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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 
 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte nummer 6 2017 
 
Tidspunkt: 13. desember 2017, kl. 12.00 - 13.45          
Møtested: Langes gt. 3, rom 124a   
 
Til stede: Helge Dahle (leder), Jan Erik Askildsen (SV), Jørgen Sejersted (HF), Bente Wold 
(PSYFA), Joris Emil Lie Schwitters (studentrepresentant) 
 
Andre: Mette Andresen (leder for programrådet), Christen Soleim (t.o.m. sak 34/17), Bjørg 
Hildeskår (sak 39/17), Silje Anette Lindgren (SA) 
 
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det ble meldt inn fem saker under «Eventuelt»:  

1. Visjon for lektorutdanningen 
2. Stillingen som programkoordinator for lektorutdanningen 
3. Brev fra Det psykologiske fakultet som oppfølging av brev fra Ortun skole vedrørende 

samarbeid om praksisplasser i grunnskolen         
4. Saksforberedelse til styringsgruppen 
5. Faglig stilling i tilknytning til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 

 
Sak 3, 4 og 5 ble behandlet i tilknytning til henholdsvis sak 32/17, 31/17 og 39/17.  
 
Innkalling og saksliste ble ellers godkjent uten merknader. 
 
II Godkjente protokoller fra tidligere møter 
Protokollen fra møtet 7.11.2017 ble godkjent.  
 
 
Sak 31/17 Styringsgruppens mandat og møtefrekvens 
I utgangspunktet var det tenkt at det skulle avholdes to møter per semester i styringsgruppen 
for lektorutdanningen, men både vår og høst 2017 har det blitt kalt inn til et ekstraordinært 
møte. I tillegg er saker behandlet på sirkulasjon.    
 
Det er enighet om at det er viktig at styringsgruppen beholder den overordnende og 
strategiske funksjonen, og at grenseoppgangen mellom styringsgruppen og programrådet 
må være tydelig. Samtidig er det positivt at styringsgruppen er et 
beslutningsdyktig utvalg, og at dekanene, ved å være tilknyttet styringsgruppen, får et godt 
innblikk i lektorutdanningen. Det kan derfor i det videre legges opp til tre møter per semester. 
Skulle det dukke opp saker som må behandles i mellomtiden, kan disse enten tas på 
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sirkulasjon eller i tilknytning til et dekanmøte.  
 
Det ble stilt spørsmål ved saksforberedelsene til styringsgruppen. Spørsmålet dreide seg om 
hvem som er ansvarlig for hvilke saker som bringes inn for styringsgruppen og hvordan 
grenseoppgangen til fakultetene håndteres. Viktigheten av forankring ved fakultetene ble 
fremhevet, og det må også være en bevissthet rundt når tid en sak skal behandles internt 
ved de respektive fakultetene og når tid den skal bringes inn for styringsgruppen.  
 
Videre er det ønskelig med mer forutsigbarhet, og styringsgruppen ber derfor om at det lages 
et årshjul for behandling av ulike saker og en oversikt over hvilke saker som er behandlet, 
som er under behandling og som skal behandles på et senere tidspunkt.  
 
Oppfølging:  
 

 Økt bevissthet rundt hvilke saker som skal til styringsgruppen og hvilke som skal til 
programrådet, samt hvilke som skal håndteres ved fakultetene 

 Utarbeidelse av årshjul og oversikt over saker 
 
 
Sak 32/17 Strategi for UiBs skolesamarbeid og organisering av samarbeidet med 

      skolene 
I forkant av samarbeidsmøtet mellom viserektor for utdanning, leder av styringsgruppen, 
leder av programrådet, leder av praksisutvalget og programkoordinator for 
lektorutdanningen, 22.11.2017, spilte viserektor inn et ønske om at styringsgruppen 
utarbeider en strategi for UiBs skolesamarbeid, inkludert partnerskolesamarbeid og 
virksomhet knyttet til etter- og videreutdanning (EVU).  
 
Ved utarbeidelse av en slik strategi, er det også naturlig å se nærmere på organiseringen av 
skolesamarbeidet. Per i dag er både fakultetene, Studieadministrativ avdeling og tre utvalg 
innenfor lektorutdanningen involvert. Spørsmålet er om vi klarer å ivareta samarbeidet med 
skolene på en god og effektiv måte med denne organiseringen, eller om det bør gjøres 
endringer. 
 
