
 
 
Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen 
 
 
Protokoll - ekstramøte i styringsgruppen for 
lektorutdanningen -møte 2 i 2017 
 
 
Tidspunkt: 28. mars 2017, Kl. 08.00–09.00          
Møtested: Glasshuset mellom Langesgt.1 og 2. 
 
Tilstede: Margareth Hagen (HF), Jarle Eid (PSY), Harald Walderhaug (vara MN), Knut 
Helland; Erlend Grønvold (Studentrepr.) 
 
Andre: Mette Andresen (programrådsleder) og Tove Steinsland (SA) 
 
Sak 6/17 Driftsbudsjett 2017- programrådet for lektorutdanningen 
Driftsbudsjettet for lektorutdanningen dekker utgifter til aktiviteter i regi av programrådet, 
praksisutvalget, og FIL (fagutval for lektorstudentane).  Størrelsen på årets budsjett er halvert 
sammenlignet med tidligere år, hovedsakelig som følge av at to budsjettposter ikke var 
dekket inn i forslaget. Det gjaldt Reiser til nasjonale/regionale fora, som i hovedsak gjelder 
reiser til programrådsleder og koordinator. Det forutsettes etter dette at hhvis 
programrådsleders fakultet og SA dekker disse utgiftene. I tillegg var den årlige 
lærerutdanningskonferansen tatt ut av budsjettet. Styringsgruppen måtte derfor ta stilling til 
om årets konferanse skulle utgå, eller om finansieringen skulle dekkes av fakultetene.  
 
 Det kom følgende innspill:  

 En halvering av de sentrale avsetningene til programrådet gir feil signaler og 
harmonerer dårlig med målsettingen om at det skal satses på lektorutdanningen.  

 Lektorutdanningen er i utgangspunktet underfinansiert. Det å legge utgiftene over på 
fakultetene er derfor ikke ønskelig. 

 Det ble foreslått at det det for inneværende år ikke engasjeres koordinerende 
programsensor, men at de avsatte midlene i stedet brukes til å følge opp foregående 
års programsensorsrapporter.  

 Det ble foreslått at årets konferanse skal gjennomføres, og finansieres som foreslått i 
saksutredningen.  

 Det ble bedt om at det til neste møte legges fram et budsjett som gir et helhetlig 
kostnadsbilde av lektorutdanningen.  

 
Vedtak: 

1. Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar det forelagte budsjettet for 
lektorutdanningen med følgende endring: 
-  budsjettposten for programsensor som inneværende år brukes til å følge 

opp foregående års programsensorrapporter.   
2. Styringsgruppen vedtar at lærerutdanningskonferansen skal gjennomføres i 

2017, med en utgiftsfordeling som foreslått i saken.  
3. Styringsgruppen er bekymret for at kostnadene ved å drive lektorprogrammet 

blir overført til fakultetene og at dette på sikt vil undergrave lektorutdanningen 
som en sentral satsing. Styringsgruppen vil be seg forelagt en total 
budsjettoversikt med henblikk på å arbeide for å etablere en bedre og 
tydeligere budsjettmodell for lektorutdanningen 

  



Vedlegg: Oppdatert budsjett 2017 
 
 1. Drift av programrådet som helhet Total 

 
 Total kr  

 
 Oppfølging av programsensorrapporter 

30.000 

 
 Generelle driftskostnader 

35.000 

 
 Fellessamlinger (forskningsdag etc) 

60.000 

 
 2. Studentaktiviteter 

 

 
 Felles programsamling  

15 000 

 
 Tilskudd FIL 

20.000 

 
 3. Praksisutvalget 

40.000 

Sum totalt 1+2+3 200.000 
 
 

 
Finansiering av lærerutdanningskonferansen:  
HF: 32 %= 51 200 
MN :20 %=32 000 
SV: 13 %= 20 800 
Psy: 35 %= 56 000 
Budsjettpost for fellessamlinger (forskningsdag ol.): kr. 40 000,- 
SUM: 200 000,-   
 
 
 
 
 
 
 


