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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte nummer 4/2021 
 

Tidspunkt: 8. juni 2021, kl. 12.30 - 14.30          
Møtested: Teams  
 
Til stede: Jørgen Sejersted (leder), Bente Wold (PF), Harald Walderhaug (vara, MN), Jan 
Erik Askildsen (SV), Erlend Søbye Grønvold (studentrepresentant), Kjersti Lea (leder for 
Programrådet), Aud Irene Mehammer (koordinator for lektorutdanningen, SA) 
 
Meldt frafall: Helge Dahle (MN) og Kjetil Eraker Storli (vara studentrepresentant)  
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

 

 

Vedtakssaker 

Sak 21/21 Møteplan høst 2021 

Styringsgruppen vil vedta forslag til møteplan tentativt, i påvente av nye medlemmer høsten 

2021. 

 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok forslag til møteplan for høsten 2021. 

 

Drøftingssaker 

Sak 22/21       Foreløpig rapportering fra arbeidsgruppe for lektorfinansiering 
Styringsgruppen er fornøyd med innblikket de har fått i finansieringen i lektorutdanningen og 
erkjenner kompleksiteten i den. Gjennomgangen tydeliggjør behovet for endring av 
finansieringsmodell. I tillegg gir den Styringsgruppen nødvendige opplysninger til bruk i 
drøftingen av omfordelingen av PPU-plasser og de økonomiske konsekvensene av denne. 
 
Vedr omfordeling av PPU-plasser: 

• Styringsgruppen poengterer at det viktig å beholde de resterende PPU-plassene. 

• Nedtrappingen av PPU-plassene går gradvis frem mot 2025. 

• Det er ønskelig at arbeidsgruppen synliggjør ulike konsekvenser av omfordeling av PPU-
plasser og gir anbefalinger til Styringsgruppen om en hensiktsmessig og rettferdig 
fordeling av gjenværende PPU-plasser. 

• Omfordeling av PPU-plasser må også sees i forhold til prinsippet for omfordeling fra 
2019. 

• Styringsgruppen må senere se på den totale omfordelingen av PPU plasser og vedta en 
rettferdig fordeling av resterende plasser. 
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Vedr ny finansieringsmodell og videre arbeid i arbeidsgruppen: 

• Det er viktig å sikre finansiering av praksis og at den, ut ifra finansieringsmodellen som 
blir valgt, fordeles mellom PPU og 5LU. 

• Styringsgruppen ønsker en oversikt over «praksispotten»; hvilke summer som går inn og 
hvilke summer som går ut. 

• Styringsgruppen ønsker konkrete forslag til fornuftige alternativer til ny fordelingsmodell. 
 

Styringsgruppen ber arbeidsgruppen om å jobbe videre ut ifra de punktene som kom fram i 
møtet. Leder for arbeidsgruppen formidler at ferdig rapport, med de nødvendige 
anbefalinger, vil legges frem for Styringsgruppen over sommeren.  
På bakgrunn av budsjettplanlegging i oktober er det nødvendig at Styringsgruppen kan vedta 
nødvendige endringer innen den tid.   
 
 
Orienteringssaker 

Sak 23/21 Søkertall 2021 

Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at UiB har et økt fokus på balansert 

rekruttering i lektorutdanningen og ber om at det blir sett på ev navneendringer av 

programmer.  

 

Sak 24/21 Lektorutdanningskonferansen 2021 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 25/21 Orientering fra møte med fylkeskommunen   

Leder for Styringsgruppen orienterer fra forrige møte med fylkeskommunen (VLFK): 

• VLFK har planlagt årets Dekomp prosjekter og UiB vil gå i dialog med fylket allerede 
til høsten vedr planlegging av neste års prosjekter. Astrid Tolo er UiB sin 
kontaktperson inn fylkeskommunen, som representant for koordinatorgruppen.  

• UiB fikk kritikk av VLFK for strukturelle sider ved lektorutdanningen, særlig 
kollisjonsproblematikken, og viserektor for utdanning forklarte planene for 
omorganisering. 

• En av representantene for VLFK ga signal om at prosjektene i oppstartsfasen vil 
handle om skoleledelse og generelle forhold, og ønsker få kontaktpersoner ved UiB. 
Først på et senere tidspunkt vil det eventuelt kunne bli ønskelig med bredere 
involvering av fagdidaktikerne i denne runden av fylkets Dekomp prosjekter.  

 
På bakgrunn av overnevnte poengterer leder for Styringsgruppen at det er viktig at en modell 
for ressursfordelingen av Dekomp-midler ved UiB kommer på plass i løpet av høsten. En 
reorganisering av lektorutdanningen som legges fram for Universitetsstyret 17/6, vil eventuelt 
også omfatte ansvarsforhold knyttet til Dekomp. 
 
 
Sak 26/21 Utskiftninger i Styringsgruppen   

Alle dekanene utenom Jan Erik Askildsen går ut av Styringsgruppen per 30.06.21. HF 
fortsetter å ha lederansvaret og ny dekan blir Camilla Brautaset. Nye tilsettinger ved PF og 
MN er ikke klart enda. Studentrepresentanten erstattes av vara representant, Kjetil Eraker 
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Storli. En reorganisering av lektorutdanningen som legges fram i Universitetsstyret 17/6, vil 
endre styringsgruppens sammensetning. Den vil da ledes av viserektor for utdanning og 
bestå av visedekaner for utdanning. Når dette eventuelt implementeres, vites ikke. 
 
Leder for Styringsgruppen orienterer også om at Hans Marius Hansteen (HF) har blitt 
forespurt, og har takket ja, til å bli ny leder for Programrådet.   
 

 

Sak 27/21 Eventuelt 

1) Søkerliste til faglig praksiskoordinator:  
Leder for Styringsgruppen orienterer om at det er kommet 4 søkere til stillingen. Etter 
drøftinger om hvem som bør sitte i komite for ansettelse, blir det enighet om at innspill til 
mulige komitemedlemmer kan tas opp med Kjersti Lea og Bente Wold. PF har endelig 
ansvar for komitebehandling. 

2) Lektorsentersaken til styret: 
Leder for Styringsgruppen forteller at det er kommet signaler fra ledelsen om at et 
Lektorsenter bør plasseres ved Studieavdelingen (SA). Uavhengig av plassering, mener 
leder at det viktigste er at en ny organisering blir gjennomført og prøvd ut. En plassering ved 
SA vil forsterke behovet for at en fagdirektør/senterleder må ha egen myndighet i stillingen. 

Saken skal behandles i styremøte 17. juni. 


