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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte nummer 4 2018 
 

Tidspunkt: 12. september 2018, kl. 10.15 - 12.00          

Møtested: Langes gt. 1 - 3, glasshuset  

 

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

(HF), Mette Andresen (leder for programrådet), 

 

Frafall: Øystein Sandve (studentrepresentant)  

Andre: Denise Fewtrell Flatmark(SA) 

 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. Fire saker ble meldt inn til eventuelt.   

 

II Godkjente protokoller fra møtet 16.mai  

Protokollen fra møtet 16. mai 2018 ble godkjent.  

 
26/18 Rapport arbeidsgruppen for styring og økonomi 

 
Styringsgruppen er enig om at det er en grundig rapport, men at den har sine mangler knyttet 

til redegjørelsen for økonomisituasjonen samt ressursene knyttet til lektorutdanningen.  

Det er enighet om at et forenklet løp for praksis må prioriteres, og at praksisløpet blir mer 

samordnet mellom fakultetene.  

Lektorsenteret er et ønsket og positivt tilskudd til lektorutdanningen, og det er viktig med en 

tydelig visjon.  

Det framkom mindre endringer til rapporten i møtet:  

 Side 8, mål 2 kulepunkt 3 – «vurderer å omgjøre» 

 Side 16, første setning –  ordet «flertallet» strykes.  

 Side 39, kulepunkt 3 – pedagogikk må inngå  
 
 
Oppfølgning:  
 
Administrasjonen korrigerer endringene, og oversender til Utdanningsutvalget.  
Vedtak:  
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Styringsgruppen for lektorutdanningen slutter seg til rapporten med de endringene som 
framkom i møtet, og anbefaler Utdanningsutvalget å slutte seg til forslagene i rapporten, og å 
anbefale det samme overfor Universitetsstyret 
 
27/18  Bekymringsmelding fra praksisutvalget  

 

Det er enighet om at i et slikt år, er ekstraordinært mange studenter er tatt opp, at det 

vurderes løsninger som sikrer at de studentene som blir tatt opp får fullført sine 

utdanninger.  

Ettfagsmodellen må vurderes fortløpende igjennom studieåret 2018/2019, og erfaringer må 

samles før neste opptak.  

 

Vedtak:  

Styringsgruppen vedtar at tiltakene 1, 2 og 4 som praksisutvalget har utformet, kan 
iverksettes studieåret 2018/2019.  
 

28/18 Om praksis for ettfagsstudenter 

 

Det var enighet i styringsgruppen om at det er viktig å ivareta de studentene som er tatt opp 

på programmet. Det må samles erfaringer dette året – slik at vi er forberedt på eventuelt økte 

studenttall de kommende årene.  

Det er forståelse for at programrådet ikke støtter forslaget, og at det er en bekymring for at 

den økte kvantiteten av studenter vil forringe kvaliteten i utdanningen. 

 

Praksisutvalget berømmes for å håndtere saken på en konstruktiv og hensiktsmessig måte.  

 

Vedtak:  

Styringsgruppen vedtar at den ovennevnte endringen skal inngå i regelverket for praksis for 
studieåret 2018/2019. Styringsgruppen er kjent med at programrådet ikke støtter forslaget, 
men dette er en midlertidig løsning som må iverksettes for å sikre at studentene som er tatt 
opp har mulighet å fullføre sitt studieløp.  

 

 

29/18 Konsekvensutredning av tofagsmodellen  

 

Styringsgruppen er enig om at det er behov for en redegjørelse av ressursene i tilknytning til 

lektorutdanningen.  

Her er det viktig at representanter fra fakultetene inngår i en arbeidsgruppe for å kartlegge 

hvilke ressurser som finnes i lektorutdanningen, og hvordan de benyttes. 

Konsekvensutredningen som er ønsket av PUHF kan inngå i dette arbeidet. 

 

Vedtak:  

Styringsgruppen vedtar at det skal foretas en konsekvensutredning av ressursene i tilknytning 

til lektorutdanningen. Fakultetene melder inn sine representanter til arbeidet. Styringsgruppen 

ønsker at Steinar Vestad deltar i arbeidet.  

 

Drøftingssaker  
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30/18  PPU – deltid, opptakssituasjonen 

Saken ble lagt fram for drøfting for styringsgruppen.  Styringsgruppen er enig om at det ikke 

er hensiktsmessig å tilby et studium hvor det ikke er etterspørsel.  

 

Oppfølgning:  

Det er ønskelig å undersøke om midlene knyttet til deltids –ppu har en slutt dato, samt hvilke 

erfaringer andre utdanningsinstitusjoner har med tilsvarende ordninger.  

 

Orienteringssaker  

 

31/18  Møtet i programrådet 31.08.2018 

Programrådsleder kom med sine orienteringer fra programrådet i tilknytning til sakene.  

 

32/18 Opptakstall for 2018/2019 

 

Styringsgruppen tar notatet vedrørende opptakstall for 2018/2019 til orientering. 

 
33/ 18 Endringer i fordeling av praksisbesøk ved HF i PPU for studieåret 2018/2019 

Styringsgruppen tar notatet fra Det Humanistiske fakultet til orientering. 

 

34/18 Eventuelt 

I Lektorlabben ved HF åpnes 14. September klokken 15:00. Dette er et viktig løft for 
lektorstudentene ved HF og skal åpnes høytidelig med snorklipping og bobler.  
II Evaluering av ettfagsmodellen. Det er kommet innspill at det bør være en evaluering av 
ettfagsmodellen. Styringsgruppen er enig i dette, og det bør skje fortløpende igjennom 
studieåret 2018/2019.  
III Det ble bedt om status for oppnevning av ny programrådsleder. Leder for styringsgruppen 
informerte at arbeidet med å finne ny leder er i gang, og det vil være klart i løpet av høsten. 
Det er ønsket at vedkommende kan ta over før desember 2018.  
IIII Programrådsleder ønsker at det utpekes en dedikert vara for programrådsleder.  


