagfolk søker seg til andre stillinger ved UiB eller 

ved en søsterinstitusjon. De melder at det over tid blir for belastende å arbeide under forhold 

der ting henger dårlig sammen og der det hele tiden kreves mer enn man egentlig har ressurser 

til. Vi er derfor svært bekymret for at dårlige arbeidsforhold ved UiB vil gjøre at vi ikke er 

attraktive nok til å trekke til oss – og beholde - gode folk til vår lektorutdanning. Det vil gjøre 

det vanskelig å drive en god profesjonsutdanning og videreutvikle den, og det vil dermed bli 

vanskelig å hevde seg i konkurransen med dem som virkelig satser på lektorutdanning. 

 

Løser det foreslåtte «Lektorsenteret» problemene? 

Vi har vurdert om det er sannsynlig at det foreslåtte «Lektorsenteret» løser de problemene det 

er enighet om at lektorutdanningen står overfor, slik de er beskrevet i Notatet fra 

studieavdelingen nevnt over (ephorte: 20/625). Vi har også vurdert om det er sannsynlig at 

«Lektorsenteret» vil løse de problemene vi som institutt opplever i lektorutdanningen. Vår 

konklusjon er at mandatet for det såkalte «Lektorsenteret» ikke svarer på problemene slik de er 

beskrevet i notatet og at det ikke er sannsynliggjort at etablering av et slikt senter vil endre noe 

i positiv retning. Vi ser heller ikke at et «Lektorsenter» vil løse de problemene Institutt for 

pedagogikk møter i lektorutdanningen. Vi vil i det følgende argumentere for dette synet.  

Organisasjonskartet som er tegnet, er selve dokumentasjonen på at ting er uklart. Hvor er 

hovedaktiviteten, altså utdanningen? Hvor er skolene og skolesamarbeidet? Hvorfor er 

fagutvalget en løs komponent? Hva betyr det at det er stiplet linje mot UU v/Iped? Hvorfor står 
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det LU hos andre mens det står UU hos IPed? Er de andre LU’ene formelle organ som 

rapporterer oppover i systemet på sitt fakultet eller bare i lektorutdanningsstrukturen? Kort sagt: 

Hvilken virkelighet speiler dette kartet?  

Selve «Lektorsenteret» ligger utenfor organisasjonsstrukturen på universitetet. Dette ser 

Institutt for pedagogikk som en svært alvorlig svakhet ved det skisserte forslaget. Slik vi ser 

det, vil det være vanskelig, om ikke umulig, å bedre de utfordringene i lektorutdanningen både 

Angell-utvalget og Sejersted-utvalget peker på med mindre den får en plass i institusjonens 

organisasjonsstruktur.  

Sentre driver vanligvis ikke hele utdanningsprogram, og det er ikke noe senter på universitetet 

som driver en så omfattende og kompleks profesjonsutdanning som lektorutdanningen. (Vi 

kjenner til Senter for farmasi som er samarbeid mellom to fakultet og driver ett studieprogram, 

de andre profesjonsutdanningene ligger på et fakultet, ikke på et senter). Vi kan altså slå fast at 

det ikke er presedens for det som foreslås i skissen til et «Lektorsenter». Det gjør det ekstra 

viktig å gå nøye gjennom organisatoriske forhold og implikasjonene disse vil ha før man vedtar 

å opprette et slikt senter. I dag er hele organiseringen av lektorutdanningen en «kvasistruktur» 

med en rekke umyndige organ som faller mellom de etablerte beslutningsorganene ved 

universitetet. Dette er ikke endret i utkastet til «Lektorsenter». Det eneste beslutningsorganet er 

styringsgruppen, som er gitt mer makt i denne sammenhengen enn de har i egne fakultet, eller 

ved Senter for farmasi, for den saks skyld. Styringsgruppen mangler relevant kompetanse til å 

kunne ta faglig ansvar for utdanningen og er heller ikke et beslutningsorgan som hører hjemme 

i universitetsdemokratiet. Dette gjør at ansvaret for lektorutdanningen forblir pulverisert og 

utøvelsen av myndighet forblir svært problematisk. Når ansvar og myndighet ikke fungerer, er 

og blir utdanningen vanskelig å drive. Det samme gjelder profesjonsforskningen, som per 

definisjon er grunnlaget for en profesjonsutdanning.  

Oppgavene som er skissert i mandatet ser tilforlatelige ut på papiret. Men idet vi prøver å 

konkretisere hva alt betyr, er inntrykket vi sitter vi igjen med at «Lektorsenteret» er det organet 

som skal ha ansvaret for at alle problem blir løst, men skal ikke ha formell myndighet. Sagt 

med andre ord: Uten å faktisk kunne gjøre noe med problemer som oppstår, vil «Lektorsenteret» 

få skylden hvis utdanningen ikke fungerer. «Lektorsenteret» blir en uriaspost.  

