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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll – ekstraordinært møte i styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

Møte nummer 7/2020 
 

Tidspunkt: 26. oktober, kl 14-15          

Møtested: Rom 331, Christiesgt 13 

 

Til stede: Jørgen Sejersted (leder), Jan Erik Askildsen (SV), Bente Wold (PS), Helge Dahle 

(MN), Sølvi Lillejord (fagdirektør for lektorutdanningen, via Teams), Kjersti Lea (leder for 

Programrådet), Tove Steinsland (SA), Aud Irene Mehammer (programkoordinator for 

lektorutdanningen, SA)  

 

Frafall: Erlend Søbye Grønvold (studentrepresentant), Kjetil Storaker (vara 

studentrepresentant) 

 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

 

 

Vedtakssak 

 

39/20 Omgjøring av PPU-plasser 

 

Helge Dahle foreslo å erstatte punkt 4 med følgende avsnitt: Styringsgruppen anbefaler at 
universitetsledelsen vurderer om UiB sine 35 deltids PPU-plasser bør omgjøres til fulltids 
PPU-plasser og heltids 5LUMN-plasser. 
 

Det ble votert over forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble lagt fram følgende forslag til nye alternative punkt 1 - 3, som alternativ til 

administrasjonen sitt forslag: 

1) 75 PPU-plasser til 15 studieplasser på 5LU Sosiologi. PPU studieplassene bygges 

ned over en periode på 5 år (2025).  

2) 30 PPU-plasser til 15 studieplasser på MAPS-SPED. PPU studieplassene bygges 
ned over en periode på 2 år (2022). 

3) 30 PPU-plasser til 6 studieplasser på 5LU HF. PPU studieplassene bygges ned over 

en periode på 5 år (2025). 
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Det ble votert over de to alternative forslagene. 

Det opprinnelige forslaget om punkt 1-3 fikk 2 stemmer. Nytt forslag fikk 2 stemmer. Leder 

for styringsgruppen brukte sin dobbeltstemme i favør av det opprinnelige forslaget. 

 

 

Vedtak 

Styringsgruppen anbefaler universitetsledelsen å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet 
for å få omgjort følgende PPU-plasser: 
 

1) 60 PPU-plasser til 12 studieplasser på 5LU Sosiologi. PPU studieplassene bygges 

ned over en periode på 5 år (2025).  

2) 30 PPU-plasser til 15 studieplasser på MAPS-SPED. PPU studieplassene bygges 
ned over en periode på 2 år (2022). 

3) 45 PPU-plasser til 9 studieplasser på 5LU HF. PPU studieplassene bygges ned over 

en periode på 5 år (2025). 

Styringsgruppen anbefaler at universitetsledelsen vurderer om UiB sine 35 deltids PPU-
plasser bør omgjøres til fulltids PPU-plasser og heltids 5LUMN-plasser. 
 
Fordelingen forutsetter at det er tilstrekkelig antall søkere til å fylle plassene. Det forutsettes 
også at det er rom for ytterligere fordeling mellom fakultetene dersom plassene ikke blir fylt 
opp, eller at frafallet i studieprogrammet forblir høyt.  
 
Styringsgruppen foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe med deltakelse fra de involverte 

fakultetene som tydeliggjør modellen for hvordan basismidler og resultatmidler fra PPU og 

5LU fordeles ved enhetene. 

 

40/20 Eventuelt 

Leder orienterer om at nytt forslag til organisasjonskart knyttet til Lektorsenter er klart. Dette 

blir sendt ut til styringsgruppen.  

Vedtakssak om Lektorsenteret vil bli tatt opp på nytt i neste styringsgruppemøte 20. 

november. 

 


