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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte nummer 6/2020 
 

Tidspunkt: 25. september 2020, kl. 09.00 - 13.00          

Møtested: Teams (grunnet covid19-situasjonen) 

 

Til stede: Jørgen Sejersted (leder), Jan Erik Askildsen (SV), Bente Wold (PF), Helge Dahle 

(MN), Erlend Søbye Grønvold (studentrepresentant), Kjetil Storaker (vara 

studentrepresentant), Sølvi Lillejord (fagdirektør for lektorutdanningen), Kjersti Lea (leder for 

Programrådet), Aud Irene mehammer (programkoordinator for lektorutdanningen, SA), Tove 

Steinsland (seksjon for Studiekvalitet, SA) 

 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 13. august 2020 

Protokollen ble godkjent.  

 

 

Vedtakssaker 

 

30/20 Lektororganisering 

Saken bygger videre på behandlingen av sak 24/20 Organisering og ledelse av 

lektorutdanningen, i styringsgruppen 13.08.20 og tar utgangspunkt i organisasjonsmodell 

alternativ 3 – et faglig administrativt senter.  

 

Det kom blant annet følgende innspill:  

 

Mangler og behov for differensiering i mandatet: 

• Pedagogenes og studentens plass i organisasjonskartet ble etterlyst. Bente Wold og 

Erlend Grønvold fikk i oppgave å spille inn forslag til pedagogenes og studentens 

plass i mandatet. 

• Programrådet er et operativt organ for lektorutdanningen og måtte få en tydelig plass 

og definisjon. 

• Det ble foreslått at både UiB Videre, skolelab og PPU må få en tydeligere plass. 

• Det var enighet om at «timeplan» skulle skilles ut og bli et eget punkt i mandatet for 

lektorsenteret.  
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Lektorsenteret, punkt 2: 

«- fastlegger, etter innspill fra fakultetene, undervisningsmatrisen for lektorutdanningene, 

herunder plassering av praksis og profesjonsfaglige og disiplinfaglige emner.» 

Det var enighet om at dette punktet måtte jobbes videre med ved. Grenseoppgangene for 

myndighet må konkretiseres.  

Fagdirektørs plassering og rolle i mandatet: 

Det ble stilt spørsmål til gruppen om fagdirektør skulle lede senteret, eller om det skulle være 

en senterleder mens fagdirektøren skulle sitte sentralt.  

Strukturen i og rundt et lektorsenter: 

Flere medlemmer etterlyste en tydeligere struktur for lektorsenteret og leder formidlet at 

mandatet var tenkt å skulle gi de nødvendige rammene for å lage en struktur. 

 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok å gi fagdirektør og leder for styringsgruppen myndighet til å jobbe 

videre med mandatet, i tråd med de innspillende som kom i møtet. 

 

Oppfølging 

Bente Wold og Erlend Søbye Grønvold fikk i oppgave å spille inn forslag til pedagogenes og 

studentenes plass i mandatet. 

 

31/20  Sosiologi som fag 2 

Lektorutdanningsutvalget ved Det humanistiske fakultet (LUHF) vedtok i møte 15.09.20 å 

gjøre det mulig for studenter ved lektorutdanning med master i historie eller religion å velge 

sosiologi som fag 2. Fagkombinasjonene er allerede en kombinasjon som tilbys gjennom 

PPU.  

 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok at Lektorutdanningen ved Humanistisk fakultet kan tilby studenter 

ved lektorutdanning med master i historie eller religion å velge sosiologi som fag 2. 

 

38/20  Praksisavvikling høsten 2020/ våren 2021 

Saken ble sendt på sirkulasjon til styringsgruppen 18.09.20 og vedtatt 22.09.20 

Programrådet vedtok 08.09.20 å gi den faglige praksiskoordinatoren, i samarbeid med 

praksisadministrasjonen og programrådsleder, mandat til å tilpasse praksisavviklingen for 

studenter.  

Enkelte medlemmer i styringsgruppen var bekymret for at endringene kunne bli så store at 

det ville påvirke undervisningen i for stor grad og skape problemer for studentene. Det ble 
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foreslått å sette et tak på antall praksisdager som kunne overføres til vårsemesteret og at 

UiB søke KD om reduksjon i antall praksisdager for de mest rammede kullene.  

