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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen 
 

Innkalling til ekstraordinært møte i styringsgruppen for 
lektorutdanningen  
Møte 5 2017 
 
Tidspunkt: 7. november 2017, kl. 14.00 - 16.00          
Møtested: Langesgt. 1, glasshuset 
 
Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 21. september 2017 

Protokollen er sendt ut.     
 
 

Sirkulasjonssaker 

 

25/17 Rammeavtaler om praksisopplæring – godtgjøring 

  
26/17 Økning av opptaksrammen på Lektorutdanning med master i historie eller 

religionsvitenskap 

  
Drøftingssaker 

 

27/17 Avtaleverk knyttet til lektorutdanningen – utkast til avtaletekster 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling, orientering v/Svein Ivar Angell 
 

Vedtakssaker 

 

28/17 Modell for oppfølging - PPU  
Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 
29/17 Seminar om økt kvalitet og gjennomføring i lektorutdanningen 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 
 

30/17 Eventuelt 

 
 
 



2 

 

Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                     ephorte: 11/10676 

 

 

  

Sak 27/17 Avtaleverk knyttet til lektorutdanningen – 
utkast til avtaletekster 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, orientering v/Svein Ivar Angell 
 
 

Drøftingssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  Oktober 2017       ephorte:11/10676 
___________________________________________________________________ 
 
Jamfør tidligere saker i styringsgruppen for lektorutdanningen, om avtaleverk (sak 18/17) og 

rammeavtaler for praksisopplæringen (sak 25/17), skal det inngås både nye rammeavtaler om 

praksisopplæringen med skoleeierne Hordaland fylkeskommune (HFK) og Bergen kommune (BK), og 

nye partnerskoleavtaler og praksisskoleavtaler med enkeltskoler i Bergen og omegn.  

 

Det er viktig at disse avtalene sees i sammenheng, og at de er i tråd med UiBs målsetning om høy 

kvalitet på praksisopplæringen og ønsket om en satsning på partnerskolesamabeid.   

 

Siste utkast til rammeavtale med HFK om praksisopplæring som del av praktisk-pedagogisk 

utdanning og 5-årig lektorutdanning, førsteutkast til ny partnerskoleavtale og eksempel på 

gjeldende praksisskoleavtale er vedlagt.  

 

Førsteutkastet til partnerskoleavtale ble drøftet på møtet i praksisutvalget 1.11. I tillegg til konrekte 

innspill til selve avtaleteksten, ble det der stilt spørsmål til utvelgelsesprosessen. UiB har behov for 

flere praksisplasser, noe som taler for at man åpner for flere partnerskoler. Samtidig er det ønskelig 

at kvaliteten på og aktiviteten innenfor partnerskolesamarbeidet økes. Et tiltak for å sikre dette, kan 

være å benytte søknadskriterier som blant annet omhandler skolenes satsning på utviklingsarbeid.  

 

Leder og sekretær for praksisutvalget skal revidere førsteutkastet til partnerskoleavtale i tråd med 

merknadene som fremkom i møtet. Det reviderte utkastet sendes medlemmene av styringsgruppen 

i forkant av møtet 7.11.   

 

Styringsgruppens innspill 

Det er ønskelig at styringsgruppen er orientert om status i den pågående forhandlingsprosessen om 

nye rammeavtaler om praksisopplæring og utkastene til ulike avtaler som nå foreligger. 

Styringsgruppen bes om å komme med innspill til eventuelle endringer i avtaletekstene og til 

utvelgelsesprosessen knyttet til partnerskoler.    

 
 
 
 
2.11.2017/SAL 
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Avtale mellom Hordaland fylkeskommune (HFK) 

og Universitetet i Bergen (UiB) om praksisopplæring  

som del av praktisk-pedagogisk utdanning og 

5-årig lektorutdanning 

 
1. Formål med avtalen 

 
Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet om praksisopplæring som del av 1-årig praktisk-

pedagogisk utdanning (PPU) og 5-årig lektorutdanning (5LU) ved Universitetet i Bergen.  

