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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte nummer 2/2021 
 

Tidspunkt: 27. april 2021, kl. 13.00 - 15.00          
Møtested: Teams  
 
Til stede: Jørgen Sejersted (leder), Jan Erik Askildsen (SV), Bente Wold (PF), Harald 
Walderhaug (vara, MN), 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)  
 
Vigdis Berg (Dekomp koordinator, SA) deltok vedr sak 15/21 og 16/21 
 
Meldt frafall: Helge Dahle (MN) 
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 5. februar 2021 

Protokollen ble godkjent.  

 

Vedtakssaker 

Sak 12/21  NOKUT selvevaluering  

Leder for Styringsgruppen slår fast at forespørselen om innspill til selvevalueringen har vært 
ute til alle involverte miljø i lektorutdanningen og at det ikke er rom for store redigeringer. 
Selvevalueringen skal også innom rektoratet før den sendes til NOKUT. Dersom 
Styringsgruppen mener der er feil som fremkommer i evalueringen, er det fint med 
tilbakemeldinger om dette. 
 
Studieavdelingen (SA), som har medansvar for sammenfatningen av selvevalueringen, 
melder at det fremdeles gjenstår en del språklige justeringer og at teksten også skal 
sammenfattes mer for å skape en bedre helhet i dokumentet.  
 
Innspillene som fremkom i møtet og på e-post til gruppen innen morgendagen vil bli tatt med 
i den videre bearbeidingen av dokumentet. 
 

Styringsgruppen ber om endring i forslag til vedtakstekst. 

 

Vedtak 

Styringsgruppa tok utkast til selvevaluering til orientering. 
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Sak 13/21  Nedlegging av didaktikktilbud ved PPU 

Styringsgruppen etterlyser svar og godkjenning fra Kunnskapsdepartementet (KD) vedr 
omgjørings av PPU-plasser til 5LU-plasser. SA melder at UiB har mottatt brev med 
godkjenning fra KD og vil legge dette frem i etterkant av møtet. 
 
Under forutsetning for at omfordeling av PPU-plasser til 5LU-plasser er godkjent av KD, vil 
Styringsgruppen støtte vedtaket som er fattet av Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. På 
bakgrunn av dette ble vedtaksteksten justert.  
 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok å støtte forslaget om at fagdidaktikktilbud i mediefag (DIDAMEVI), 
IT-fag (DIDAIT) og geografi (DIDAGEO) i Praktisk pedagogisk utdanning legges ned fra og 
med opptaket i 2022. 
 

 

Sak 14/21 Redesign av 5LU 

Det er enighet i Styringsgruppen at en slik prosess må ledes av en person med faglig innsikt 
og med forankring i ledelsen. Det er ikke pekt på en person som kan lede arbeidet.  
I mangel av en egnet person til å lede arbeidet, kan Styringsgruppen ikke vedta en 
iverksettelse, men likevel støtte en iverksettelse dersom en slik ressurs finnes. 
 
Studentrepresentanten er bekymret for at initiativet for prosessen skal forsvinne med 
endringene av styringsgruppemedlemmene etter dekan-skiftene ved fakultetene. 
Studentrepresentanten ber derfor om at dekanene overlapper og informerer etterfølgerne 
sine om viktigheten av denne prosessen og at den følges opp.  
 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok å støtte at det iverksettes en redesignprosess i tråd med notat fra 

visedekanene.  

 

Sak 15/21 Mandat for faglig koordinatorgruppe i Dekomp 

På bakgrunn av diskusjoner i koordineringsgruppen ble det bestemt gruppen ikke skal ha en 
leder, og en slik funksjon er derfor ikke omtalt i mandatet. Koordinatorgruppen skal fungere i 
grenseflaten mellom fagmiljøene og skoleeiere.  
 
Representant fra MN får støtte fra Vigdis Berg i at koordinatorgruppen, i tillegg til å formidle 
initiativer fra skolene til fagmiljøene, også vil formidle initiativer fra fagmiljøene til skolene.  
 
 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok forslag til mandat for faglig koordinatorgruppe.  

 

Sak 16/21 Ressursfordeling i Dekomp 

Vigdis Berg, koordinator for Dekomp og medlem av koordinatorgruppen formidler at det er 
ønskelig med en finansiering av Dekomp som kan fungere tverrfakultært. Leder for 
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Styringsgruppen poengterer viktigheten av å få iverksatt Dekomp midler og få i gang 
prosjekter ute i fagmiljøene. 
 
Det er enighet i Styringsgruppen om at en viktig målsetting med ordningen er at all 
involvering i Dekomp skal styrke lektorutdanningen. Dette er også i henhold til forskriften.  
 
Medlemmene har ulike syn på hvordan midlene skal fordeles på den mest hensiktsmessige 
måten. Det blir av denne grunn ikke fattet vedtak i saken. I stedet ber Styringsgruppen 
Studieavdelingen om å utarbeide et revidert forslag om fordeling av Dekomp midler. 
 
 

Orienteringssaker 

Sak 17/21 Framdrift Dekomp 

Leder av Styringsgruppen informerer kort om status for samarbeid med skoleeiere.  

• Der er samarbeid med Bergen kommune via både SLATE og HF. 

• De private friskolene har endelig kommet på banen og legger planer etter modell fra 
Bergen kommune sitt Dekomp arbeid. 

• UiB skal i møte med fylkeskommunen i mai. 
 
 
Sak 18/21 Eventuelt 
 
Ingen saker. 