Vedtaksteksten ble vurdert til å dekke ivaretakelsen av studentene og at forslaget ovenfor 

kunne tas opp igjen til drøfting ved ordinært styringsgruppemøte 25.09.20. 

 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok å gi faglig koordinator for praksis og partnerskolesamarbeid fullmakt 

til å gjennomføre de nødvendige endringer i praksisavviklingen studieåret 2020/2021 som 

COVID-19-situasjonen krever. Fagkoordinatorene ved instituttene gir nødvendige råd i 

saken, blir orientert om endringene som gjennomføres og informerer fagmiljøene om dem. 

 

Orienteringssaker 

 

32/20  Samarbeidsmøte med HVL 

Leder orienterte fra møte samarbeidsrådet mellom HVL og UiB 18.09.20. 

 

 

Ingen av sakene som har blitt tatt opp i rådet har ført til samarbeid mellom institusjonene på 

områder som praksis, etter- og videreutdanning eller å tilby fag hos hverandre. Grunnlaget 

for å fortsette samarbeidsrådet ble vurdert som svakt, men et fremtidig prosjekt vil 

kunnedrive samarbeidsrådet videre.  

 

UiB har ansvar for neste møte i mai 2021.  

 

 

33/20  Praksisavvikling høsten 2020 

Programrådet vedtok 08.09.20 å gi den faglige praksiskoordinatoren mandat til å tilpasse 

praksisavviklingen for studenter, i samarbeid med praksisadministrasjonen og 

programrådsleder, dersom det ble en oppskalering av smittevernstiltak inneværende 

høstsemester.  

 

34/20  Opptakskrav og fagtilbud praktisk-pedagogisk utdanning  

Frist for innmelding av opptakskrav og tilbud i fagmodell praktisk-pedagogisk utdanning var 

20. august. Innmeldingene ble vedtatt i Programrådet 08.09.20, og var som følger: 

Det psykologiske fakultetet forenklet fagkravet sitt til: “Minimum 60 studiepoeng i psykologi”. I 

prinsippet var fagkravet slik idag, men formuleringen var unødvendig lang.  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet meldte inn at de fastholdt tilbudet om ett- og 

tofagsmodell i DIDSAK og tofagsmodell for DIDAMEVI, DIDAGEO og DIDAINFO.  

 

35/20  Forskningsdag og programsensorsamling 2020 
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På bakgrunn av koronaepidemien ba universitetsledelsen fakultetene om å vurdere alle 

planlagte arrangementer denne høsten.  

 

Av denne grunn ble det vedtatt i Programrådet 08.09.20 at den såkalte forskningsdagen, 

hvor lektorutdanningsmiljøet ved UiB samler ansatte både internt på UiB og fra 

samarbeidsskolene våre, skulle utsettes til januar. Programsensorsamlingen, som er et mye 

mindre arrangement, arrengeres som planlagt, 11. og 12. november.   

 

 

36/20  Søknads- og opptakstall på PPU og 5LU 2018-2020 

Studenttallene fra 2020 viste at søkertallene for PPU er på veg opp igjen, at 

lektorprogrammene ved Det humanistiske fakultet har en god økning i studenter og at 

lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitenskapelige ligger på samme nivå som 2018 

når det gjelder tall for møtt (oppmøte/semesterregistrering).  

 

 

37/20 Eventuelt 

Til slutt i møtet ble tråden fra sirkulasjonssaken 38/20 Praksisavviklingen høsten 2020 / 

våren 2021 tatt opp igjen. 

Forslaget var å søke KD om å få redusert antall praksisdager for de kullene som ble hardest 

rammet av endringene i praksisavviklingen. Det ble sagt at det er nødvendig med et større 

bilde av den faktiske og totale praksissituasjonen før man kan søke KD. Praksisavviklingen 

er ennå ikke kommet skikkelig i gang igjen og vi kan ikke se de faktiske konsekvensene av 

endringene ennå. Det ble også sagt at KD er lite villig til å gi dispensasjon fra rammeplaner, 

men at UHR også har problemstillingen på bordet, og at man kan avvente et initiativ fra 

UHR-lærerutdanning.  