 



20 
 
 

Det er uklart hva som menes med «stab», men fordi det som er foreslått ikke skiller seg vesentlig 

fra dagens organisering, vet vi allerede at de ansatte vil være svært utsatt for krysspress i alle 

uenigheter og konflikter som oppstår. Dette viser seg for eksempel i håndteringen av denne 

pågående organiseringssaken, og i sak om tolking av «koronaforskriften» i forbindelse med 

praksis. Det fremgår ikke av skissen hvorvidt «faglige og administrative» funksjoner også 

rommer undervisning, eller om undervisning sees som noe annet enn faglig funksjon. «Stab» 

blir slik et tilslørende begrep hvor det ikke er mulig å ta stilling til hvorvidt det er realistisk at 

stab har den nødvendige kompetanse til å ivareta faglige funksjoner som undervisning og 

forskning. Begrepsbruken avviker fra ordinære faglige og administrative stillingsbetegnelser 

og gjør det umulig å vurdere hvorvidt «stab» vil kunne ivareta de funksjoner og mandat som 

foreslås ved lektorsenteret. Når begrepene er så vage, blir det også umulig å ta stilling til 

hvorvidt det er mulig for lektorsenteret å initiere og koordinere skoleorienterte forsknings- og 

utviklingsprosjekter, noe som er helt fundamentalt for lektorutdanningen som 

profesjonsutdanning, siden den jo skal være forskningsbasert. At fagmiljøene er fraværende i 

den foreliggende skissen viser at forslaget til lektorsenter er langt unna UiBs ambisjon om å bli 

ledende i landet på lektorutdanning. Vi vil i tillegg minne om at det kan bli svært vanskelig å 

bemanne et slikt «Lektorsenter» simpelthen fordi det finnes mange attraktive stillinger i 

lærerutdanningene rundt oss og det er ingenting som tilsier at dette blir en attraktiv plass å 

jobbe.  

 

Konklusjon 

Forslaget om opprettelse av eget fakultet (jmf. ephorte: 20/625) er ennå ikke utredet og vi har 

stor forståelse for at styringsgruppen ikke kan stå for en slik utredning. All analyse av 

problemkomplekset som lektorutdanningen ved UiB står overfor peker imidlertid i retning av 

at det bør etableres et eget fakultet og ikke et «Lektorsenter». Et fakultet er en etablert struktur 

ved universitetet og vil kunne danne en solid og trygg ramme for Lektorutdanningen, med gode 

kår for både drift og utvikling. Vi bidrar gjerne i en videre utredning av hvilke problemer som 

må løses og hvordan en skal møte et høyt ambisjonsnivå for lektorutdanningen både fra vårt 

eget universitetsstyre og nasjonalt politisk nivå. Vi bidrar også gjerne i en mulighetsstudie av 

hvordan et utdanningsvitenskapelig fakultet kan utformes og hva som kan inngå i det.  
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Oppsummert mener vi at det er tre forutsetninger som må innfris for at lektorutdanningen skal 

kunne drives på en hensiktsmessig og effektiv måte og utvikles i riktig retning, uavhengig av 

hvilken organisatorisk modell man faller ned på: 

1. Lektorutdanningens profesjonsdel må bli lagt til ett fakultet og et eget institutt (for 

eksempel Institutt for lektorutdanning, skoleutvikling og skoleforskning) slik at en kan 

bruke UiB sin regelsamling som grunnlag for å klargjøre roller, stillinger, ansvar og 

myndighet.  

2. Fakultetet må ha myndighet til å utøve eierskap og gjøre de overordnede beslutninger i 

lektorutdanningen som helhet, som for eksempel studieplanrevisjon.  

3. Økonomiansvaret for lektorutdanningen må legges til fakultetet, evt. til instituttet, slik 

at den blir transparent (til alle involverte parters beste).  

 

Disse forutsetningene er ikke innfridd i «mandat for Lektorsenter ved UiB», men vi imøteser at 

disse forutsetningene blir innarbeidet i utredningen av fakultetsalternativet.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Astrid Tolo 

Instituttleder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 
 

         Styringsgruppen for  

lektorutdanningen 

 

 

  

ephorte: 20/625 

  

 

  

Sak 42/20 Faglig organisering av Dekomp  

Notat fra Studieavdelingen 

 

 

Vedtakssak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte:  20. november 2020       ephorte: 20/625 

____________________________________________________________ 

 

I Utdanningsutvalget (UU) 22. oktober 2020 ble følgende sak, 1), lagt frem om faglig 

organisering av Desentralisert ordning for kompetanseutvikling. På bakgrunn av 

innspillene som kom i UU, legges det nå frem for styringsgruppen et noe revidert 

forslag av saksfremlegget, 2), og forslag til faglig organisering av Dekomp, 3).  

Ettersendt innspill fra Det humanistiske fakultetet, ved Sigrid Ørevik, er vedlagt 

saken. 

1) Saksfremlegg til Utdanningsutvalget 22. oktober 2020 

Bakgrunn 

Melding til Stortinget nr. 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen 

lanserte desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp) som en prinsipielt ny 

tilnærming til kvalitetsutvikling i skolen. Tidligere nasjonale strategier for 

reformimplementering skal erstattes med langsiktig, lokal kvalitetsutvikling. Midlene til 

kvalitetsutvikling følger snuoperasjonen, som begrunnes med at skoleeiers ansvar 

skal styrkes og utviklingstiltak tilpasses lokale behov. Meldingen påpeker også at 

skoleledernes kompetanse i kvalitetsutvikling må heves. Midlene til Dekomp 

kanaliseres gjennom Fylkesmannsembetene, og i Vestland fordeles midlene 50-50 til 

skoleeier og UH-institusjon. I Vestland bidrar tre UH-institusjoner i Dekomp, og i et 

møte mellom UiB, HVL og NLA april 2019, ble det enighet om at Universitetet i 

Bergen har ansvar for de videregående skolene, også friskolenettverket (57 skoler i 

alt). I tillegg deler UiB ansvar med HVL og NLA for barne- og ungdomsskolene i 

Bergen kommune (85 skoler) og i Ytre Midhordland. 

Dekomp bygger på at skoleeier har hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skolen. 

Arbeidet skal være skolebasert, kunnskapsbasert, og gjennomføres i tett samarbeid 

mellom skoleeier, skoler og universitet. Målet er å styrke lærerutdanningen gjennom 

sterkere og mer likeverdige partnerskap mellom skoler og universitet, styrke 

kunnskapen om kvalitetsutvikling i utdanningssektoren og øke den praksisrelevante 

forskningen.  

