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Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte nummer 1/2021 
 

Tidspunkt: 5. februar 2021, kl. 10.00 - 12.00          
Møtested: Teams (grunnet covid19-situasjonen) 
 
Til stede: Jørgen Sejersted (leder), Jan Erik Askildsen (SV), Bente Wold (PF), Harald 
Walderhaug (vara, MN), Erlend Søbye Grønvold (studentrepresentant), Kjetil Eraker Storli 
(vara studentrepresentant), Kjersti Lea (leder for Programrådet), Aud Irene Mehammer 
(koordinator for lektorutdanningen, SA), Tove Steinsland (seksjon for Studiekvalitet, SA)  
 
Vigdis Berg (SA) deltok vedr sak 7/21 
 
Meldt frafall: Sølvi Lillejord (fagdirektør for lektorutdanningen) og Helge Dahle (MN) 
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 20. november 2021 

Protokollen ble godkjent.  

 

 

Vedtakssaker 

Sak 1/21 Endring av møtedato for Styringsgruppen våren 2021 

Det blir påpekt at det er skrevet feil dato for aprilmøtet i saksframlegget. I saksframlegget 
står det 23. april, mens korrekt dato er 16. april. Feilen er ikke relevant for vedtaksforslaget.  
 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtar forslaget til ny møtedato i juni 2021; 8. juni 2021, kl. 12.30 – 14.30. 

 

Sak 2/21 Faglig praksiskoordinator for lektorutdanningen 

Den opprinnelige stillingsbeskrivelsen ble allerede ved utlysning omtalt som å beskrive mer 
enn èn stilling. Dette, i tillegg til ev begrunnelse for oppsigelse, bør tas med i vurderingen av 
ny utlysning og mulig justering av stillingsbeskrivelse.  
Stillingsbeskrivelsen inneholder både administrative og faglige oppgaver og hvor de 
administrative arbeidsoppgavene vurderes bedre beskrevet enn de faglige. Både de 
administrative og faglige arbeidsområdene og oppgavene må konkretiseres og tydeliggjøres i 
en utlysningstekst. 
 
Styringsgruppen vurderer at det er de administrative arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen, 
som det som haster mest, da det er stort trykk på praksis generelt. Samtidig er det også 



faglige problemstillinger og behov som venter og det trengs faglig forskning innen 
utdanningsvitenskap.  
 
Forslag til konkrete justeringer i utlysningsteksten vedr arbeidsområder/forskningsområde: 

- Kulepunkt 1 blir 3, da arbeidet med praksisutvalget kun er en liten del av stillingen. 
- Bruke felles og gjeldende term for praksis- og partnerskole.  
- Partnersamarbeid bør løftes opp i utlysningen og kobles mer opp mot Dekomp 

 
Det er enighet om at Jørgen Sejersted, Kjersti Lea og Bente Wold reviderer 
utlysningsteksten og sender den på sirkulasjon i Styringsgruppen. 
 
 
Vedtak 

Styringsgruppen reviderer utlysningsteksten og ber om at stillingen som faglig 
praksiskoordinator lyses ut så snart som mulig. 

 
 
Drøftingssaker 

Sak 3/21       Fremtidsutsikter for antall lektorstudenter ved UiB  
 
Medlemmene fra det Psykologiske fakultetet er bekymret for konsekvensene av en økt 
studentmasse samtidig som fakultetet får minsket sine inntekter etter omgjøring av PPU-
plasser til 5LU-plasser. All praksis blir finansiert fra PPU midler, og studentene skal 
fremdeles ha pedagogikkundervisning og følges opp vedr praksis og skikkethetsvurdering. 
Profesjonsutdanningen har spesifikke og forskriftsfestede krav til f.eks pedagogisk 
skikkethet, som krever større lærertetthet. 
 
Det kommer også frem at antall praksisplasser nærmer seg en smerteterskel og at det kan 
bli behov for å utvide radiusen for praksis. Dette vil kunne innebære at UiB må dekke mer 
reiseutgifter og/eller hybler og praksisutgiftene vil kunne øke. 
 
Det er iverksatt en arbeidsgruppe som ser på finansieringsmodellene for PPU og 5LU. 
5LU-plasser gir mindre trykk per år for både pedagogikk og praksis enn PPU-plasser, pga 
fordeling over 4 år.  
 
Per i dag må man likevel forhold seg til dagen økonomimodell, opptaket må tilpasses ved å 
justere ned overbookingen, og fakultetene må kanalisere stillingsressurser innenfor 
rammene. 
 