Gjennom denne avtalen, ønsker partene å få til et langsiktig og forpliktende samarbeid om 

praksisopplæring for UiBs lektor- og PPU-studenter, som bidrar til å videreutvikle et godt, relevant 

og interessant læringsmiljø for elever, lærere og studenter i praksis ved skoler i Hordaland.  Det er 

et mål at UiBs lektor- og PPU-studenter skal oppleve en forutsigbar praksisarena av høy kvalitet.  

Partene ønsker at UiB medvirker til kompetanseutvikling i skolene, med sikte på å styrke 

praksisopplæringen, og at HFK aktivt bidrar til å profilere UiB som samarbeidspartner for 

videregående skoler i fylket. 

2. Generelt om HFK og UiBs  skolesamarbeid 
 
Denne avtalen viser til «Intensjonsavtale om etablering av utdannings- og 

forskningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen og Bergen kommune og Hordaland 

fylkeskommune» (Samarbeidsavtalen). 

 

Samarbeidsavtalen omfatter fem ulike former for samarbeid mellom UiB og 

enkeltskoler.  

A. Kompetanseheving 

B. Forskning 

C. Faglig formidling og tilbud til elevene 

D. Spisset samarbeid innenfor faglige satsningsområder, eller innenfor områder 

som har særlig prioritet fra skoleeiers, skolens eller universitetets side 

E. Etter- og videreutdanning 

F. Praksissamarbeid 

 

Denne avtalen gjelder først og fremst for punkt A «Kompetanseheving» og punkt F 

«Praksissamarbeid. For å ivareta intensjonen med partnerskoleavtaler, åpner den også for 

samarbeid innenfor punkt B, D og E.  

 
 
 
 

3. Nærmere om institusjonssamarbeid mellom UiB og 
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enkeltskoler 
 

Samarbeidsavtaler mellom UiB som institusjon, og enkeltskoler, vil normalt være 

praksisskoleavtaler og/eller partnerskoleavtaler og/eller universitetsskoleavtaler.  

 

En skole regnes som  

• praksisskole, når det foreligger en praksisskoleavtale mellom UiB og skolen.  

En praksisskoleavtale favner om punkt A og F ovenfor.  

 

• partnerskole, når det foreligger en partnerskoleavtale mellom UiB og skolen. 

 

En partnerskoleavtale skal sikre et strategisk samarbeid mellom skolen og 

lektorutdanningen ved UiB. Ved en partnerskole skal praksiskomponenten i 

lektorutdanningen være i fokus, og skolen skal være en arena for forskning og 

utviklingssamarbeid. Videre skal en partnerskoleavtale bidra til et forutsigbart og 

forpliktende partnerskap, som skal styrke studentenes læringsutbytte.  

 

Ved en partnerskole kan områdene skissert i punkt A, B, D, E og F ovenfor, være gjenstand 

for samarbeid.  

 

• universitetsskole, når det foreligger en universitetsskoleavtale mellom UiB og 

skolen.  

 

En universitetsskoleavtale er en samarbeidsavtale på institusjonsnivå mellom UiB og 

skolen, om omfattende og forpliktende samarbeid innenfor minimum tre av de 

skisserte områdene A-F over. Universitetsskoleavtalene bygger på forpliktende 

avtaler mellom skolen og minimum to av UiBs fakulteter, samt en 

partnerskoleavtale mellom UiB og skolen. 

 

4. Rammer  
 

Partene forplikter seg til å gi studentene opplæring i samsvar med rammer og 

retningslinjer fastsatt i: 

• Lov om grunnskolen og den videregående opplæring 

• Lov om universiteter og høyskoler 

• Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

• Gjeldende rammeplaner, forskrifter og retningslinjer for lektorutdanningen og PPU 

• Rundskriv fra kunnskapsdepartementet og Norsk råd for lærerutdanning (NRLU) 

• Gjeldende læreplaner, studieplaner og praksisplaner 

 

Praksisopplæringen skal være i tråd med NRLUs anbefalinger vedrørende ansvarsfordeling og 

arbeidsoppgaver knyttet til praksisopplæring. 
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5. Ansvar 
 

5.1 HFKs ansvar 

5.1.1 Skoleeier 

• Arbeidsgiveransvar for praksisveilederne og koordinatorer ved skolene 

• Koordinere økonomiske forhold og refusjonskrav mellom UiB og skolene 

• Bidra til at UiBs behov for praksisplasser dekkes 

• Legge til rette for inngåelse av avtaler med den enkelte skole 

• Bistå i valg av praksisskoler 

•  

5.1.2 Skolene/rektorene 

• Rektorene på praksisskolene har overordnet ansvar for kvalitetssikring av praksis og 

oppfølging av studentene. Rektor utnevner praksisveiledere og koordinator.  