I sluttrapporten fra «Skoleprosjektet», påpekes det at det eksisterer en rekke 
samarbeidsprosjekter og kontaktpunkter mellom UiB og skoleverket, og at bedre 
koordinering og samkjøring av disse aktivitetene vil få UiB til å fremstå mer enhetlig og som 
en større samarbeidspartner. Det foreslås derfor i rapporten at det opprettes en 
«skolekontakt», plassert ved Kommunikasjonsavdelingen (KA) eller Studieadministrativ 
avdeling (SA).  
 
Grunnet UiB Videres allerede tette kontakt både med lærere, skoler og skoleeiere, samt 
behovet for kontakt mellom en skolekontakt og programkoordinator for lektorutdanningen, 
synes SA å fremstå som den mest aktuelle avdelingen av de to. Arbeidsgruppen som ser på 
økonomi og struktur i lektorutdanningen, drøfter imidlertid alternativer til organisering, hvor 
ett forslag er å opprette en egen skoleavdeling eller et skolesenter ved UiB. Det ville være 
naturlig at en skolekontakt inngikk i en slik enhet, sammen med blant annet den faglige 
stillingen for drift og utvikling av partnerskap. På grunn av skolekontakten som Det 
psykologiske fakultet (PSYFA) allerede har gjennom å ha ansvaret for praksisutplasseringen, 
ble det i møtet også foreslått at de to stillingene kunne legges til PSYFA, med dagens 
organisering.  
 
Det er uansett enighet i styringsgruppen om at organiseringen av lektorutdanningen og av 
skolesamarbeidet i dag fremstår som for fragmentert. Det er uheldig at ulike enheter og 
utvalg kun har et delansvar, da det gjør det vanskelig å fremstå koordinert og enhetlig.  
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Styringsgruppen ønsker å avvente rapporten fra arbeidsgruppen som ser på økonomi og 
struktur, før det tas stilling til utarbeiding av strategi for UiBs skolesamarbeid og 
organiseringen av dette. Det ble gjort oppmerksom på at arbeidsgruppen bør få tilsendt 
brevet som PSYFA har sendt til SA, som oppfølging av brev fra Ortun skole vedrørende 
samarbeid om praksisplasser i grunnskolen.          
 
Brevet fra Ortun skole og oppfølgingsbrevet fra PSYFA, vil legges frem for styringsgruppen i 
neste møte.  
 
Oppfølging:  
 

 Brev fra PSYFA sendes arbeidsgruppen og tas opp i styringsgruppens neste møte. 
 

          
Sak 33/17 Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
Styringsgruppen ble bedt om å være særlig oppmerksom på følgende:  

 § 2 Språkkrav 

 § 3-1 punkt (3) som omhandler fagkrav for opptak til PPU 

 § 3-1 punkt (4) som omhandler C-krav og utregning av dette 

 § 3-1 punkt (5) som omhandler opptak til tofagsmodellen 

 § 4 Rangering i prioritert rekkefølge 

Det ble påpekt at opptakstallene for studieåret 2018/2019 vil være kunstig høye, dersom det i 
2018 åpnes for at studenter med 180 studiepoeng og kun ett undervisningsfag kan få opptak 
til PPU.  

Styringsgruppen ønsker å foreta en vurdering av om det bør innføres strengere språkkrav for 
opptak til PPU, men presiserer at praksis ved Universitetet i Oslo og Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet bør veie tungt. De to institusjonene har i dag de samme 
språkkravene for opptak til PPU som de som skisseres i utkastet til forskrift.  

  

Vedtak: 

Styringsgruppen anbefaler universitetsstyret å vedta forslaget til forskrift om opptak til 
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).  

 

Sak 34/17 Fagkrav for opptak til PPU 

Styringsgruppen hadde ingen merknader til de reviderte fagkravene for opptaket til PPU i 
2018/2019, annet enn at det er viktig at det er rutiner for å fange opp endringer i årsstudium 
fra eksterne utdanningsinstitusjoner. 

  

Vedtak: 

1) Styringsgruppen vedtar de reviderte fagkravene for opptaket til PPU i 2018/2019, 
med de endringer som fremkom i møtet. 

2) Styringsgruppen ber fakultetene om å gjennomgå fagkravene for opptak til PPU, og 
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            melde inn forslag til reviderte fagkrav innen 1. mai 2018. 