 
Orienteringssaker 

Sak 4/21 Forskningsdagen for lektorutdanningen  

De siste årene har Forskningsdagen blitt benyttet til at stipendiater får lagt frem sin forskning 
og ansatte i lektorutdanningen, både internt og eksternt, blir invitert. 
Det vil være hensiktsmessig og naturlig at lektor masterstudenter også blir invitert og at de 
involveres i tverrfaglig og tverrfakultære arrangement. 
 
 
Sak 5/21 Årsrapport for lektorutdanningen 
Kjersti Lea formidler at en slik rapport vil kunne føye flere deler sammen og dermed gi en 
helhetlig oversikt over hele lektorutdanningen. Årsrapporten vil være mer omfattende enn 



egenvurderingene for emne/program. Egenvurderingene kan imidlertid bli et viktig bidrag til 
en årsrapport og styrke kvalitetssikringen.  
 
 
Sak 6/21 Lektorkonferansen 2021 
Styringsgruppen ønsker at utsatt lektorkonferanse fortsatt skal være over 2 dager, selv om 
det eventuelt ikke blir med overnatting.  
 
 
Sak 7/21 Framdrift Dekomp 
Vigdis Berg informerte og fremdriften. Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i 
barnehage- og skolesektor inkluderer nå også det spesialpedagogiske feltet og er 
forskriftsfestet f.o.m 0.01.21. 
 
Tidligere fylkesforum er nå erstattet av et samarbeidsforum med sterkere retningslinjer. 
Samarbeidsforumet vil ha ansvar for at det blir utarbeidet en overordnet langsiktig plan og at 
det på grunnlag av planen blir utarbeidet en årlig innstilling som medlemmene i 
samarbeidsforum er enige om. Denne innstillingen skal så overleveres til Statsforvalteren 
innen 15. mars for godkjenning.  
 
UiB er inne som samarbeidspartner i 4 kompetanseregioner: Ytre Midthordland, Bergen 
kommune, Vestland fylke og private videregående skoler. Berg og leder for styringsgruppen 
har deltatt i dialogmøter med alle disse partnerne. 
 
Styringsgruppen vedtok på møtet i november at hvert fakultet skal oppnevne en 
kontaktperson/faglig koordinator som skal delta i en intern arbeidsgruppe/koordinatorgruppe 
ved UiB. Målet er en bredere involvering av fagmiljøene i Dekomp-ordningen og samarbeidet 
med skolene. 
 
Det er Fagdirektøren som i all hovedsak har holdt tak i samarbeidet med Vestland fylke og 
de videregående skolene.  Fakultetene formidler at de venter på å bli koplet på Dekomp-
samarbeidet med fylket. For at de skal få rekruttert inn egne fagtilsatte, er det ønskelig med 
mer konkret informasjon om samarbeidet med fylket. Ettersom fagdirektør har meldt frafall til 
møte, vil leder for styringsgruppen følge opp i etterkant.  
 
 
Sak 8/21 Fremdrift i lektororganisering 

Leder for Styringsgruppen informerte om at Oddrunn Samdal leder en arbeidsgruppe som 
ser på organiseringen av lektorutdanningen og mandatene for de ulike organene tilknyttet 
utdanningen, inkludert et lektorsenter. Arbeidsgruppen består bl.a. av visedekanene til 
fakultetene som innbefattes i lektorutdanningen. Det er positivt at universitetsledelsen er 
involvert i arbeidet og det er håp om at det avtroppende rektoratet får vedtatt premissene for 
et lektorsenter før sommeren.  
 
 
Sak 9/21 Praksisavvikling vår 2021 
Leder for Programrådet informerer om at de to utsatte kortpraksisene (KOPRA102 og 
KOPRA102) er i gang. 
 
Pga Covid19 og nasjonal oppfordring om å ikke flytte seg rundt i landet var det en del uro 
rundt praksisavviklingen i forrige uke. Dette medførte at Praksiskontoret ga de berørte 
lektorstudentene to valg: tilbud om praksis for de som ønsket og tilbud om utsatt praksis til 
vår 2022 for de som ønsket det. For KOPRA101 ønsket 122 seg i praksis i år og 13 ville 
utsette til neste år. 



 
Langpraksis (2. år) skal i gang om 1 uke og studentene har mulighet til å søke om permisjon. 
 
Styringsgruppen synes at utfordringene med praksisavvikling har blitt håndtert godt og 
pragmatisk.  
 
 

 