• Legge til rette for at formålet med praksisskoleavtalen kan realiseres 

• Legge til rette for samarbeid om kompetanseutvikling av veiledere og praksislærere 

• Rektor/koordinator ved skolen har ansvar for oppfølging og koordinering av veilederne på 

praksisskolen og er ansvarlig for kontakten med universitetet.   

• Legge til rette for at praksislærerne kan ta videreutdanning innen veiledning  

• Legge til rette for samarbeid om kompetanseutvikling av veiledere og praksislærere 

• Administrere overføring av midler til praksislærere og andre som utfører 

ekstraarbeid i forbindelse med praksisopplæring 

 
 

5.2 UiBs ansvar 

• Ha overordnet ansvar for innhold og kvalitet i praksisopplæringen, inkludert praksisbesøk, 

samarbeid med veiledere og skole og godkjenning av praksis 

• Utarbeide plan for praksisopplæring 

• Behandle søknad om og inngå praksisavtale med skoleledelsen ved den enkelte 

skole, i samsvar med denne avtalen 

• Legge til rette for samarbeid om kompetanseutvikling 

• Legge til rette for videreutdanning i veiledningspedagogikk for praksislærere 

• Beregne og melde behov for praksisplasser 

• Utlyse ledige praksisavtaler 

• Informere skoleledelsen om rammer for praksisopplæring 

• Koordinere informasjon mellom praksislærere, faglærere ved UiB og studenter 

• Organisere etterutdanningskurs og møtevirksomhet for praksislærere 

• Aktivt informere om de ulike mulige formene for skolesamarbeid mellom UiB og 

enkeltskoler 

• Koordinere praksisutplasseringen av studentene 

• Koordinere økonomiske forhold og refusjonskrav mellom UiB og skoleeier 

• Utnevne praksiskoordinator(er) som har dialog med skolene 

• Koordinere og fordele praksisplasser
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6. Samarbeid 
Det skal holdes årlige møter mellom partene for å sikre en kontinuerlig drøfting av 

praksisrelaterte spørsmål, samordne informasjon og sikre at den gjensidige 

informasjonsplikten mellom HFK og UiB blir ivaretatt. 

 

7. Evaluering 

UiB koordinerer en årlig evaluering av praksisopplæringen, der både representanter fra HFK 

v/praksisskoler og UiB skal være representert. Evalueringsmøtet avholdes innen 1. april.   

 

8. Godtgjøring for praksisopplæringen 
 

8.1 Fordeling av midler 

Partnerskoler godtgjøres i henhold til partnerskolemodellen, mens praksisskoler godtgjøres i 

henhold til stykkprismodellen. Differensieringen følger av større kostnader ved partnerskolene 

grunnet høyere studenttall og aktiv involvering fra koordinatorer og praksisveiledere i FoU-

prosjekter og utvikling av lektorutdanningen ved UiB.  

UiB dekker kostnadene ved praksis, og sender hvert halvår, innen 1.juni for vårhalvåret og innen 

15.november for høsthalvåret, liste over tall på studenter og praksislærere per skole, samt tall på 

dager.  

 

HFK sender refusjonskrav til UiB basert på avtalt studenttall og fastsatt sum per student innen, 

1.august for vårhalvåret og innen 15.desember for høsthalvåret. Denne ordningen blir endret, 

dersom et nytt sentralt fastsatt regelverk for refusjonsordning krever det. 

 

8.2 Refusjon 

UiB refunderer avtalt sum per dag per student. Denne summen blir regulert hvert budsjettår (per 

1.januar) i takt med den generelle lønns- og prisutviklingen, slik den blir fastsatt i statsbudsjettet. 

