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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  21. mai 2021       ephorte: 21/284 
 

Styringsgruppen vedtok i møte, 20. november 2020, følgende;  
Styringsgruppen ber en arbeidsgruppe av utdanningsdekaner, studentrepresentant og 
fagdirektør gå videre innenfor det vedtatte mandatet (med diskusjonspunkter i møtereferat) 
og utarbeide beskrivelse og mandat for programleder, programråd og utvalg, samt 
konkretisere senterets stab. 
 
På denne bakgrunn ble det satt ned en arbeidsgruppe som  har bestått av: Oddrun Samdal 
(viserektor for utdanning), Christen Solheim (avdelingsdirektør SA), Sølvi Lillejord 
(fagdirektør), Svein Ivar Angell (utdanningsdekan ved HF), Yael Harlap (utdanningsdekan 
ved PS), Harald Walderhaug (utdanningsdekan ved MN), Dag Elgesem (utdanningsdekan 
ved SV), Kjersti Lea (leder for Programrådet, Erlend Grønvold (studentrepresentant fra 
Styringsgruppen) og Eirik Førde (studentrepresentant fra Programrådet). Tove Steinsland og 
Aud Irene Mehammer fra SA har vært sekretariat for arbeidsgruppen.  
 
Arbeidsgruppen har hatt 6 møter og hvor hovedvekten har vært på mandatene for 
Styringsgruppe, Programråd, Lektorsenter og Programleder, både hver for seg og som 
helhet. 
 
For arbeidsgruppen har det vært viktig at mandatene er mest mulig konkrete, skille ut det 
generiske og få fram det særskilte ved hvert mandat. Det har vært fokus på begrepsbruk og 
spissing av mandatpunkter. Målsettingen har vært at mandatene, som helhet, skal legge til 
rette for en enhetlig profesjonsutdanning med sammenheng mellom fag, pedagogikk, 
fagdidaktikk og praksis. Det har også vært viktig å klargjøre både myndighet og 
ansvarsområder samtidig som at mandatene skal fremme et kollektivt ansvar for 
lektorutdanningen.  
 
Mandatet for programleder er det mandatet som det har vært mest diskusjoner knyttet til. For 
å synliggjøre og sikre et kollektivt ansvar for et nært og tett samarbeid mellom disiplindelen 
og pedagogikkdelen av utdanningene ble det enighet om å endre navnet til programledelse. 
Programledelse må organiseres internt ved hvert av fakultetene.  
 
Programledelsen har ansvar for å sikre kvalitetsutvikling i studieprogrammene som følger av 
UiB kvalitetssystem. Programledelsen skal også organisere programmene på en måte som 
gjør at studentene opplever en god sammenheng og struktur mellom disiplinfag, pedagogikk, 
didaktikk og praksis, herunder å sørge for at studentenes timeplaner er kollisjonsfrie.   
 
Et lektorsenter skal gi lektorutdanningen en enhetlig representasjon innad og utad, et 
sammenhengende faglig og organisatorisk innhold og en bedret studieopplevelse. 
Lektorsenteret har faglig administrativt ansvar for lektorutdanningen (5LU og PU) ved UiB. 
Senteret har saksforberedende og utøvende myndighet i overenstemmelse med vedtak i 
styringsgruppen og programstyret, og det har sekretariatsansvaret for begge disse organene.  
 
Programrådet blir foreslått endret navn til Felles programstyre for lektorutdanningen og 
samordner hele porteføljen av lektorutdanningsprogram ved UiB, inklusiv PPU. Beslutninger 
som har betydning for helheten i lektorutdanningen, skal behandles i det felles 
programstyret.  
 
Styringsgruppen har et overordnet ansvar for lektorutdanningen ved UiB og skal fatte vedtak 
i saker av prinsipiell betydning for lektorprogrammene. Sammensetningen ar blitt foreslått 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_20.11.20.pdf
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endret; Viserektor for utdanning skal lede styringsgruppen, mens utdanningsdekanene ved 
de fakultetene som er involvert i lektorutdanningen skal være medlemmer, sammen med 
studentrepresentanter og representanter for skoleeier. Fagdirektør for lektorutdanningen er 
sekretær for styringsgruppen. 
 
Når styret har godkjent ny struktur vil det også være behov for en gjennomgang av flere av 
funksjonene knyttet til lektorutdanningen, herunder fagdirektør, faglig praksiskoordinator og 
«programledelse», slik at disse tilpasses den nye strukturen. Etablering av ny struktur må i 
tillegg gjennomføres i sammenheng med iverksettelse av en redisign av 5LU.  
 
Utkast til mandater for styringsgruppe, felles programstyre, lektorsenter og programledelse 
ettersendes Styringsgruppen innen 20.05.21 kl 12.00. 
 
Det planlegges for å få sak om ny organiseringa av lektorutdanningen behandlet i styret 
17.06.21.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styringsgruppen vedtar mandatene med de innspill som kommer frem i møtet. 


