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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte nummer 2 2018 
 

Tidspunkt: 13. april 2018, kl. 10.00 - 12.00          

Møtested: Langes gt. 1 - 3, glasshuset  

 

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

(PS), Erlend Grønvold (studentrepresentant) 

 

Andre: Mette Andresen (leder for programrådet), Bjørg Hildeskår (t.o.m. sak 9/18), Tove 

Steinsland (SA), Denise Fewtrell Flatmark(SA) 

 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og saksliste ble ellers godkjent uten merknader. 

 

II Godkjente protokoller fra møtet 31. Januar 2018.  

Protokollen fra møtet 31. Januar 2018 ble godkjent.  

 
Sak 9/18 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen – oppfølgning ved 

fakultetene.  
 
Bjørg Hildeskår (SA) presenterte saksforlegget.  Styringsgruppen var enig om at det er en 
viktig satsning, og at UiB ikke kommer «bakpå» men kan være i forkant i en slik prosess.  
 
Styringsgruppen ønsker først å ta stilling til noen «prinsipper for et opplegg for å kunne satse 
på den desentraliserte kompetanseutviklingen». Styringsgruppen ønsker forslag til en 
formalisert struktur ved UiB for hvordan en skal ivareta informasjon om og svar på 
kompetanseutviklingsbehov i forbindelse med Desentralisert ordning for kompetanseutvikling 
i skolen. 
 
Det trekkes fram at det psykologiske fakultet har en struktur per i dag som svarer på og 
behandler innmeldte kompetanseutviklingsbehov fra skolene i regionen som det 
samarbeides med.  
 
Det presiseres at det er viktig at satsningen også kommer fra fakultetene.  
 
 
 
Vedtak:  
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Nytt vedtak formuleres og sendes på sirkulasjon. Vedtaket bør si noe om prinsippene for 
satsningen.  

 
10/18 Utkast til rapport fra arbeidsgruppen – økonomi og struktur 

Jørgen Sejersted presenterte rapporten. Sejersted presiserte at i enkelte aspekter har 

det ikke vært lett å bli enig om alt. Rapporten ble lagt fram for drøfting og innspill.  

 

Det presiserer at det er en god rapport, men den er noe HF orienter. Samt at det 

økonomiske aspektet i rapporten må klargjøres.  

 

Det er en stor beslutning å endre lektorprogrammene når en ikke vet konsekvensene 

av den forrige omleggingen med hensyn til frafall. Det er også noe uklart hvor stor 

kollisjonsproblematikken er.  

 

Det er oppfattes fra studentrepresentantene som positivt med langpraksis, men også 

flere praksisperioder. Utveslingsproblematikken bør komme tydeligere fram, da dette 

kan oppleves som en flaskehals.  Det understrekes at det er i 4 året (7-8 semester) 

kollisjoner oppleves blant emner, spesielt for studentene som tilhører H.  

 

Rapporten må begynne mer overordnet og komme med konkrete forslag.  

Rapporten bør si noe mer om lektorsenteret, og hvilken myndighet senteret vil ha 

overfor fakultetene. Beskrivelsen av lektorsenteret bør være mer tydelig.  

 

Det presiseres at det er viktig i de sakene arbeidsgruppene uenig bør meningen til 

mindretallet komme fram, samt at uenigheten kommer fram.   

Det som fungerer på matnat, bør ikke skyves til side til fordel for at alt skal bli enhetlig 

– og enhetlig momenter bør vektlegges.  

 

Oppfølgning:  

 

Innspillene systematiseres, og sendes på sirkulasjon. Programrådet skal også 

diskutere rapporten videre og vil sende ut sine innspill.  

 

 

11/18 Utredning av dimensjonering av studieplasser, tilknyttede ressurser og 

tilgjengelighet på praksisplasser 

  

 Styringsgruppen er enig om at studieplassene må fylles opp. Det er hensiktsmessig å 

avvente den videre prosessen noe for å se hvilke konsekvenser ettfagsmodellen har 

på å fylle studieplasser. Opptaket 2018 er første gang opptak gjennomføres med 

mulighet for kun 1 fag, samtidig som det siste opptaket hvor en ikke krever master.   

 

Oppfølgning:  

Administrasjonen er bedt å undersøke saksgangen videre. Hvilke midler (og plasser) 

er bundet / ubundet. Hvilke økonomiske konsekvenser har det å gjøre om ppu plass 

til lektorplass. 
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12/18 Gjennomføringskraft i lektorutdanningen 

 

Brevet fra Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL) ble lagt fram. Forslagene 

som framkom i brevet er blir tatt videre av Programrådet inn i arbeidet med rapporten 

fra arbeidsgruppen -økonomi og struktur.  

  

Oppfølgning:  

Det utformes et brev til FIL som takker for tilbakemeldinger med en kort skissering av 

arbeidet omkring lektorutdanningen.  

  

 

 

13/18 Utlysning av faglig stilling for drift og utvikling av partnerskolesamarbeidet 

  

 Styringsgruppen er positiv til utlysningen. Utlysningsteksten ble drøftet, og det 

framkom noen endringsforslag.  

 

- Det bør stå førsteamanuensis/ professor for å være attraktiv for flere søkere 

- Innledningen bør være mer aktiv, og vise at UiB satser på lektorutdanningen.  

- Under kvalifikasjoner bør setningen angående pedagogisk basisutdanning, utgå.  

 

 

Oppfølgning :  

Stillingsutlysningen bør jobbes videre med, og sendes på sirkulasjon til 

styringsgruppen før den kunngjøres.   

 

14/18 Møtet i programrådet 13.3.2018 

Mette Andresen orienterte. Rapporten fra arbeidsgruppen – struktur og økonomi i 

lektorutdanningen skal drøftes videre i programrådet. Visjonen for lektorutdanningen 

skal arbeides videre med.  

 

15/18 Representasjon i UHR-Lærerutdanning 

Jørgen Sejersted (HF) er meldt inn om representant, med Helene Marie Eide 

(medlem av programrådet) som vara 

 

16/18 Representasjon i UH-nett Vest – styringsgruppe knyttet til studieprogram  

 Mette Susanne Andresen (leder av programrådet) er meldt inn som representant.  

 

17/18 Samarbeidsråd for lærerutdanning ved HVL og UiB 

Styringsgruppen har ingen innspill til mandatet. Studentrepresentanten ba at det 

vurderes om det kan være hensiktsmessig med studentrepresentasjon fra de 

respektive institusjonene i gruppen.   

 

18/18 Eventuelt 

Ingen saker ble meldt til eventuelt.  
 


