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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte nummer 3/2020 
 
Tidspunkt: 3. juni 2020, kl. 13.00-15.00          
Møtested: Teams (grunnet covid19-situasjonen) 
 
Til stede: Bente Wold (leder), Jan Erik Askildsen (SV), Jørgen Sejersted (HF), Helge Dahle 
(MN), Erlend Søbye Grønvold (studentrepresentant), Kjetil Storaker (vara 
studentrepresentant), Sølvi Lillejord (fagdirektør for lektorutdanningen), Kjersti Lea (leder for 
Programrådet), Anniken Gjesdahl (programkoordinator for lektorutdanningen, SA) 
 
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  
 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 14. april 2020 
Protokollen ble godkjent.  
 
 
Vedtakssaker 
 

21/20 Møteplan høsten 2020 
 
Styringsgruppen fikk presentert forslag til to møtedatoer i høstsemesteret 2020: 

23. september 10.00-12.00 

24. november 10.00-12.00 

 
 
Vedtak 

Styringsgruppen vedtok de foreslåtte møtetidspunktene. 
 
 
 

22/20 Budsjett 2021 
 
Styringsgruppen gikk igjennom budsjettforslagene for 2021 for drift og fellesarrangementer 
og fikk også presentert regnskapet for 2019 og 2020.  
 



2 
 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok: 
 

1) forslaget til driftsbudsjett for 2021 

2) forslaget til budsjettet for fellesarrangementer for 2021 som omfatter: 

• lektorutdanningskonferanse 
• temaseminar 
• avslutningsseremoni 

Konferanse og avslutningsseremoni finansieres av fakultetene etter den fastsatte 
fordelingsnøkkelen, og fakultetene bes om å avsette penger til disse arrangementene i 
budsjettene sine. 

Temaseminarene finansieres av de øremerkede midlene til praksis, dersom det er rom for 
det. Hvis ikke, finansieres de av fakultetene, etter gitt fordelingsnøkkel. 

 

 
23/20 Ny samlet frist for opptakskrav og tilbud i fagmodell praktisk-pedagogisk 
          utdanning 
 
Styringsgruppen har tidligere vedtatt følgende angående fag i ettfagsmodellen praktisk 
pedagogisk utdanning (PPU) og innmelding av fag til ett- og tofagsmodell på sirkulasjon 30. 
januar 2020: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sak_pa_sirkulasjon_30._januar_2020.pd
f:  

1. Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar de foreslåtte justeringene av hvilke fag som 
skal lyses ut i ettfagsmodellen for studieåret 2020/21. Fagene som skal lyses ut publiseres 
deretter i tide til Søknadsweb åpner 1. februar og på uib.no.  

2. Styringsgruppen vedtar at innmelding av fag til PPU, både to- og ettfagsmodellen, skal 
gjøres innen samme frist for hele UiB, og sees i sammenheng med innmelding av 
opptakskravene for PPU. Dette må gjøres i god tid før man kan søke opptak. 

 
Programrådet vedtok i møte 12. mai 2020 at den nye samlete fristen for innmelding av fag og 
opptakskrav/fagkrav skulle settes til 1. september. Styringsgruppen fikk forelagt en sak med 
vedtaksforslag i tråd med dette. Medlemmene ønsket å understreke at de som hovedregel 
ikke ønsker å behandle slike hovedsakelig administrative saker. Styringsgruppen anså det 
likevel som fornuftig å flytte fristen til noe tidligere, slik at potensielle studenter får mulighet til 
å melde seg opp i emner de ev. mangler i god tid før søknadsfristen 15. april påfølgende år. 
 
 
 



3 
 

Vedtak 

Styringsgruppen vedtok:  
 
1. Felles frist for å melde inn reviderte opptakskrav/fagkrav PPU settes til 20. august 
2. Felles frist for å melde inn hvilke fag som skal lyses ut i ett- og tofagsmodellen PPU 
settes til 20. august  
 
 

24/20 Organisering og ledelse av lektorutdanningen  
 
Denne saken ble lagt frem som en oppfølging av sak 13/20 En bedre integrert 
lektorutdanning hvor styringsgruppen ba Studieavdelingen (SA) om å utarbeide forslag til 
mulige modeller. En uttalelse fra Programrådet om rapportutkastet og kommentarer på den 
videre prosessen for et lektorsenter var vedlagt saken 
(https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_3._juni_2020_s
tyringsgruppen_for_lektorutdanningen_0.pdf).  
 