Ved UiB ble ansvaret for å ivareta ordningen lagt til UiB videre, og i 2017/18 ble det 

forsøkt satt i gang noen mindre prosjekt. Ettersom ordningen skal styrke 

lærerprofesjonen og skoleledelsen, og Institutt for Pedagogikk har denne 

kompetansen, tok instituttleder ved Iped initiativ til å få på plass mer langsiktige 

samarbeidsavtaler med Bergen kommune og Ytre Midthordland. Etter samtaler med 

Det psykologiske fakultet og styringsgruppen for lektorutdanningen ansatte Iped en 

ekstra person slik at instituttet hadde kapasitet til å følge opp de avtalefestede 

forpliktelsene. 
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Pågående arbeid 

Institutt for pedagogikk og SLATE har samarbeidet med Bergen kommune og Ytre 

Midthordland siden 2018. Arbeidet har, etter skoleeiers ønske, hatt følgende tema: 

Profesjonsfaglig digital kompetanse Innspill til fagfornyelsen, og Å forske på egen 

praksis. Skoleeier vil videre samarbeide med UiB for å:  

• styrke arbeidet med formativ og summativ vurdering  

• styrke lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse 
 

Vestland fylke lyste ut Dekomp-midler våren 2020. For å kunne søke måtte skolene 

dokumentere erfaring med prosjektarbeid. For å få midler, måtte prosjektet ha som 

mål å styrke skolens arbeid med kvalitetsutvikling. Fem prosjekt har fått midler: Flora 

vgs., Knarvik vgs., Sotra vgs., Årstad vgs., og ett prosjekt ved universitetsskolene 

Amalie Skram, Bergen Katedralskole og Nordahl Grieg.  

Alle prosjektene har disse målene:  

• Styrke lærerprofesjonen i det daglige arbeidet 

• Mer kunnskapsinformert praksis på skolene 

• Mer elevaktive undervisningsformer 

• Mer likeverdige partnerskap mellom skoleeier, UH og skolene 
 

UiB skal bidra med kompetanse som kan støtte skoleeier og skolene i arbeidet. 

Høsten 2020 har derfor fylket, i samarbeid med fagdirektør Sølvi Lillejord, UiB, 

arbeidet med å spisse prosjektene og identifisere kunnskapsbehov på tvers av 

prosjektene.  

Både kommunene og fylket trenger at UiB bidrar med: Tett samarbeid med skoleeier 

slik at skolene får på plass et system for vedvarende kvalitetsutvikling, samarbeid 

med rektorene, samarbeid med utviklingsgruppene på skolene (assisterende 

rektorer, lærerspesialister, ressurslærere) og bidra med forskningsforankret rådgiving 

overfor lærere, knyttet til fagfornyelsen. Arbeidet på de fire nivåene (kommune, skole 

og lærere) må koordineres om Dekomp skal lykkes. 

Organisering ved UiB  

Siden 2018 har Styringsgruppen for lektorutdanningen ved UiB arbeidet for å 

etablere en ny enhet som kan samordne og koordinere universitetets lektorprogram, 

men det er ikke (per 14.10.20) fattet vedtak i saken. Ordningen Dekomp, som skal 

styrke samarbeidet mellom skoleeier, skolene og UiB, styrke lærerutdanningen, øke 

forskningen i utdanningen og bedre studentenes praksis, hører naturlig hjemme på 

en slik ny enhet. I påvente av etablering av en ny, samordnende enhet, må det 

imidlertid snarest på plass en midlertidig organisering ved UiB fordi Dekomp både har 

en stor grenseflate mot mange eksterne samarbeidspartnere og følges med interesse 

av nasjonale myndigheter.  

HVL anslår at ca. 50 ansatte på ulike måter har vært involvert i arbeidet med Dekomp 

det siste året. Ved UiB er situasjonen en helt annen, preget av noen ildsjeler, 

midlertidighet og stor sårbarhet. Ad hoc-løsninger gir ikke det løftet for UiBs 
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forskning, egen kompetanseutvikling og styrking av partnerskap i lærerutdanningen 

som Dekomp legger til rette for. Heller ikke er UiB organisert for å ivareta langsiktig 

samarbeid mellom skoleeier og skoler. Samarbeidspartnere må ha et sted de kan 

henvende seg og hvor det er noen med faglig ansvar for å ivareta Dekomp. 

Som en midlertid løsning, og inntil ny enhet er etablert, foreslås det derfor å be 

Institutt for pedagogikk (Iped) ved Det psykologiske fakultet om å opprette en egen 

enhet for Dekomp. Iped har ansvar for pedagogikk og praksis i lærerutdanningen, og 

nasjonale myndigheter forventer at universitetet bruker de mulighetene som ligger i 

desentralisert kompetanseutvikling til å gjøre et kvalitativt løft for lærerutdanningen 

og særlig for studentenes praksisopplæring. Tradisjonell «utplassering» av studenter 

skal derfor erstattes med en profesjonsrettet praksisopplæring hvor studentene skal 

kunne delta i pågående forskningsprosjekt.  

Iped har erfaring med å bidra i Dekomp og samarbeider tett med SLATE (Centre for 

the Science of Learning and Technology), for eksempel gjennom et DIKU-finansiert 

prosjekt om studentaktive læringsformer. Prosjektet er forankret i UiBs strategiske 

satsing, og har direkte relevans for både lektorutdanningen og 

disiplinfagundervisningen. Til nå har åtte forskere fra Iped og tre forskere fra SLATE 

vært involvert i større og mindre stillingsbrøker, men uklar organisering har gjort det 

vanskelig å få til det langvarige og forutsigbare samarbeidet ordningen forutsetter. 

