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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte nummer 5/2022 
 

Tidspunkt: 15. desember, kl 09.00 – 11.00 
Møtested: Museplass 1  
 
Til stede: Pinar Heggernes (leder), Svein Ivar Angell (HF), Yael Harlap (PS), Sigrunn 
Eliassen (MN), Kristoffer Chelsom Vogt (vara, SV), Hillevi Elizabeth Runshaug (vara, VLFK), 
Sigrid Thorsen Baarnes og Didrik Aamold (studentrepresentanter fra FIL), Endre Brunstad 
(leder for lektorsenteret), Christen Soleim (avdelingsdirektør, SA), Ranveig Lote og Aud Irene 
Mehammer (sekretariat, lektorsenteret) 
 
Kunne ikke møte: Kristine Jørgensen (SV), Bjørn Lyngedal (VLFK) og Per F. Songstad 
(Bergen kommune)  
 
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det ble påpekt at sakspapirene ble sendt ut for sent. Innkalling og saksliste ble ellers 

godkjent uten merknader.  

Ingen saker til eventuelt. 

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 13. oktober 2022 

Protokoll ble godkjent og merknad fra HF-fakultetet ble tatt med. 

 

Vedtakssaker 

Sak 37/22 Redesign av lektorutdanninga ved UiB 

Prosjektgruppen fikk ros for vel gjennomført arbeid. I diskusjonen ble det fokus på 

plasseringen av ex.phil. i studieløpet for lektorprogrammene. Dette spørsmålet ble grundig 

drøftet i styringsgruppen, og alle medlemmene fikk presentere sine syn. HF-fakultetet vil at 

lektorutdanningen ved HF og SV skal ha ex.phil. i første semester, mens SV-fakultetet 

ønsket å følge den anbefalte modellen fra prosjektgruppen der ex.phil. er plassert i femte 

semester.  

Vedtak 

Styringsgruppa vedtar modell for fordeling av praksisdagar og profesjonsemne slik dei 
framkjem i Rapport 2 (2022) frå prosjektgruppa for redesign.  
 
Styringsgruppa støttar den føreslegne modellen for lektorutdanning ved Det matematisk- 
naturvitskaplege fakultet. Implementering av denne modellen er likevel avhengig av korleis 
modellen for HF-fakultetet og SV-fakultetet vil sjå ut. 
 
Når det gjeld modell for HF-fakultetet og SV-fakultetet, vil styringsgruppa utsetje vedtak til 
neste styringsgruppemøte 8. februar. Styringsgruppa føreset at det fram til neste møte skjer 
prosessar mellom fakulteta som gir grunnlag for eit endeleg vedtak.   
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Styringsgruppa tilrår at leiinga ved dei fire involverte fakulteta blir bedne om å gå ein runde 
med sine fagmiljø, for å få ei oversikt over korleis aktuelle modellframlegg kan bli 
implementert, og kva som vil vere implikasjonane for emnestrukturane til alle fag som er 
involverte i lektorprogramma. 
 
 
 
Sak 38/22 Møteplan vår 2023 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtar forslaget til møteplan for våren 2023. 

 

Sak 40/22       Budsjett 2023 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtar foreslått budsjett for lektorsenteret og lektorutdanningen for 2023.   

 

Orienteringssaker 

Sak 39/22 Justering i studieplasser for lektorutdanningen 

Leder for styringsgruppen kommenterte at ev. endringer i dimensjonering og fordeling av 
studieplasser som innbefatter lektorutdanningen vil, i framtiden, bli presentert for 
styringsgruppen før Universitetsstyret, jfr. styringsgruppens mandat. 
 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 
 


