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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte nummer 6/2021 
 

Tidspunkt: 3. november 2021, kl. 12.00 – 14.00          
Møtested: Museplass 1  
 
Til stede: Pinar Heggernes (leder), Heming H. Gujord (vara, HF) Yael Harlap (PS), Jorun 
Nyléhn (vara, MN), Kristine Jørgensen (SV), Bjørn Lyngedal (VLFK), Kjetil Eraker Storli og 
Alexander Rabben Mohr (studentrepresentanter), Hans Marius Hansteen (leder for 
Programrådet), Endre Brunstad (leder for Lektorsenteret), Christen Soleim 
(avdelingsdirektør, SA) og Aud Irene Mehammer (koordinator for lektorutdanningen, SA) 
 
Kunne ikke møte: Svein Ivar Angell (HF) og Per F. Songstad (Bergen kommune)  
 
Christen Soleim deltok digitalt.  
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

II Godkjenning av protokoll fra møtet 1. september 2021 

Protokoll ble godkjent uten merknader 

 

Vedtakssaker 

Sak 37/21 Faglig organisering av Dekomp 
Det var allmenn støtte til forslaget om at lektorsenteret skal ha den overordnede 
koordineringen av de ordningene som ligger under forskrift for tilskuddsordning for lokal 
kompetanseutvikling. I møtet kom blant annet følgende innspill/spørsmål: 

- Det var spørsmål fra Det psykologiske fakultet om hvordan den faglige kontakten ville 

bli ivaretatt ettersom den faglige praksiskoordinatoren ennå ikke var på plass. Det ble 

her vist til at de prosjektene som var i gang, ville gå som planlagt i perioden, og at 

lektorsenteret hadde en faglig ledelse.  

- Vestland fylke meldte fra om frustrasjon over tidligere kontakt med UiB. De ønsker 

gode prosesser for samarbeid, ikke forelesninger. De ser frem til overordnet 

koordinering som de håper kan fungere bedre.  
- HF viste til hjemmelen i universitetsvedtaket og pekte på at vi skal gi god kompetanse 

ut. 
 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok å oppnevne lektorsenteret til å drifte Dekomp, i tråd med 

lektorsenterets mandat. Lektorsenteret anses også som generell koordinator for de 

ordningene som ligger under forskrift for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling for 

barnehage og grunnopplæring. Vedtaket trer i kraft umiddelbart.   
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Orienteringssaker 

Sak 38/21 Løypemelding fra lektorsenter og redesignprosess 
Lektorsenteret: Senteret har fått lokale i Langes gate 3. Plasseringen er god, og det skal 
være innflyttingsklart til juletider. Noen ansatte skal ha fast plass i lokalene, mens 
administrativt ansatte ved fakultetene skal kunne være der noen ganger i uken. Stillingen 
som seksjonssjef blir lyst ut, mens stillingen som faglig praksiskoordinator 
(førsteamanuensisstilling) lyses ut straks. Det vil være en vikar ansatt i den sistnevnte 
stillingen i seks måneder fra 1. januar 2022.  
 
Det var et allmøte om lektorutdanningen 12. november, og det var godt oppmøte og god 
stemning der.  
 
Redesign: Programrådet utgjør en kjernegruppe i redesignarbeidet og har hatt saken oppe i 
flere sammenhenger. Også de eksterne fagfellene har drøftet redesignarbeidet. En sentral 
utfordring nå er å få disiplinfagene involvert og representert. 9. desember arrangeres det et 
seminar for fagkoordinatorer ved disiplinfagene om redesignarbeidet hvor målet er å etablere 
prosesser for involvering og representasjon. Det ble også informert om arbeidet på allmøtet. 
Det skal videre arrangeres et seminar om redesign for studentene 6. og 7. januar. Disse 
seminarene blir arrangerte i samarbeid med Læringslaben.  
  
 

Sak 39/21 Budsjett for lektorsenteret 
Lektorsenteret er budsjettert med 6,1 millioner for 2022 til lønn, drift og utviklingsmidler. 
Dette inkluderer husleie og aktiviteter. Hvor stor andel husleien er, vil avdelingsdirektøren 
komme tilbake til. Lønnsutgiftene til seksjonssjefstillingen er friske midler, og man slipper 
derfor å flytte på stillinger.  Budsjettposten inneholder også lønn til en eksisterende stilling 
som ikke er tilknyttet lektorsenteret. Dette ryddes det opp i nå, og budsjettet reduseres 
tilsvarende, slik at det gjenspeiler kun aktuelle og faktiske stillinger og aktiviteter.  
 
 
 
Sak 40/21 Arrangement i lektorutdanningen 2021/22 
I forbindelse med Forskningsdagen etterlyser FIL mulig deltakelse for studenter. Det er 
imidlertid tenkt å gi FIL 5 plasser som kan fordeles til interesserte masterstudenter. 
 
Andre arrangement i forbindelse med redesignprosessen: 
09.12.21:  Halvdagsseminar med disiplinfagmiljøa. 
06.-07.01.22: Seminar med studentene. 
 
   
Orienterings- og drøftingssaker 

Sak 41/21 NOKUTs evaluering av Lektorutdanning for trinn 8-13  
Resultatet av evalueringen vil kunne ha betydning for lektorutdanningen ved eventuelle 
etterspill og oppfølging fra NOKUT. 
 
Medlemmene tar orienteringen til etterretning.   
 

Drøftingssaker 

Sak 42/21 Brev til fagdirektøren vedr praksis ved UiB 
Bekymringene som kommer frem i brevet, omhandler både ansvarsforhold for praksis og 
kriterier for å definere praksis. Styringsgruppen tar bekymringene på alvor og gir fullmakt til 
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leder av styringsgruppen og leder av lektorsenteret til å besvare brevet med de innspill som 
kom frem i møtet.  