Fagdirektøren presenterte saken og medlemmene kommenterte deretter saken i sin helhet 
og de spesifikke modellene som ble lagt frem. Det var enighet om at saken var et godt 
utgangspunkt for diskusjon. Det ble slått fast under oppstarten at en endelig beslutning om 
modell ikke ville bli tatt på dette møtet, men i et fysisk arbeidsmøte fortrinnsvis før 
sommeren.  
 

Alternativ 1: Et lektorsenter ved et av de samarbeidende fakultetene 
Dette alternativet ble avvist av en samlet styringsgruppe i møtet 17. september 2019, men 
ble likevel tatt med som et alternativ med forslag om plassering ved et av de tre største 
samarbeidsfakultetene i lektorutdanningen. Det ble lagt frem av flere som en vektig ulempe 
at det vil være svært utfordrende at et fakultet skal utnevnes til å bestemme over ressurser 
ved andre fakulteter. Medlemmene fra to av fakultetene som eier lektorprogrammene ønsket 
å avvise dette alternativet.  
 

Alternativ 2: Et rent administrativt lektorsenter 
Denne modellen kan virke som den minst krevende å gjennomføre med samlokalisering av 
hovedsakelig administrative ressurser. Styringsgruppen ønsket å følge sitt tidligere vedtak 
om at et lektorsenter må ha faglig ledelse, og dette alternativet ønskes ikke utredet videre. 
 

Alternativ 3: Et faglig-administrativt senter 
Dette forslaget vurderte faglig-administrativ ledelse av et lektorsenter utenfor 
fakultetsstrukturen som en type «tomt fakultet». Saksforelegget beskriver at en slik løsning 
ikke er ønsket fra universitetsledelsen. Styringsgruppen syntes ikke at motargumentene i 
saksforelegget var gode nok, særlig når det gjaldt henvisningen til tidligere erfaringer med en 
slik modell med eksempler fra SARS-senteret og Senter for farmasi. Det var enighet om at 
disse eksemplene ikke var relevant for lektorutdanningen, som omfatter langt større deler av 
UiB sin virksomhet. Flere av medlemmene ønsker en mer konkret redegjørelse fra 
universitetsledelsen, gjerne i form av et fysisk møte. Andre motargumenter imot en slik 
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modell kan være at det kan være vanskelig å bygge opp et fagmiljø, ble det sagt. Det var 
ønskelig å diskutere denne modellen nærmere. 
 

Alternativ 4: Et fakultet for utdanning og Alternativ 5: Et lektorfakultet 
Alternativene som beskrev å opprette et nytt fakultet ble av flere omtalt som spennende og 
som en mulighet for å styrke forskningsmiljøet og delta i større grad i kampen om eksterne 
midler. Samtidig peker flere på at dette vil være en kostbar løsning som også er omfattende 
med tanke på omorganisering av personalressurser.  
 
 
 
Oppfølging 

Det ble ikke fattet vedtak i denne saken, men avtalt at det avholdes et arbeidsmøte 
fortrinnsvis før sommeren hvor målet er å lande på en modell. Det var enighet om at den rent 
administrative modellen som ble presentert som alternativ 2 skulle utgå fra videre diskusjon. 
Fagdirektøren tok på seg å lage diskusjonspunkter til neste møte. 
 

Refleksjonsoppgaver til arbeidsmøtet 
 

1. Hva legger de ulike partene i utsagnet «UiB skal være best i landet på  
lektorutdanning»?  

2. Hvilke funksjoner og oppgaver ønsker fakultetene at et lektorsenter skal ha? 
 
 
 
 
 
28/20 Eventuelt 

Ingen saker 


