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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte nummer 3/2022 
 

Tidspunkt: 9. juni 2022, kl. 09.00 – 10.45          
Møtested: Museplass 1  
 
Til stede: Pinar Heggernes (leder), Svein Ivar Angell (HF) Kjersti Lea (vara PS), Sigrunn 
Eliassen (MN), Kristine Jørgensen (SV), Bjørn Lyngedal (VLFK), Kjetil Eraker Storli 
(studentrepresentant), Hans Marius Hansteen (leder for Programrådet), Endre Brunstad 
(leder for Lektorsenteret), Christen Soleim (avdelingsdirektør, SA) og Aud Irene Mehammer 
(programkoordinator for lektorutdanningen, SA) 
 
Kunne ikke møte: Yael Harlap (PS), Per F. Songstad (Bergen kommune) og Alexander 
Rabben Mohr (studentrepresentant) 
 
Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

II Godkjenning av protokoll fra møtet 7. april 2022 

Protokoll ble godkjent uten merknader 

 

Det var ingen saker til Eventuelt 

 

Vedtakssaker 

Sak 18/222 Møteplan høst 2022 
Møtetidspunktene passet ikke for alle medlemmene og det ble ikke fattet vedtak i saken. 

Lektorsenteret sender ut Doodle til medlemmene for å finne tidspunkt som passer i 

periodene 29.9 – 20.10 og 14. – 20.12. Endelige møtetidspunkter for høsten 2022 blir avklart 

per epost innen sommerferien.  

 

Drøftingssaker 

Sak 19/22 Iverksettelse av programledelse og felles programstyre – oppfølging av 
sak 9/22 

Tilbakemeldingene fra fakultetene viser at en legger opp til noe ulik måte å organisere 
programledelse i lektorutdanningen. Ikke alle fakultetene er like spesifikke i beskrivelsen av 
programledelsen. Det var ønskelig at lektorsenteret gav innspill til fakultetene om hva som 
bør vært mer spesifisert for å oppnå oversikt og gjennomsiktighet.  
 
Det framstod som ressursmessig og praktisk utfordrende at HF skulle ha tre faste 
representanter i programstyret. HF var selv åpen for å ha bare en representant i 
programstyret. En slik representasjon vil avvike noe fra universitetsstyrevedtaket, men 
styringsgruppen mener at mindre justeringer som dette er innenfor intensjonen med 
styrevedtaket. På det grunnlaget vil HF gå videre med saken på neste fakultetsstyremøte.  
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Før sommerferien vil Lektorsenteret sende ut brev til fakultetene om oppnevning av 
representanter til felles programstyre for lektorutdanningen. Tilsvarende brev blir sendt til 
skoler og til studentene sitt fagutvalg, FIL. 
 
Sak 20/22       Redesign av 5LU  

Spørsmål og kommentarer som kom frem under saken 

• Lederen for lektorsenteret informerte om at det er gjort grep for å forbedre 
informasjonsflyten til fakultetene. En har imidlertid ikke kontroll på informasjonsflyten 
fra fakultet til institutt, og det er generelt et informasjonsbehov. 
 

• Det ble pekt på at fredagsbrevene gir god informasjon, og at flere burde få tilsendt 
disse, spesielt på instituttene, blant disiplinfaglige ansatte, i ledelsen og i 
administrasjonen.  

 

• Det kan være hensiktsmessig og ønskelig med en tydeligere prioritering av 
prinsippene når ny modell for lektorutdanningen skal innføres.  

 

Orienteringssaker 

Sak 21/22 Økonomiske avtaler mellom fakultetene som følge av omgjøring og 
oppretting av studieplasser PPU/5LU 

Kommentarer som kom frem under saken 

• Finansieringsmodeller av studieplassene og fordeling av resultatmidlene i 
lektorutdanningene varierer fra fakultet til fakultet. 

• Det er bilaterale avtaler mellom fakultetene som styrer eventuell flytting av deler av 
finansieringen når studieplasser omgjøres fra PPU til 5LU, slik det er tilfellet for alle 
studieprogram som er samarbeid mellom to eller flere fakultet.  

• Det er ønskelig med transparens i finansieringsmodellene av studieplassene i 
lektorutdanningen. Lektorsenteret kan bidra i denne retningen ved å skaffe 
informasjon om historikk og tilrettelegge for dialog. 

• Praksiskomponenten gjør at lektorutdanningen skiller seg vesentlig fra andre 
program. Det skaper utfordringer internt ved fakultetene og instituttene bl.a. fordi 
praksis ikke gir studiepoeng 

• Det virker enighet fra visedekaner for utdanning i styringsgruppen at 

lektorutdanningene er underfinansiert. Styringsgruppen oppfordrer dekanene til å 

synliggjøre dette i budsjettinnspill og budsjettforhandlinger. 

• Det er lite sannsynlig at man vil få tildelt flere PPU-plasser i fremtiden, og det vil 
derfor være lite hensiktsmessig å lage modell for ev. fremtidige 
endringer/omgjøringer. 

Sak 22/22 Budsjett for praksiskostnader PPU/5LU 
Lektorsenteret disponerer nå midlene knyttet til praksisbudsjettet. Det ble samtidig presisert 
at praksisbudsjettet i prinsippet er en åpen ramme; dersom praksisutgiftene øker, økes også 
rammen. 
 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
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Sak 23/22 Partnerskolesamarbeid og universitetsskolesamarbeid – oppfølging av 
sak 16/22 

Det er ønskelig å få etablert partnerskoleavtalene før man går videre i utviklingen av 
universitetsskoleavtaler. 
 
Styringsgruppen tar saken til orientering.    
 
Sak 24/22 Søkertall 2022 
Styringsgruppen tar saken til orientering.   

Sak 25/22 Faglig praksiskoordinator 
Det har vært fire kandidater til intervju og prøveforelesning. Det er Institutt for pedagogikk 

som skal skrive endelig innstilling. Tilsettingssaken skal opp i fakultetsstyre 16.juni. 

Sak 26/22 Studiestart ved lektorsenteret     
Ved lektorsenteret planlegges det for å ta imot mentorgrupper for lektorstudenter 15. og 16. 
august. FIL vil også være representert på senteret disse dagene. 
 
Sak 27/22 Lektorseremoni    
Lektorseremoni for avgangsstudentene ved PPU og 5LU skal holdes 10. juni i festsalen på 
Grand Bergen. Lederen for Lektorsenteret, Endre Brunstad, skal holde tale for studentene og 
programrådslederen, Hans Marius Hansteen, skal være konferansier. Det er påmeldt ca 240 
personer, hvor av 110 er studenter. 
 
Sak 28/22 Programrådets siste møte   
Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 