En bedre integrert lektorutdanning 

En klar intensjon i Dekomp er at ordningen skal bruke til å styrke lærerprofesjonen og 

lærernes utdanning. Gjennom lektorutdanningen har IPed vel etablerte 

samarbeidsrelasjoner med MN HF, SV og KMD. Dekomp kan styrke dette 

samarbeidet gjennom felles innsats for å støtte skolene i arbeidet med å innføre 

Fagfornyelsen. En Dekomp-enhet, både mens den er ved Iped og når den kommer til 

en ny enhet, vil naturlig samarbeide med alle miljøer ved UiB med ansvar for utvikling 

av undervisning og profesjonsutdanning, for eksempel SLATE, det 

universitetspedagogiske miljøet ved Iped og UiB Læringslab i Media City Bergen. 

Ved siste tildeling fra DIKU (6.10.20) fikk UiB flere prosjekter det kan være aktuelt for 

lærerutdanningen å samarbeide med, for eksempel medisinstudenters 

identitetsutvikling i klinisk praksis. I tillegg har UiB to sentre for fremragende 

utdanning, bioCEEd og IEarth som vil kunne bidra både til Dekomp og til å utvide 

lærerstudentenes forståelse av praksis.  
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Praksis skal ikke være et «påheng» til 
utdanningen, men solid integrert i 
utdanningen. Studentene skal utvikle sin 
profesjonskunnskap i samarbeid med 
veileder på universitetet og veileder i 
skolen og skrive empiriske 
masteroppgaver med data fra 
praksisperiodene sine. 
 
Instituttet har i høst sendt to søknader 
om utvikling av partnerskap i 
lærerutdanningen, en til Norges 
forskningsråd og en til DIKU.  

 
 

UiB vil øke sine muligheter for ekstern inntjening ved etablering av en enhet for 

Desentralisert kompetanseutvikling ved IPed. KD påpeker at et tettere Dekomp-

samarbeid mellom universitetene og skolene i lærerutdanningen kan øke volumet på 

etter- og videreutdanning. Når skoler, skoleeiere og universitet blir bedre kjent med 

hverandre, vil det bli lettere å tilpasse tilbudet til behovet. Ved plassering av ansvar 

og etablering av noder mellom personer ved UiB og i partnerinstitusjoner (skoler, 

klinikker etc.) som er engasjert i arbeid med kvalitetsutvikling av utdanning, skapes 

det energi som kan gi flere søknader og mer forskning slik at UiBs strategiske 

posisjon kan styrkes. 

Videre oppfølging 

Det haster med å få på plass en intern faglig organisering av Dekomp for å sikre at 
UiB kan levere på sine forpliktelser overfor skoler og skoleeiere. Innen utgangen av 
2020 bør det være identifisert ansatte som skal samarbeide med Vestland fylke om 
de fem prosjektene som er satt i gang og behov som meldes inn fra de kommunene 
som UiB har partnerskolesamarbeid med. 
 
Selv om det nå foreligger et forslag om å etablere en faglig koordinerende Dekomp-
enhet ved Iped, og at ordningen skal styrke lektorutdanningen, er målet å ta hele UiB 
i bruk i samarbeidet med Vestland fylke og kommunene hvor lektorstudentene har sin 
praksis. Deltakelse i Dekomp forutsetter et langvarig samarbeid med skoler som er 
med i prosjekter, og det må etableres ordninger for å sikre det enkelte fakultet midler 
på bakgrunn av omfanget av aktiviteter. Fakultetene må derfor legge til rette for at 
den enkelte faglige ansatte som skal bidra inn i Dekomp-prosjekter, kan frikjøpes 
over en lengre periode.  
 
Det vil gå ut en invitasjon til alle fakultetene om å sin melde interesse for å bidra i 
Dekomp-prosjektene som Vestland fylke er i gang med. Frist for tilbakemelding vil bli 
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satt med tanke på at teamene som skal følge opp prosjektene i Vestland må være på 
plass innen utgangen av 2020/tidlig 2021. 
 
Arbeidet med Dekomp må forankres i alle relevante miljøer. Det foreslås derfor at det 
etableres et eget utvalg/råd med representasjon fra alle fakulteter som møtes jevnlig 
og som har en rådgivende rolle i det videre arbeidet. Et slikt utvalg/råd kan også 
fange opp muligheter for etter- og videreutdanningsbehov som avdekkes gjennom 
Dekomp-samarbeidet. 
 

Drøfting:  

Utdanningsutvalget er med dette invitert til å drøfte 
 

• i hvilken grad foreslått organisering/struktur vil bidra til å oppfylle UiBs 
forpliktelser overfor skoleeier  

• hvordan UIB best kan legge til rette for at Dekomp kan bidra til å videreutvikle 
lektorutdanningen 

• hvordan UiB kan bruke Dekomp til å styrke sin strategiske posisjon og øke sin 
eksterne inntjening 

 
Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting  

 

2) Revidert saksfremlegg basert på innspill fra Utdanningsutvalget 

Under drøftingen av saken i Utdanningsutvalget 22. oktober, kom blant annet 
følgende innspill fra utvalget: 
 

• Dekomp skal være et møtested på tvers av fakultetene  

• Fagmiljøer ved alle fakultetene som tilbyr lektorutdanning ønsker å delta i 
Dekomp 

• Det er viktig å avklare om Dekomp skal være et samarbeid på ledernivå, eller 
om målet er at «fagfolk skal etablere samarbeid med fagfolk» for å styrke 
grenseflaten mot skolen 

• Leder av styringsgruppen ønsker å ta aktive grep når det gjelder Dekomp å få 
flere fagmiljøer med i samarbeidet 

• Dekomp er en satsning som er kommet for å bli og styringsgruppen vil 
fremover arbeide for å mobilisere alle fakulteter til å bidra i det videre arbeid  
 

Innspillene i Utdanningsutvalget understreker at Dekomp må forankres i hele 
organisasjonen slik at alle fagmiljøene blir invitert til å delta i Dekomp-samarbeidet 
med de videregående skolene og skoler på ungdomstrinnet. Det ble også påpekt at 
samarbeidet mellom UiB og skolene er for toppstyrt, og at UiB bør legge til rette for at 
de faglig ansatte i større grad etter hvert involveres i både utviklingen og 
gjennomføringen av samarbeidsprosjektene.  Dette arbeidet kommer i gang så snart 
styringsgruppen har fattet sitt vedtak. 
 
