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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte nummer 5/2019 
 
Tidspunkt: 21. november 2019, kl. 10.00-12.00          
Møtested: Langes gt. 1, glasshuset  
 
Til stede: Bente Wold (leder), Jan Erik Askildsen (SV), Svein Ivar Angell (vara HF), Harald 
Walderhaug (vara MN), Erlend Søbye Grønvold (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 17. september 2019 
Protokollen ble godkjent.  
 
 
Vedtakssaker 
 
38/19 Revisjon av utfyllende regler for integrert lektorutdanning  
 
Programrådet for lektorutdanningen behandlet i møtet 24. oktober 2019 en drøftingssak som 
handlet om kullflytting på lektorprogrammene, sak 47/19: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_programradet_2
4._oktober_2019.pdf.  

Programrådet ble enige om at de ønsker å opprettholde muligheten for kullflytting. Samtidig 
var det et ønske om å justere reglementet noe for å nærme seg dagens praktisering i 
fagmiljøene. Programrådet ber derfor om at reglementet justeres på to punkter: 
 

a. Oppjustere vilkåret om at studenten må ligge foran med 30 studiepoeng til 50   
     studiepoeng.  
b. Inkludere en formulering om at studieløpet må være gjennomførbart.  

 
I tillegg til å oppjustere til 50 studiepoeng, kan forslag til formulering som foreslått i 
b) være følgende: «I tillegg må studieløpet være gjennomførbart», for eksempel som en ny 
tredje setning.   
 
Det var enighet i styringsgruppen om at dette vil være en god løsning både for fakultetene og 
for studentene. 
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Vedtak 

Utfyllende regler for integrert lektorutdanning oppdateres etter Programrådets forslag.  
 
Ny topptekst på nettsiden blir følgende:  
Utfyllende regler ble revidert og vedtatt av Styringsgruppen 21.11.2019 med hjemmel i 
«Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen».  
 
 
 
39/19 Møteplan vår 2020    
 
Forslag til møteplan vår 2020:  
  
22. januar 09:00 – 11:00.  
20. mars 09:00- 11:00  
3. juni 13.00-15.00  
 
 
Vedtak 

Styringsgruppen vedtok forslaget til møteplan for våren 2020.  
 
 
Orienteringssaker 

 

40/19 Status faglig praksiskoordinatorstilling 
 
Den faglige komitéen har laget en innstilling som medlemmene i styringsgruppen fikk innsyn 
i. Neste steg er å opprette en ny komité som skal gjennomføre intervjuer. Det er ønskelig 
med en studentrepresentant i komitéen, fagutvalget kan spørres om å finne en egnet 
kandidat. Gruppen ble bedt om å spille inn forslag til kandidater til komitéen til leder av 
styringsgruppen. Det ble foreslått at kandidatene kan få tildelt en caseoppgave som ev. Kan 
forberedes på forhånd.   
 
41/19 Nordisk konferanse i fagdidaktikk (NOFA) 

Programrådsleder orienterte om konferansen. Det er en stor konferanse, og den skal være i 
Bergen i 2021. UiB har blitt spurt om å være arrangør, og vi har avtalt å dele 
arrangøransvaret med Høgskulen på Vestlandet (HVL). Det er nedsatt en komité for 
arbeidet, hvor blant annet programrådslederen deltar. Det var enighet om at det er positivt at 
konferansen avholdes i Bergen, og at det virker fornuftig å arrangere denne sammen med 
HVL. De skal blant annet stille med lokaler, og lederen for planleggingskomitéen er også fra 
HVL. 
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42/19 Åpen dag 2020 

Programkoordinator for lektorutdanningen orienterte om rekrutteringsarrangementet Åpen 
dag som skal være 8.-10. februar 2020. Lektor skal for første gang ha eget arrangement, og 
Det humanistiske fakultet (HF) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) skal ha 
hver sine programmer med informasjon fra fagansatte, studenter og studieveileder.  

 

43/19 Programrådsmøte 24. oktober 

Programrådsleder orienterte fra møtet i Programrådet. Det har blant annet vært avholdt 
programsensorsamling 28.-29. oktober med besøk fra programsensorene fra HF, MN og Det 
psykologiske fakultet (PF). Det ble opplevd som en god erfaringsutveksling for alle parter. 
Det ble blant annet diskutert at UiB kunne vurdert å koordinere sensoroppdragene i noe 
større grad fremover, og at det er viktig at sensorene utfører oppdrag som er nyttige for UiB. 
I tillegg er det selvsagt avgjørende at UiB bruker rapportene godt og følger opp resultatene 
når de foreligger.   

 

44/19 Arbeidsgruppemøte lektorsenter 

Fagdirektøren for lektorutdanningen orienterte fra første arbeidsgruppemøte.  Gruppen 
startet med vilje uten en fast agenda, for å kunne bruke det første møtet til å bli enige om hva 
som var de viktigste punktene å jobbe med. Det kom frem at ressursoversikter er et av flere 
viktige punkter. Et referat er under utarbeidelse, og det er tenkt å kategorisere temaene inn i 
fire hovedbolker: 1. Økonomi og ressurser 2. Samordning og ledelse 3. Et fremtidig 
lektorsenter 4. Kvalitetsutvikling.  

Det skal også jobbes med å avdekke oppgaver som ligger “mellom” enheter og det skal sees 
på hvilke oppgaver som bør legges til et lektorsenter, som for eksempel desentralisert 
kompetanseutvikling. På neste møte skal økonomien i lektorutdanningen presenteres. 

 

45/19 Arbeid med praksisskoler  

UiB har idag tre universitetsskoler, alle er videregående skoler. Vi trenger flere 
universitetsskoler, og vi ønsker å ha noen ungdomsskoler også. Vi ønsker å ha en 
utlysningsrunde for ungdomsskolene for å ha en god transparent prosess.  

Målet er at vi kun skal ha to nivåer på avtalene våre, nemlig universitetsskoleavtaler og 
partnerskoler/lærerutdanningsskoler. Idag har vi også det som kalles praksisskoleavtaler. 

Det er behov for en gjennomgang av innholdet i avtalene vi har, og oppdatere disse etter 
målbildene i den nasjonale strategien Lærerutdanning 2025: 
(https://www.regjeringen.no/contentassets/d0c1da83bce94e2da21d5f631bbae817/kd_nasjon
al-strategi-for-larerutdanningene_nett.pdf). Skolene må vise vilje og forplikte seg til å ta imot 
studenter. Skolene er medutdannere 
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46/19 Eventuelt 

Ingen saker. 


