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Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møt e 
nummer 1 2017 
 
Tidspunkt: 23. februar 2017, Kl. 13.00–15.00          
Møtested: 2. etg. Langesgt. 1-2  
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 4 ble behandlet før sak 3.  
II Godkjente protokoller fra tidligere møter 
Ingen protokoller. 
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 
Ingen meldinger.        
  
Tilstede:   
Helge Dahle (leder), Margareth Hagen (HF), Knut Helland (SV), Ragna Valen (vara PSY), 
Erlend Grønvold (studentrepresentant). 
 
Observatør: Mette Andresen (leder programrådet) 
 
Administrasjonen: 
Ingvild Greve (SA), Tove Steinsland (SA), Steinar Vestad (udir.kontor), Silje Anette Lindgren 
(HF/SA) 
 
Sak 1/17 Gjennomgang av ny organisering av lektorut danningen 
Ingvild Greve orienterte om ny organisering av lektorutdanningen og om bakgrunnen for 
denne. I ny modell er det etablert en styringsgruppe som kommer i tillegg til programrådet 
(som tidligere het programstyret). En viktig grunn til etablering av styringsgruppen er at 
lektorutdanningen skal ha en tydeligere forankring i fakultet og fakultetsledelse. 
Styringsgruppen har ansvar for ressursallokering og å fatte vedtak som er av strategisk 
betydning for lektorutdanningen. Programrådet gir styringsgruppen råd i saker vedrørende 
budsjett og strategiske saker, og koordinerer arbeidet med studieplaner og undervisning i 
alle lektorutdanningstilbud ved UiB.   
 
Det kom følgende innspill:  

• Det er viktig at fakultetene blir involvert når det gjelder rekrutteringsarbeidet til 
lektorutdanningen. 

• Koordinering av praksis er en stor og komplisert jobb. Det er viktig at vi har god 
koordinering og arbeidsdeling når det gjelder praksisplasser.     

• Styringsgruppens viktigste saker kommer til å være budsjett, opptakstall og saker av 
strategisk betydning for utdanningen. Møtefrekvensen vil være inntil to møter i 
halvåret.  
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Sak 2/17 Økonomistrukturen i lektorutdanningen  
Steinar Vestad orienterte om den økonomiske strukturen i lektorutdanningen fra 2004 og 
fram til i dag. Utdanningen ble lagt om i 2004. Da ble fagstillinger lagt ut på fakultetene, psyk-
fak. fikk pedagogikkstillinger, og fakultetene fikk didaktikk.  Viser til vedlagt presentasjon for 
nærmere informasjon.  
 
UiB får tilført kr. 9,5 mill. til praksis i året. Avsetningen er fra i år av lagt til 
sentraladministrasjonen. Deler av utgiftene til programrådet har blitt tatt av praksismidlene, 
dette er ikke iht intensjonen med midlene, og praksisen må endres.     
 
Det kom følgende innspill:  

• Det er i disse dager det skal forhandles om praksisplasser. Det er viktig at UiB får til 
en god avtale. 

• De færreste utdanningene ved UiB er godt finansierte.  
 
Oppfølgingspunkter: 

• SA ble bedt om å sjekke opp status for forhandlingsarbeidet om praksisplasser. Det 
er Psyk-fak. som har ansvar for praksis, og følger opp dette. SA kan bistå i dette 
arbeidet.  

• Det ble bedt om at programstyret får seg forelagt en budsjettsak til neste møte. 
 
 
Sak 3/17 Åpent møte om praksis 9. mars   
Det blir holdt et åpent møte om praksis i lektorutdanningen, der målgruppen er studenter og 
ansatte som jobber med lektorutdanningen. Det er satt av en halv dag til møtet. Formålet er 
å sette fokus på praksis i  lektorutdanningen, og å få belyst spørsmål knyttet til 
organiseringen av denne. Dato for arrangementet er 9. mars.  

Saken ble tatt til orientering. 
 
Sak 4/17 Programsensorrapport - lektorutdanningen     
Mette Andresen orienterte om rapporten fra koordinerende programsensor for 
lektorprogrammets rapport for 2015 og 2016. Koordinerende programsensors rolle har blant 
annet vært å gjennomgå de årlige fakultære programsensorrapportene. I 2016 ble også den 
faglige kvaliteten i studieprogrammene vurdert, praksis kvalitetssikret og relevans for dagen 
skole vurdert. Programsensorrapporten er et eget tema i det åpne møtet om 
lektorutdanningen 9. mars.  
 
Det kom følgende innspill:  

• Studentene bør komme ut i reell praksis tidligere i utdanningsløpet. 
• SV-fakultetet etablerer nå fag nummer to. Dette er forankret i sosiologi.  
• Frafallstallene er synkende for lektorstudentene ved HF. Høyere karaktersnitt for å 

komme inn er med å bidra til lavere frafall. 
• Det er behov for betre avtaler med kommune og fylkeskommune.  
• Det er behov for flere praksisskoler 
• To-fagskravet kompliserer opptaket til PPU og gjør at studieplassene ikke blir fylt opp. 

UiB er den eneste institusjonen med tofagskrav. 
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Oppfølgingspunkter etter møtet:  
• Styringsgruppen ber programrådet om å laget utkast til en felles visjon for 

lektorutdanningen. Visjonen skal til endelig behandling i programstyret.  
• Praksisutvalget bes om å ha en diskusjon rundt programsensorrapportens kap. 4, 

vedørende koblingen mellom UiB og praksisfeltet.  
• Det utarbeides en frafallssak om lektorutdanningen til neste møte.  
• Det bes om at det utarbeides en sak med siktemål om å avvikle tofagskravet. 
 
 

  