Diskusjonen fra Utdanningsutvalget legger noen føringer for det videre arbeidet med 
å finne en god organisering av Dekomp. Det styrende prinsippet må være at Dekomp 
forankres i hele organisasjonen, og at alle fagmiljøene knyttet til lektorutdanningen 
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opplever eierskap til ordningen og kan styrke samarbeidet med praksisfeltet gjennom 
å delta ordningen. 
 
Med utgangspunkt i disse føringene og innspillene fra diskusjonen i 

Utdanningsutvalget, legges det derfor frem et revidert forslag til videre organisering 

av Dekomp. 

 

3) Revidert forslag til faglig organisering av Dekomp 

Midlertid faglig organisering 

Det haster med å få på plass en intern faglig organisering av Dekomp for å sikre at 
UiB kan levere på sine forpliktelser overfor skoler og skoleeiere. Dette handler 
primært om Dekomp-samarbeidet med de videregående skolene. Innen utgangen av 
2020 bør det være identifisert ansatte som skal samarbeide med Vestland fylke om 
de fem prosjektene som er satt i gang og behov som meldes inn fra de kommunene 
som UiB har partnerskolesamarbeid med. I tillegg har UiB også ansvar for 
samarbeidsprosjekter med de private videregående skolene gjennom deres nettverk. 
 
Selv om det nå foreligger et forslag om å etablere en midlertid faglig koordinerende 
Dekomp-enhet ved Iped, er det et ønske fra fagmiljøene om å koples på Dekomp-
samarbeidet med Vestland fylke og kommunene hvor lektorstudentene har sin 
praksis. Med det aller første vil det derfor gå ut en invitasjon til alle fakultetene om å 
sin melde interesse for å være med i Dekomp-prosjektene som kommunene og 
Vestland fylke har gående. Frist for tilbakemelding vil bli satt med tanke på at 
teamene som skal følge opp prosjektene i Vestland må være på plass, tidlig 2021. 
 
Det administrative ansvaret for Dekomp vil fremdeles ligge til Studieavdelingen. 
Våren 2020 ble det ansatt en seniorrådgiver i en stilling ved Studieavdelingen som 
skal koordinere ordningen. Til denne stillinger ligger blant annet ansvar for å 
kartlegge behov for kompetanseutvikling i skolene og på universitetet, og jobbe med 
formidling av resultat til styringsgruppen. Dersom den faglige koordineringen av 
Dekomp midlertidig legges til Iped, må det derfor legges til rette for at den faglige og 
administrative organiseringen koples tett sammen og finner gode møtepunkter.  
 

Organisering av Dekomp frem mot lektorsenteret 

For å sikre en bredere forankring i det videre arbeidet med Dekomp, foreslår vi derfor 
at det fremover arbeides parallelt med å få på plass en organisering som bygger på 
vedtaket som styringsgruppen gjorde i april 2018 (Sak 9/18: Desentralisert ordning 
for kompetanseutvikling i skolen – oppfølging ved fakultetene): 
 
Styringsgruppen ber Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet om å oppnevne en 
faglig koordinator for den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen 
med de oppgaver som følger av saksframlegget.  
Sammen med faglig koordinator ved Det psykologiske fakultet, inngår disse i en 
felles struktur, administrativt koordinert ved UiB videre, for å sikre rask respons på 
innmeldte ønsker og behov hos regionene.  
Styringsgruppen anbefaler at det snarlig lyses ut 20% bistillinger innenfor sentrale 

skolefag, slik at faste ansatte innenfor de aktuelle fagene kan bidra inn i 
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desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen og implementeringen av nye 

læreplaner. 

Vedtaket ble fulgt opp av alle fakultetene, og det ble etablert en faglig 

koordinatorgruppe for å følge opp ordningen, særlig med sikte på å få i gang et 

samarbeid med fylket. Gruppen opphørte våren 2019 fordi det tok tid å få i gang 

samarbeidet med fylket pga fylkessammenslåingen.  

I det videre arbeidet er det viktig å etablere en struktur som tett kopler sammen den 

faglige og administrative koordineringen av Dekomp-arbeidet ved UiB. Dette gjelder 

både i oppfølgingen av skoleeierne/-lederne, og internt på UiB for å sikre 

tverrfakultær forankring og deltakelse i samarbeidet. Det vil være hensiktsmessig at 

ansvaret for å følge opp det tverrfakultære samarbeidet legges til administrativ 

koordinator i Studieavdelingen. 

For å sikre god forankring av arbeidet, foreslår vi derfor at faglige koordinatorer 

gjenoppnevnes ved hvert fakultet og med oppgaver i tråd med de prinsippene som 

ble vedtatt i 2018: 

• ha oversikt over fagdidaktisk og annen kompetanse ved eget fakultet som kan 
benyttes i den skolebaserte kompetanseutviklingen.  

