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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte nummer 2/2022 
 

Tidspunkt: 7. april 2022, kl. 14.00 – 15.45          
Møtested: Museplass 1  
 
Til stede: Pinar Heggernes (leder), Svein Ivar Angell (HF) Kjersti Lea (vara, PS), Jorun 
Nyléhn (vara, MN), Katharina Sass (vara, SV), Kjetil Eraker Storli (studentrepresentant), 
Hans Marius Hansteen (leder for Programrådet), Endre Brunstad (leder for Lektorsenteret), 
Christen Soleim (avdelingsdirektør, SA) og Aud Irene Mehammer (koordinator for 
lektorutdanningen, SA) 
 
Påtroppende seksjonsleder for lektorsenteret, Ranveig Lote, deltok også. 
 
Kunne ikke møte: Bjørn Lyngedal (VLFK), Kristine Jørgensen (SV), Sigrunn Eliasen (MN), 
Alexander Rabben Mohr (studentrepresentant) og Per F. Songstad (Bergen kommune)  
 
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

II Godkjenning av protokoll fra møtet 9. februar 2022 

Protokoll ble godkjent uten merknader 

 

Vedtakssaker 

Sak 8/22 Implementering av redesign 
Det var allmenn støtte til forslaget om å forskyve implementeringen av ny modell for 
lektorutdanningen og til justert tidsplan for redesignprosessen. Redesignprosessen 
innebærer og utløser flere følgeprosesser, som alle trenger tid for å kunne gjøres grundig.   
 
Det blir poengtert at det er viktig å sikre kommunikasjonen ut i fakultetslinjene. 

 

Vedtak 

1) Styringsgruppen vedtok å forskyve implementering av ny modell for 

lektorutdanningen til høsten 2024. 

2) Styringsgruppen vedtok justert forslag til tidsplan for redesignprosessen, med de 
innspill som kommer frem i møtet.  

 
 
 
Sak 9/22 Iverksettelse av programledelse og felles programstyre 
 
I sakspapirene ble det oppdaget en feil i vedtaksteksten: «høsten 2023» var ment høsten 
2022. 
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Arbeidsgruppen1 for mandater til reorganisering av lektorutdanningen ved UiB tok ingen 
beslutning på funksjonen til praksisutvalget, og praksisutvalget er derfor ikke tegnet inn i 
kartet. Programrådsleder har forstått det slik at praksisutvalget skal fortsette som et 
underutvalg av programrådet.  
 
Det bør utarbeides et nytt kart for organiseringen av lektorutdanningen som samsvarer bedre 
med praksis. 

 

Vedtak 

1) Styringsgruppen vedtok at programledelse og felles programstyre, iverksettes høsten 

2022, i tråd med universitetsstyrets vedtak om organisering av lektorutdanningen ved 

UiB. 

2) Fakultetene bes (via brev i ephorte) om å tilbakemelde på følgende punkter, og med 

frist 30.05.22: 

• Hvordan planlegger fakultetet organiseringen av programledelse? 

• Hva kan fakultetet bidra med av ressurser for at programledelsen kan gjennomføre 

oppgavene i mandatet? 

• Hvordan ser fakultetet for seg forholdet mellom ansvar og myndighet for 
programledelsen internt ved fakultetet? 

 

Orienteringssaker 

Sak 10/22 NOKUTs evaluering av lektorutdanningene  
 
Saken ble tatt til orientering. 
 

Sak 11/22 Lektorutdanningskonferansen 2022 
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
Sak 12/22 Åpning av lektorsenteret  
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
Sak 13/22 Avtaler om dekomp 
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 
 

 
1 Arbeidsgruppen ble vedtatt etablert av styringsgruppen 20.11.20, sak 41/20. Arbeidsgruppen bestod av 
utdanningsdekaner ved HF, SV, PS og MN, fagdirektør, programrådsleder og studentrepresentanter. Prorektor 
var leder for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens mandat var å fortsette på styringsgruppens arbeid med å 
utarbeide mandat for et lektorsenter og tilhørende funksjoner innenfor lektorutdanningen. Målsettingen med 
mandatene var å fremme sak om etablering av et lektorsentere til Universitetsstyret. Arbeidsgruppen trådte i 
kraft i desember 2020 og gruppens forslag til mandater ble vedtatt i styringsgruppemøte 21.05.21, sak 20/21. 
17.06.21 ble sak 76/21 om «Organisering av lektorutdanningen ved UiB» behandlet og vedtatt i 
Universitetsstyret. 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_20.11.20.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_21.05.21.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-06-17/S_76-21Organisering-lektorutdanningenUiB.pdf
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Sak 15/22 Programevaluering av praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) 
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
   
Drøftingssaker 

Sak 16/22 Universitetsskoleordningen ved UiB 
   
Medlemmene av styringsgruppen slutter seg til kulepunktene med følgende kommentarer: 
 

• Det er viktig med en samordning av ulike samarbeid med skolene. 

• Dagens universitetsskoler er «resursskoler» og det er ønskelig at en utvidelse skal 
innebære et større spekter av skoler, som gjerne er mindre «ressursrike». 

• Heterogenitet bør speiles i samarbeid med skolene og begge parter bør være aktive. 

• Dagens universitetsskoleavtaler gjelder frem til 2025. Nye avtaler trenger kriterium for 
bl.a. kvalitetsoppfølging og plikter, og man kan kikke på UiO sine modeller.  


