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Styringsgruppen for lektorutdanningen 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 

Møte nummer 4/2022 
 

Tidspunkt: 13. oktober 2022, kl. 10.00 – 12.00          
Møtested: Museplass 1, møterom 2. 
 
Til stede: Pinar Heggernes (leder), Endre Brunstad (leder, lektorsenteret), Ole Hjortland  
(vara, HF) Yael Harlap (PS), Sigrun Eliassen (MN), Bjørn Lyngedal (VLFK), Katrine Aske 
(leder Fagutvalget for lektorutdanningen, FIL) og Sigrid Thorsen Baarnes (FIL), Christen 
Soleim (avdelingsdirektør, SA) og Ranveig Lote (seksjonssjef, lektorsenteret) 
 
Meldt forfall: Kristine Jørgensen (SV), Didrik Aamold (FIL).  
Ikke møtt: Per F. Songstad (Bergen kommune), Bjørn Lyngedal (Vestland fylkeskommune). 
 
Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

II Godkjenning av protokoll fra møtet 21. september 2022 

Protokoll ble godkjent uten merknader 

 

Drøftingssaker 

Sak 29/22 Programledelse i lektorutdanningen – etablering ved fakultetene 
 
Styringsgruppen drøftet problemstillinger rundt etableringen av programledelse i 
lektorutdanningen. Det kom frem ulike problemstillinger, som listes under, og det var enighet 
om at det var viktig å jobbe videre med tydeliggjøring og avklaringer i styringsstrukturen i 
lektorutdanningen. 
 

- Lektorsenteret bør be om en tydeliggjøring og en avklaring fra fakultetene mtp. 
praksis og mandat for programledelsen på fakultetene. 

- Fakultetene har ulik kompleksitet, men det er viktig at det enkelte fakultet har et 
helhetlig fokus og en felles stemme i arbeidet med sin/sine lektorutdanninger. 

- En hovedutfordring i lektorutdanningen ved UiB er uklarheter omkring ledelse, 
organisering og samarbeid mellom involverte parter. I lys av dette bør det prioriteres å 
få en klar og omforent forståelse av styringsstrukturen internt på fakultetene, dvs. i 
programledelsen og i representasjonen i felles programstyre for lektorutdanningen.  

- Det er forvirrende at begrepet «programledelse» brukes på programnivået, mens 
begrepet «programstyret» brukes om den sentrale programledelsen. Et forslag er å 
endre begrepsbruken slik at «programstyre» brukes på programnivå 
(fakultet/institutt), mens det sentrale utvalget omdøpes til «felles programledelse».  

- Spørsmålet om antall representanter fra HF i felles programstyre var oppe i forrige 
styringsgruppemøte og også i dette. Det ble foreslått at leder av styringsgruppen og 
lektorsenteret kan ha et eget møte med HF om spørsmålene knyttet til dette.  

- På fakultetene med mer enn ett utvalg for lektorutdanningen (HF, SV, PF), er det 
viktig å få tydelige mandat for hhv «programledelse» (evt. programstyre) og 
lærerutdanningsutvalg.  

 
Sak 30/22  Orientering om konsekvenser av lærerstreiken mht praksis 
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Streiken medførte en krevende situasjon med stor usikkerhet, men alt i alt ser det ut til at UiB 
har funnet gode løsninger på forskyvninger av praksis. Det ble gjort god innsats av mange 
parter internt og man har løst situasjonen i fellesskap og med samarbeid. 
Studentrepresentantene opplever at studentene jevnt over er fornøyde med at de vil få tatt 
igjen praksis som de mistet under streiken, ikke minst siden dette er noe studentene ser frem 
til i studiet.  
 
 
Sak 31/22  Nasjonal evaluering av lektorutdanningen, rapport fra NOKUT 
 
Peker på en del sentrale utfordringer som det er viktig for UiB å jobbe med. Samtidig er en 
del viktige grep tatt allerede, med etableringen av lektorsenteret med et tydelig mandat, og 
ny styringsstruktur for lektorutdanningen og redesignet av lektorutdanningen som skal bøte 
på en del av de viktigste utfordringene som også NOKUT-rapporten identifiserer. Studentene 
melder de ikke kjenner seg igjen i den negative omtalen av møteplasser og felles 
lektoridentitet, da deres opplevelse er at dette er noe som studentene generelt er ganske 
fornøyde med, ikke minst gjennom Lektors kontor, Lærerværelset og fagutvalgets 
fellesaktiviteter.  
 
 
Orienteringssaker 

Sak 32/22 Protokoll fra møte i felles programstyre 21.09.22 

Ingen merknader.  

 

Sak 33/22       Redesign av 5LU  

Prosjektgruppen for redesign-arbeidet har nytt møte 17.10. der man skal bli enige om 

modellforslagene som skal sendes på høring den 24.10. Et ark med tentativt modellforslag 

for felleselementene i nytt studieløp ble delt ut i møtet. Antall praksisperioder blir her redusert 

fra fem til fire, praksisløpet blir ensartet, og fordelingen av profesjonsfag skal vere lik. 

Representanten fra HF meldte bekymring om faglige og økonomiske konsekvenser av 

modellforslaget som flytter ex.phil. til femte semester. 

 

Sak 34/22 Orientering om søknad om Midler til kvalitetsutvikling av praksis (HK-dir) 

Muntlig orientering. Det er sendt søknad om kvalitetsmidler til et prosjekt som skal utvikle et 

mer studentaktivt opplegg for kortpraksis og et tettere samarbeid mellom veileder i skolen og 

underviser ved UiB. Jorun Nylhén ved MN er prosjektleder og lektorsenteret er ansvarlig 

enhet.  

 

Sak 35/22 Orientering om opptaket 2022 

 

Pinar Heggernes 

leder/prodekan for utdanning 

Endre Brunstad 

Sekretær/faglig leder av lektorsenteret 