• inngå i en felles struktur som har oversikt over den pedagogiske og 
fagdidaktiske kompetansen som UiB kan bidra med og som er nødvendig for å 
gjennomføre gitte kompetanseutviklingstiltak.  

• ha ansvar for at innmeldte kompetanseutviklingsbehov blir besvart.  
 

Vi foreslår videre at koordinatorgruppen restartes, og at den tar opp igjen arbeidet 
med å følge opp Dekomp-arbeidet. En slik gruppe vil også kunne fange opp 
muligheter for etter- og videreutdanningsbehov som avdekkes gjennom Dekomp-
samarbeidet. Det er videre ønskelig at alt utviklingsarbeid mot de regionale 
skoleeiere/skoleledere i de kommunene og fylkeskommunene som UiB samarbeider 
i, forankres i denne gruppen.  
 
Styringsgruppen er faglig ansvarlig for Dekomp. Studieavdelingen er, inntil et 
lektorsenter er på plass, administrativt ansvarlig for å følge opp den faglige 
kooordinatorgruppen og rapportere til styringsgruppen.  
 
Det ligger nå ute til høring et forslag til et forslag til retningslinjer for desentralisert 
ordning for kompetanseutvikling. Når ordningen nå forskriftsfestes, betyr dette 
langsiktighet og forutsigbarhet så lenge UiB leverer på sine forpliktelser. I 2020 
mottok UiB kr 4 168 012 til å følge opp Dekomp. To stillinger er per i dag finansiert 
gjennom Dekomp-midler, en faglig koordinatorstilling ved Det psykologiske fakultet 
og en seniorrådgiverstilling ved SA. De resterende midlene er enten knyttet til 
konkrete prosjekter eller ikke tildelt. Det legges opp til at disse midlene videre tildeles 
de enkelte fakultetene på bakgrunn av deltakelse og aktiviteter i Dekomp.  
 
Dekomp skiller seg fra tradisjonell etterutdanning ved at ordningen forutsetter et 
langvarig samarbeid mellom UiB og skoler som er med i prosjekter. Det må derfor 
etableres gode ordninger for å sikre det enkelte fakultet midler på bakgrunn av 
omfanget av aktiviteter. Forutsigbarhet og langsiktighet, også i form av midler, vil gi 
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fakultetene handlingsrom til å bygge nødvendig kompetanse og kunne rekruttere ved 
behov. Slik kan de enkelte fakultetene bedre legge til rette for at enkelte faglige 
ansatte som skal bidra inn i Dekomp-prosjekter, kan frikjøpes over en lengre periode.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styringsgruppen har det faglige ansvaret for Dekomp. 
 

2. Dekomp drives midlertidig fra Institutt for pedagogikk og SA inntil en sentral 
organisering ved lektorsenteret er på plass. 
 

3. Styringsgruppen vedtar at faglige koordinatorer gjenoppnevnes ved 
fakultetene og at den faglige koordinatorgruppen restartes og arbeider i tråd 
med de prinsipper som ble vedtatt av styringsgruppen i 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
 

 

VEDLEGG 1: INNSPILL FRA DET HUMANISTISKE FAKULTETET 

 

Organiseringa av DeKomp: innspel til Styringsgruppa frå lektorutdanningsutvala ved HF, MN 

og SV 

Lektorutdanningsutvala ser på Desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp) som eit viktig ledd i å 

utvikla kontakten og samarbeidet mellom UiB og praksisfeltet. DeKomp-ordninga opnar for å initiera 

og gjennomføra samarbeidsprosjekt som kan vera til gjensidig nytte for involverte partar både i UH-

sektoren og skolesektoren. Gjennom tettare kontakt og samarbeid mellom tilsette ved UiB og 

skolane vil ein kunna arbeida målretta med kvalitet og samanheng i lektorutdanninga, til beste for 

studentane våre.  

Ei gjennomtenkt og velfungerande organisering av ansvar og ressursar knytte til DeKomp er ein 

føresetnad for å nå desse måla. For UiB sin del inneber dette at styringsgruppen for 

lektorutdanningen må være faglig ansvarlig. Inntil et lektorsenter er på plass, må det legges til rette 

for at alle involverte fakulteter har likeverdig innflytelse på utviklingen. Dette vil også være i tråd 

med styringsgruppens tidligere vedtak i saken (Sak 9/18).  
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       Styringsgruppen for  

lektorutdanningen 

 

 

  

ephorte: 20/625 

  

 

  

Sak 43/20 Møteplan våren 2021  

Notat fra Studieavdelingen 

 

 

Vedtakssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte:  20. november 2020       ephorte: 20/625 

____________________________________________________________ 

 

Det har vært vanlig å gjennomføre to-tre møter hvert semester.  

Forslag til møteplan for våren 2021:  

 

• 5. februar, kl 10.00-12.00 

• 23. april, kl 10.00-12.00 

• 7. juni, kl 12.00-14.00 

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen vedtar forslaget til møteplan for våren 2021. 
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       Styringsgruppen for  

lektorutdanningen 

 

 

  

ephorte: 20/625 

  

 

  

Sak 44/20 Praksisavvikling i forbindelse med utbrudd 

av covid-19. 

  
Notat fra Studieavdelingen 

 

 

Vedtakssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte:  20. november 2020       ephorte: 20/625 

____________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken: 
22.09.20 vedtar styringsgruppen, i sak på sirkulasjon, å gi faglig koordinator for praksis og 

partnerskolesamarbeid fullmakt til å gjennomføre de nødvendige endringer i 

praksisavviklingen studieåret 2020/2021 som COVID-19-situasjonen krever.  

Dette medfører flytting av praksisperioder og dager for KOPRA, LAPRA og PPUPRA, både 

innenfor høstsemesteret, men også over til vårsemesteret. 