Det er også anledning til å regulere summen når det skjer vesentlige endringer i årslønn og 

veiledningskompetanse for øvingslærerne. 

 

9. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder til den blir sagt opp eller avløst av annen bindende avtale. Begge parter kan si 

opp avtalen. Oppsigelse skal være varslet minimum seks måneder på forhånd. En eventuell 

oppsigelse av avtalen vil ikke påvirke underliggende avtaler. Avtalen kan reforhandles årlig. 

Den av partene som ønsker reforhandling, må varsle den andre parten om dette minimum tre 

måneder på forhånd. 
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10. Øvrige bestemmelser 
 

Partene er erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller usaklig opptreden i 

forhold til hva denne avtalen med rimelighet gir forventninger om. 

 

11. Kontaktinformasjon 
 

for UiB 

NN, tittel og kontaktinfo, 

for HFK 

NN, tittel og kontaktinfo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Førsteutkast til ny partnerskoleavtale 
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Partneravtale mellom NN skole  

 og lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen, 2018-2020.  

 
1. Formål: 

1.1. mål for partnerskapet er: 
• Å utdanne gode lektorer for skolen ved å gi gode rammer for studentenes praksis 
• Å gjøre skolene til medutdannere i UiBs lektorutdanning.  
• Å bidra til felles kompetanse- og kunnskapsutveksling mellom UiB og skolene 
• Å være en arena for felles forsknings- og utviklingssamarbeid. 

 
1.2 Det er et mål at følgende moment kjennetegner partnersamarbeidet:  

• Forutsigbarhet og langsiktighet. 
• Gode kommunikasjonskanaler mellom UiB, skolene og studentene. 
• Gjensidig respekt for hverandres utfordringer og arbeidsvilkår. 
• Kvalitetssikring gjennom regelmessig evaluering av partnerskapet. 
• FoU-samarbeid. 
  

 
2. Avtaler 

2.1 Avtaleverk  

Partneravtalen bygger på 1) de til enhver tid gjeldende sentralt inngåtte avtaler, lover og 
rammer for virksomheten gitt av Kunnskapsdepartementet, samt 2) enhver tid gjeldende 
rammeavtale mellom henholdsvis Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og 
Universitetet i Bergen om praksisopplæring, og 3) praksisavtaler mellom hver enkelt 
praksisskole og Universitetet i Bergen. 

 
2.2 Avtaleparter  

Lektorutdanningen ved Universitet i Bergen er et samarbeid mellom Det humanistiske 
fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
og Det psykologiske fakultet, med programrådet for lektorutdanning som koordinerende 
organ. Det psykologiske fakultet har administrative ansvar for praksis og er derfor 
avtalepart i denne avtalen. Det kan bli aktuelt med tilleggsavtaler mellom partnerskoler og 
spesielle fagmiljø som inngår i lektorutdanningen ved UiB.  

 
3. Innhold 
Hver part vil ha følgende ansvarsoppgaver: 
Universitetet i Bergen v /lektorutdanningen 

• Har ansvar for å lede og utvikle samarbeidet. 
• Har langsiktige og forutsigbare planer for utplassering på partnerskolene. 
• Gir konkret informasjon om praksis og om studentenes arbeidsoppgaver til 

koordinatorene og har jevnlige møter med disse. 
• Tilbyr opplæring for praksisveiledere og bidrar til å kvalitetssikre studentenes 

praksisveiledning.  
• Utvikler og oppdaterer en digital plattform for å informere skolene om faglige 

arrangement ved UiB som er relevante for skolenes stab.  
•  Inviterer partnerskolene til lektorutdanningens årlige forskningsdag. 
• Tar initiativ til å etablere samarbeid om FoU-prosjekter der skolene kan inngå. 
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Partnerskolene: 
• Tar imot studenter så lenge avtalen gjelder. Gjelder både langpraksis og 

gruppebasert kortpraksis. 1 
• Har god administrativ tilrettelegging for mottak av studenter. 
• Har en egen koordinator/kontaktperson som har direkte kontakt med 

lektorutdanningen ved UiB, og som deltar i utplasseringen av studenter.  
• Sikrer at alle på skolen er innforstått med at skolen er en partnerskole og at hele 

personalet bidrar til at studenter føler seg velkommen og inkludert på skolen. 
• Har veiledere med fagkompetanse på minimum det nivået som kreves av studentene 

