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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll, ekstraordinært møte - styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

Møte nummer 3/2021 
 

Tidspunkt: 21. mai 2021, kl. 13.30 - 15.30          
Møtested: Teams  
 
Til stede: Jørgen Sejersted (leder), Bente Wold (PF), Harald Walderhaug (vara, MN), Dag 
Elgesem (vara SV), 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)  
 
Meldt frafall: Helge Dahle (MN), Jan Erik Askildsen (SV) 
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

 

 

Vedtakssaker 

Sak 20/21  Organisering av lektorutdanningen ved UiB  

Ut over enkelte språklige korrigeringer og forenklinger kom følgende innspill til mandatene 
frem i møtet: 
 
Vedr Lektorsenter: 

• Legge til at fagdirektør er leder for Lektorsenteret. 
 

Vedr felles programstyre: 

• Legge til en representant fra pedagogene i 5LU i felles programstyre. 

• Endre observatør fra «leder av praksisutvalget» til «faglig praksiskoordinator».  
 

Når det gjaldt organisasjonskartet, som ikke var en del av vedtaket, ble det stilt spørsmål til 
plasseringen av lektorsenteret. Flere medlemmer mente at senteret burde ligge på siden av 
Felles programstyre. 
 
Styringsgruppen ber om at mandatene blir justert i overenstemmelse med det som kom frem 
i møtet. 
 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok mandatene med de innspill som kom frem i møtet. 
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Sak 19/21 Ressursfordeling i Dekomp 2021 

Saken ble sendt på sirkulasjon til styringsgruppen 12.05.21 og vedtatt 18.05.21.  

På bakgrunn av drøftinger i Styringsgruppen vedr ressursfordeling i Dekomp, Sak 16/21, den 
27. april ba Styringsgruppen Studieavdelingen om å utarbeide et revidert forslag om fordeling 
av Dekomp midler. 
 
Forslag til resursfordeling av Dekomp midler for 2021 ble revidert og sendt på sirkulasjon til 
Styringsgruppen. Medlemmene hadde ingen innspill til saken. 
 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok: 

• Tildeling av midler for 2021 gjøres etter foreslåtte forslag, eventuelt med de innspill 

som kommer fra styringsgruppen. 

• De akkumulerte midlene fra 2019/2020 refordeles gjennom en søknadsordning i 

forbindelse med utarbeidelsen av en mer permanent modell for tildeling av ressurser. 