For lektorstudenter i LAPR101 på Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet (MN) 

innebærer dette overføring av 8 praksisdagen fra høst- til vårsemesteret. 

Innspill fra MN: 
Studieavdelingen viser til saksutredning fra Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet (MN). 

MN ber om fritak for 8 praksisdager i LAPRA102, våren 2021. MN viser til «Midlertidig 

forskrift [] covid-19» §1, og mener at det gis rom for det her. 

Vedlagt følger et saksforelegg utarbeidet ved MN.  

MN melder at overføring av 8 praksisdager, fra LAPRA101 høst 2020, til LAPRA102 vår 

2021 får uheldige konsekvenser for studentene; 

• Vil gå ut over studentenes arbeid med det disiplinfaglige emnet på vårsemesteret.  

• Enkelte disiplinfaglige emner har undervisning som hverken kan eller bør 

digitaliseres. 

• Også vårens avvikling av skolepraksis vil kunne få utfordringer, knyttet til covid-19 

situasjonen. Flere praksisdager gir økt sannsynlighet for ytterligere vansker med 

gjennomføring av praksis. 

Dette gir økt arbeidsbelastning for studentene og økt risiko for at ikke alle klarer å fullføre 

semestret og blir forsinket i utdanningen. MN poengterer også at endringene i 

praksisavviklingen ikke er noe som studentene selv er skyld i og at det derfor ikke må ramme 

de med økt arbeidsbelastning.  

Innspill fra faglig praksiskoordinator: 
Studieavdelingen viser til saksutredning og innspill fra faglig praksiskoordinator for 

lektorutdanningen, som åpner for 10% fravær i praksis høst 2020 og vår 2021.  

Vedlagt følger et saksforelegg med innspill utarbeidet av faglig praksiskoordinator ved UiB.  

I saksutredningen fremkommer følgende; 

• Lektorutdanningens forskriftsfestede krav til og studentenes forskriftsfestede rett til 

praksis; 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_25._september_2020.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_25._september_2020.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-18-349/§1
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-18-349/§1
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-18-349/§1
https://lovdata.no/forskrift/2013-03-18-288/§3
https://lovdata.no/forskrift/2013-03-18-288/§3
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o Integrerer lektorutdanningens kunnskapselementer, disiplinfag, didaktikk og 

pedagogikk til en helhet. 

o Krav om at praksis skal være veiledet, vurdert og variert, og at det skal være 

progresjon i praksisopplæringen. 

o Gir lite handlingsrom for endringer.  

• Fakultet og skoleeier har bekreftet at foreslått flytting av praksis kan gjennomføres. 

• Avkortning av praksis begrenser handlingsrommet til skoleeier for nødvendig 

veiledning til studentene og til å kunne å foreta vurderinger knyttet til studentenes 

profesjonelle egnethet, utvikling og skikkethet. 

• For UiBs partner- og universitetsskoler er kvalitetsutvikling av praksisoppfølging en 

viktig del av samhandlingen med UiBs lektorprogram. En avkortning av skolepraksis, 

slik MN foreslår, vil sende et signal som står i sterk kontrast til nasjonale og 

institusjonelle intensjoner om at partnerskapene i lektorutdanningen skal ha 

likeverdige parter. 

• Med bakgrunn i «Midlertidig forskrift [] ved Universitetet i Bergen» §3 og 

praksiskoordinators fullmakt, ref styringsgruppens vedtak sak 38/20, vurderer faglig 

praksiskoordinator, sammen med leder for programrådet og praksisadministrasjonen, 

at det er faglig forsvarlig å gi åpning for 10% fravær i skolepraksis per semester i 

studieåret 2020/21.  

• 10% gyldig fravær gir følgende mulighet for LUMN studenter i LAPR101/102 i 

studieåret 2020/21: 

o Dersom studentene ved MN har 100 % oppmøte i høstens praksisperiode 

kan 3 av de åtte dagene ses som godskrevet innenfor 10 % rammen som 

gjelder alle studentene. En slik godkjenning betinger imidlertid at studentene 

ved MN, på linje med studentene ved HF, gis mulighet til å ta igjen de 

resterende dagene, altså minimum 5 dager i løpet av vårsemesteret (antall 

dager avhenger av hvorvidt studentene har vært syk/i karantene eller ikke).  

o Gitt at studentene har 100 % oppmøte i de fastsatte dagene for LAPRA 102 

kan ytterligere tre dager av de resterende fem dagene ses som et faglig 

forsvarlig fravær. Det vil i så tilfelle innebære et krav om at studentene 

avvikler 32 dager (innenfor en oppsatt ramme på 35 dager) i LAPR102. 

Innspill fra Fagutvalget for Integrert Lektorutdanning:  
Studieavdelingen viser til brev, datert 13.11.20, fra Fagutvalget for Integrert Lektorutdanning 

(FIL) vedr «Praksis i 5ILU og disiplinfaglege emne» 

Vedlagt følger brev fra FIL, hvor det bl.a kommer frem; 

• «Praksisperiodane er den delen av studiet som gir studentane det beste innblikket i 

alle aspekt ved ein lærarkvardag, og er periodar med bratt læringskurve og stort 

lærings- og danningsutbytte for studentane. Slik sett er praksisen, og særleg 

langpraksisen, det viktigaste ved profesjonsdelen av studiet.» 

• «Vi i FIL er også ueinige i MN si innstilling til å skrote dei 8 praksisdagane som er 

føreslege overført frå LAPRA101 til LAPRA102 for realfagslektorane. Det at 

disiplinemna legg til rette for at studentane er i praksis vil hjelpe meir på 

arbeidsbelastninga til studentane enn å skrote dei forskriftsfesta praksisdagane, trass 

i at koronaforskrifta evt mogleggjer denne løysinga.»  