(60 studiepoeng i faget) og har normalt minst tre års yrkeserfaring.  
• Legger til rette for at flest mulig av veilederne får veilederkompetanse enten gjennom 

formell veilederutdanning, eller ved å delta på miniveilederkurs som UiB tilbyr.  
• Skoleledelsen er ansvarlig for at skolen innfrir kravene i partnerskoleavtalen, deltar 

på møter ved UiB, og møter studentene som har praksis på skolen.  
• Skolens koordinator og aktuelle veiledere er forpliktet til å delta på møter de blir 

innkalt til i regi av lektorutdanningen ved UiB.  
 

 
4. Lønn og refusjoner 
Se punkt 2.1.  
 
5. Varighet.  
Denne partneravtalen gjelder for tidsrommet 1. januar 2015 til 31. desember 2017. Avtalen 
kan gjensidig sies opp i avtaleperioden med 6 måneders varsel. Partneravtalen er betinget 
av studentgrunnlaget for å inngå den årlige praksisavtalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 Bergen 00.00.00 
 
 
 
 
 
……………………………..                                        …………………………………  
Rektor NN skole                                                           Direktør  
                                                                                     Det psykologiske fakultet   
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                              ephorte: 17/10879 

 

 

  

Sak 28/17 Modell for oppfølging – PPU 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 
 

Vedtakssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  Oktober 2017       ephorte: 17/10879 
___________________________________________________________________ 
 
Tidligere behandling 

Styringsgruppen for lektorutdanningen behandlet i møte 21.9.2017, sak 19/17 Oppfølging etter 

internrevisjon av opptak til PPU, og vedtok da følgende:  

Styringsgruppen anbefaler en endring fra krav om to undervisningsfag til krav om kun ett 

undervisningsfag for opptak til PPU. Søkere med to undervisningsfag bør prioriteres i 

opptaket. De ressursmessige konsekvensene av tiltaket må utredes før det iverksettes.  

Det ble presisert at styringsgruppen mener at søkere med ett fag kun skal tas opp når det ikke er 

tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med to fag, og at søkere med to fag må være forpliktet til å 

følge en tofagsmodell.  

I møtet ble det videre fremmet et forslag om å utvikle faglige fordypningsemner på 7,5 stp. for 

søkere med ett fag.  

Utdanningsutvalget fikk seg forelagt internrevisjonsrapporten fra PriceWaterhouseCoopers (PwC) og 

vedtak og innspill fra styringsgruppen i møtet 29.9.2017, sak 43/17 Oppfølging etter internrevisjon, 

Opptak til PPU. Følgende vedtak ble da fattet:  

 

 Utdanningsutvalget ber om at internrevisjonens forslag til tiltak og anbefalingene fra 

styringsgruppen blir fulgt opp i dialog med fagmiljøene.  

Oppbygning av ettfagsmodellen 

For at arbeidet med å utvikle nye emner i fagdidaktikk skal skulle igangsettes ved fakultetene, må 

oppbygningen av ettfagsmodellen fastsettes.  

På grunn av ulik emnestørrelse ved de involverte fakultetene og et mulig behov for å kunne operere 

med fellesemner i fagdidaktikk og emner over to semestre, er det uheldig å fastsette 

fordypningsmenene til 7,5 stp., slik det kom innspill om i styringsgruppemøtet 21.9.2017. Et forslag 

er istedenfor at fordypningsemnene skal være på 15 studiepoeng totalt.  

Studenter som er tatt opp med to fag tar, som før, 15 studiepoeng i fagdidaktikk i hvert av fagene. 