 

Sak 35/17 Praksisguide for PPU og 5LU 

 

Vedtak:  

Styringsgruppen vedtar forslaget til praksisguide for 5LU og PPU, men ber om at 
vedtaksdato påføres og at guiden oppdateres ved endringer i grunnlagsmaterialet.  

 

Sak 36/17 Møteplan vår 2018 

 

Vedtak:  

31. januar kl. 13.00 - 15.00 

13. april kl. 10.00 - 12.00 

16. mai kl. 13.00 - 15.00 

 

Sak 37/17 Brev vedrørende overgang til ettfagsmodell PPU 

Programansvarlige for 5LU, PPU heltid og PPU deltid ved Institutt for pedagogikk har sendt 
et brev til dekan ved Det psykologiske fakultet, der de ber om at innføringen av 
ettfagsmodellen på PPU utsettes til høsten 2019. Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet har mottatt et lignende brev fra lektorutdanningsforumet ved sitt fakultet.  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i sitt svar på brevet om modell for oppfølging 
- PPU, som ble sendt til fakultetene 13.11.2017, også bedt om at innføringen av 
ettfagsmodellen utsettes til 2019. Det samme ønsket ga programrådet v/leder, uttrykk for i 
styringsgruppemøtet.  

Argumentasjonen for utsettelse varierer, men samlet dreier det seg om følgende punkter:  

 Ettfagsmodellen bør konsekvensutredes med hensyn til ressurssituasjon på det 
enkelte fag, administrasjon, nye emner i fagdidaktikk og praksisplasser 

 Opptakstallet til PPU for studieåret 2018/2019 vil bli kunstig høyt, dersom 
ettfagsmodellen innføres fra 2018. Dette fordi 2018/2019 er det siste året hvor det er 
mulig å søke opptak til PPU uten mastergrad.  

 Innføringen av ettfagsmodellen bør koordineres med innføringen av masterkrav for 
opptak til PPU, blant annet fordi masterkravet gjør at de nye fordypningsemnene i 
fagdidaktikk kan inneholde en større forskningskomponent.  

 Kvaliteten på praksis, særlig i mindre undervisningsfag 
 Innføring av ettfagsmodell vil ha liten innvirkning på opptakstallene i realfag, da 

plassene her fylles opp av studenter med to undervisningsfag.  
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Det ble presisert at det verken er ønskelig eller mulig å gå tilbake på tidligere vedtak som er 
fattet vedrørende innføringen av ettfagsmodellen på PPU, og at en utsettelse til 2019 derfor 
er utelukket.  

Når det gjelder ressurser, er det et faktum at UiB per i dag har langt flere studieplasser enn 
studenter på PPU, og det skal derfor være ressurser tilgjengelig for å håndtere en økning i 
opptakstallene. Alternativet er at undervisningstilbudet i aktuelle emner justeres.  

Styringsgruppen var imidlertid enig om at det kunne vært ønskelig å koordinere innføringen 
av ettfagsmodellen med innføringen av masterkrav for opptak til PPU. Det ble derfor foreslått 
å forskuttere innføringen av masterkravet, på den måten at det kun skal tas opp søkere med 
mastergrad til ettfagsmodellen i 2018/2019. Det innebærer i så fall en justering av § 3 punkt 
(1) i forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) til:   

«Jf. §§ 6 og 7 i forskrift 21. desember 2015 om rammeplan for praktisk-pedagogisk 
utdanning, må søker ha fullført mastergrad ved universitet eller høgskole».  

For opptak til studieåret 2018/2019 vil også søkere med 180 studiepoeng fra 
universitet eller høgskole og to undervisningsfag som UiB tilbyr fagdidaktikk i, være 
kvalifiserte for opptak.»    

Styringsgruppen ber om denne endringen foretas, dersom det er mulig av hensyn til 
saksfremstilling og vedtak i S 141/17 Internrevisjon, revisjon av opptaksordningen, som ble 
behandlet i universitetsstyret 30.11.2017.  

Oppfølging:  

 SA undersøker muligheten for å forskuttere innføringen av masterkravet på 
ettfagsmodellen av PPU.  
 

Sak 38/17 Samarbeidsmøtet 22.11.2017 

For at viserektor for utdanning, lederne av de sentrale utvalgene i lektorutdanningen 
(styringsgruppen, programrådet og praksisutvalget), avdelingsleder ved SA og 
programkoordinator for lektorutdanningen skal være orientert om viktige saker knyttet til 
lektorutdanningen, møtes disse enten ved behov eller i forkant av et styringsgruppemøte, til 
et samarbeidsmøte. Tidligere ble dette kalt for arbeidsutvalget.  