 

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-11-317/§3
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Innspill fra viserektor for utdanning 

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal har vært i dialog med Det matematisk- 

naturvitenskapelige fakultetet og Det psykologiske fakultetet for å lande en beslutning i 

saken. 

For Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan utfordringene med praksis løses på 

følgende måter: 

1. Praksis gjennomføres i sommerskoler organisert av Forskerfabrikken 

2. Tilrettelagt praksis tidlig våren 2022. Dette vil også kunne være et tilbud til studenter 

ved andre program som har gått glipp av rammeplanstyrt praksis. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen gir sin tilslutning til at de to alternativene utredes nærmere, og at forslag til 

løsning tas på høring til Fagutvalget for integrert lektorutdanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forskerfabrikken.no/pamelding/sommerskole/
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VEDLEGG1: SAKSUTREDNING FRA DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPLIGE 

FAKULTET 

 

Lektorprogrammet MN - tilpasning i forbindelse med korona  
  
I brev/notat fra Helene Eide (Faglig koordinator for praksis og partnerskolesamarbeid) sendt 
på epost 30.09.20 til visedekan, studiesjef og leder for lektorutdanningsutvalget legges det 
opp til at LAPRA102 utvides til 38 dager våren 2021 for MNs lektorstudenter.  
  
Vi ser det som problematisk at lektorstudentene skal få 8 ekstra praksisdager i 8. semester. 
Selv om det tilrettelegges og digitaliseres mye i de ca. 13 ulike emnene studentene skal ta 
parallelt med LAPRA102 (hver student tar ett av emnene (10 sp)), vil de 8 dagene uansett 
innebære en ekstra arbeidsbelastning for studentene i et allerede arbeidskrevende semester, 
som vil kunne gå utover arbeidet deres med det disiplinfaglige emnet, og medføre betydelig 
økt fare for at de blir forsinket i sine studier. Det er også flere av disse emnene som har noe 
undervisning (laboratorie og/eller felt) som ikke kan/bør digitaliseres. Vi vil anslå at 
studentene med normalordning har tilsvarende i overkant av 35 sp i 8. semester, pga. at 
praksis ikke har studiepoeng. 8 praksisdager utgjør ca. 2,5 sp til. Man må også regne med at 
våren 2021 vil kunne medføre fortsatte utfordringer med koronasmitte og karantene for 
enkelte studenter. Dvs. at semesteret vil bli tøft for studentene selv uten de 8 ekstra dagene.  
  
Dersom V21 blir for arbeidskrevende for studentene, og de ikke klarer å fullføre 30 sp, vil det 
kunne innebære at de blir et helt semester forsinket i studiene sine.   
  
At de 8 dagene utgikk høsten 2020 er noe studentene ikke selv er skyld i, og studentene vil 
kunne oppleve det som lite rimelig at de får denne ekstrabelastningen våren 2021.Vi mener 
derfor at disse 8 dagene ikke kan legges inn våren 2021 og ber om at det innvilges fritak for 
disse.   
  
Koronaforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-18-349 åpner for at man 
kan «så langt det er forsvarlig og nødvendig for å bidra til at studenter kan gjennomføre 
påbegynt utdanning uten forsinkelser, gjøre unntak fra forskrifter om rammeplaner og 
nasjonale retningslinjer». Vår tolkning av forskriften er at den kan gi rom for f.eks. å redusere 
antall praksisdager litt.  
  
Vi vil foreslå at man kutter 8 av de 100 dagene for dette studentkullet. Vi mener det er rom 
for å gjøre det innenfor denne forskriften.  
  
Vi ser at det ikke er ideelt å redusere kravene i et praksisemne, men man har pga. korona 
vært nødt til å gjøre slike endringer også i disiplinfaglige emner, f.eks. omfang av laboratorie- 
og feltundervisning.  
  
Vi ber om en tilbakemelding på denne forespørselen så raskt som mulig pga. planlegging av 
vårsemesteret.   
  
  
  
Vennlig hilsen  
  
Harald Walderhaug        Ingrid Christensen   
Utdanningsdekan        Studiesjef 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-18-349
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VEDLEGG 2: SAKSFORELEGG FRA FAGLIG PRAKSISKOORDINATOR 
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VEDLEGG 3: BREV FRA FIL 
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ephorte: 20/625 

  

 

  

Sak 45/20 Lektorstudenters tilbakemelding på 

lektorutdanningen  

Notat fra Studieavdelingen 

 

 

Drøftingssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte:  20. november 2020       ephorte: 20/625 

 

Studieavdelingen viser til brev, datert 13.11.20, fra Fagutvalget for Integrert Lektorutdanning 

(FIL) og brev datert 15.11.20, fra Fredrik Geving Bedsvaag og Torbjørn Svendsen, 4. års 

lektorstudenter med Det Humanistiske fakultetet. 

Vedlagt følger saksfremlegg fra FIL og Fredrik Geving Bedsvaag og Torbjørn Svendsen, 4. 

års lektorstudenter med Det Humanistiske fakultetet.  

Tilbakemeldinger viser at lektorstudentene stiller spørsmål til organiseringen av 

lektorutdanningen og uttrykker utforinger for lektorstudentene knyttet til; 

• stor arbeidsmengde,  

• kollisjoner mellom fagemner  

• kollisjoner mellom skolepraksis og fagemner 

• utveksling 

• reduserte studiepoeng  

 

Styringsgruppen bes drøfte innholdet i saken og saksfremleggene. 
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VEDLEGG 1: BREV FRA FIL 
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VEDLEGG 2: BREV FRA 4. ÅRS LEKTORSTUDENTER VED HF 
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