Studenter som følger ettfagsmodellen tar disse 15 studiepoengene + 15 studiepoeng fordypning i 

fagdidaktikk. Ettfagsmodellen vil da være oppbygd på denne måten:   

Semester Pedagogikk Fagdidaktikk Praksis 

Høst 15 stp. 15 stp. fagdidaktikk, hvorav noe er felles for 

ettfagsmodellen og tofagsmodellen  

30 dager 

Vår 15 stp.  15 stp. fagdidaktikk, hvorav noe er felles for 

ettfagsmodellen og tofagsmodellen 

30 dager 

 

 

Når det gjelder prioritering av søkere i opptaket, følges styringsgruppens forslag om at søkere med to 

fag skal prioriteres, opp. Det presiseres at søkere med to fag fortrinnsvis skal følge tofagsmodellen, 

slik styringsgruppen anbefaler, men at de må få tilbud om plass på ettfagsmodellen, dersom 

kapasitet på et fag hindrer opptak til tofagsmodellen.   
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Videre oppfølging 

Styringsgruppens innspill på møtet 21.9.2017, om at søkere med to fag må være forpliktet til å følge 

en tofagsmodell, medfører også en fortsatt mulighet for kollisjon mellom undervisningen i de to 

fagdidaktikkemnene som studentene skal ta. Dette er svært uheldig, og det bør vurderes en 

begrensning av fag i tofagsmodellen. Problemstillingen tas opp som sak på styringsgruppemøtet 

13.12.2017, når fakultetene har meldt inn fagtilbud i opptaket for 2018/2019.   

 

Fakultetene utreder selv de ressursmessige konsekvensene av endrede opptakskrav til PPU, og gjør 

de nødvendige justeringene med hensyn til personale, fagtilbud og undervisningsopplegg. Nye emner 

i fagdidaktikk utvikles også ved fakultetene, etter føringer gitt av styringsgruppen.  

 

 

Forslag til vedtak 

1) Styringsgruppen vedtar den foreslåtte oppbygningen av ettfagsmodellen:  

• Søkere med to fag prioriteres i opptaket 

• Det utvikles fordypningsemner i fagdidaktikk på totalt 15 studiepoeng 

2) Styringsgruppen ber fakultetene om å melde inn hvilke fag som skal tilbys i opptaket for 

2018/2019 innen 6.12.2017.  

3) Styringsgruppen ber om at Studieadministrativ avdeling i dialog med Det psykologiske 

fakultet følger opp med nødvendige endringer i studieplan, opptaksreglement og rutiner, og 

utarbeider en informasjonsplan for studenter og søkere.  

 

 
 
 
24.10.2017/SAL 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                              ephorte: 17/10750 

 

 

  

Sak 29/17 Seminar om økt kvalitet og gjennomføring i 
lektorutdanningen 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 
 

Vedtakssak 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 side 15 av 15 

 
 
 
   

15 

 

Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  Oktober 2017       ephorte: 17/10750 
___________________________________________________________________ 
 
Styringsgruppen for lektorutdanningen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til 

bedre ressursutnyttelse, insentiver og strukturelle endringer, som kan gi økt kvalitet og 

gjennomføring i lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen.  

Både praktisk-pedagogisk utdanning og 5-årig lektorutdanning er tverrfakultære programmer, som 

mange fagmiljøer er involvert og engasjert i. Det er derfor ønskelig med bred forankring av 

prosessen, og at de involverte fagmiljøene får anledning til å drøfte tiltak som foreslås av 

arbeidsgruppen, i god tid før rapporten skal ferdigstilles. Leder for arbeidsgruppen foreslår av den 

grunn å arrangere et seminar for de involverte i lektorutdanningen ved UiB.  

Tentativt om seminaret 

Tidspunkt: Januar/februar 2018 

Sted: Eksternt 

Omfang: Todagers seminar med overnatting 

Deltakere: Pedagoger, fagdidaktikere, fagkoordinatorer eller tilsvarende i relevante disiplinfag, 

fakultetsledelse 

Finansiering: Utgiftene fordeles på de involverte fakultetene etter fordelingsnøkkelen vedtatt i sak 

8/17 Budsjett 2018 – lektorutdanningen (møtet 12.6.2017): 

HF: 30 %  

MN: 30 %  

SV: 10 %  

PSYFA: 30 %  

 

Styringsgruppen bes om å drøfte forslaget og fastsette finansieringen.  

 

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen vedtar at det skal arrangeres et seminar i regi av arbeidsgruppen, etter de føringene 

som ble gitt i møtet.  

 
 
 
 
23.10.2017/SAL 
 