Høstens samarbeidsmøte ble holdt 22.11.2017, og aktuelle saker var følgende:  

 Kriterium ved utlysning av partnerskoleavtaler 
Det var enighet om at det vil være hensiktsmessig å åpne for flest mulig partnerskoler 
i denne runden, og at det heller enn krav til pågående FoU-arbeid ved skolene, stilles 
spørsmål til skolenes mer langsiktige mål og ønsker om FoU i utlysningen. Det ble 
også presisert at forholdet mellom universitetsskoler, partnerskoler og praksisskoler 
må opp til vurdering.  

 Faglig stilling til drift og utvikling av partnerskolesamarbeidet 
Det ble klart at utlysning av stillingen bør avventes til arbeidsgruppen som ser på 
økonomi og struktur i lektorutdanningen har levert rapporten sin. Dette fordi 
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eventuelle forslag til omorganisering kan ha innvirkning på plasseringen av stillingen. 
Ellers ble følgende ønsker for kvalifikasjoner og stillingsinstruks skissert:  
 Lærerutdanning i bunn og erfaring fra skole og/eller fra lærerutdanning og 

prosjektarbeid 
 FoU-kompetanse, slik at vedkommende kan legge til rette for 

samarbeidsprosjekter mellom UiB og skolene 
 Evne til samarbeid 
 Administrativ kompetanse 
 Innehaver av stillingen skal ha et strategisk og faglig ansvar opp mot skolene 
 Dialog med skolene og skoleeier og dialog internt ved UiB står sentralt  
 Lektorstilling 

 Utarbeiding av strategi for UiBs skolesamarbeid 
Viktigheten av en helhetlig tekning rundt EVU og livslang læring ble fremhevet. Det 
ble også stilt spørsmål ved hvordan EVU skal integreres i stillinger ved UiB. Skal EVU 
inngå som en del av ordinære stillinger eller vil det være formålstjenlig å ha egne 
stillinger knyttet til EVU? Styringsgruppen får i oppgave å utarbeide en strategi for 
UiBs skolesamarbeid, som også omhandler spørsmål av denne typen.   

Sak 39/17 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 

Høsten 2017 har det vært avholdt flere møter mellom Fylkesmannen, kompetanseregionene 
i Hordaland og UH-institusjonene NLA, HVL og UiB. Formålet har vært å komme frem til en 
felles forståelse av den nye desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen, 
avklare ønsker og forventninger og fordele midlene for 2017 mellom kompetanseregionene 
og UH-institusjonene.   
 
Fra og med høsten 2017 er det fem regioner som deltar. To av disse, Ytre Midthordland og 
Bergen kommune, ønsker samarbeid med alle tre UH-institusjonen, og det er kun disse to 
UiB har inngått et forpliktende samarbeid med i denne omgang. Ved UiB er det per i dag 
Institutt for pedagogikk og SLATE Centre for the Science of Learning and Technology som er 
involvert, men ordningen er langsiktig og det er naturlig at flere fagmiljøer kobles på etter 
hvert.   
 
I møtet kom det innspill om det kan være aktuelt med en kobling opp mot erfaringsbasert 
master i undervisning med fordypning i norsk, engelsk eller matematikk, hvor blant annet 
flere studenter gjør bruk av aksjonsforskning i masteroppgavene sine.  
 
Det psykologiske fakultet vil lyse ut en faglig stilling til koordinering av ordningen.  
 

Sak 40/17 Samarbeid med studiesenteret i York 

Per i dag har studenter på engelsk kun korte opphold ved studiesenteret i York, men Institutt 
for fremmedspråk arbeider for å utvide ordningen.  

Leder for styringsgruppen ønsker å utfordre HF på dette, da det synes som om samarbeidet 
både kan og bør utnyttes bedre.  
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Sak 41/17 Eventuelt 

1. Visjon for lektorutdanningen 
Det foreligger et førsteutkast, men programrådet har behov for å forlenge prosessen, 
for å ferdigstille visjonen.  
 

2. Stillingen som programkoordinator for lektorutdanningen 
Silje Anette Lindgren skal ha permisjon fra stillingen som programkoordinator i 
perioden april 2018 - april 2019. Vikariatet er lyst ut, og søknadsfristen er 20.12.2017.  
 

 

 


