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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte nummer 3 2018 
 

Tidspunkt: 16. mai 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), Joris Schwitterds (studentrepresentant) 

 

Frafall: Mette Andresen (leder for programrådet), 

Andre: Bjørg Hildeskår, Tove Steinsland (SA), Denise Fewtrell Flatmark(SA) 

 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling og saksliste ble ellers godkjent uten merknader. En sak ble meldt inn til eventuelt.  

 

II Godkjente protokoller fra møtet 13. april  

Protokollen fra møtet 13. april 2018 ble godkjent.  

 
Sak 19/18 Budsjett 2019 for lektorutdanningen.  
 
Budsjettet ble godkjent. Det ble under diskusjonen etterspurt regnskap/ oversikt over hvor  
mye ble brukt i 2017. Det er også en uklarhet hva praksispotten er og hvordan denne blir 
disponert.  
 
Oppfølgning:  
Administrasjonen framskaffe regnskap for 2017, samt framskaffer informasjon om 
praksispotten.  
 
 
Vedtak:  
 
Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar: 

1) Det forelagte driftsbudsjettet for programrådet for lektorutdanningen. 

2) Det forelagte budsjettet for fellesarrangementer i lektorutdanningen: 

 Konferanse eller nettverksmøter 

 Temaseminar 
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 Avslutningsseremoni  

 

Konferansen/nettverksmøtene og avslutningsseremonien finansieres av fakultetene i henhold 

til foreslått fordelingsnøkkel, og fakultetene avsetter penger til disse arrangementene i 

budsjettene sine.   

Temaseminarene finansieres av de øremerkede midlene til praksis, dersom det er rom for det.  

20/18 Fagkrav for opptak til PPU 

  

Vedtak :  

Styringsgruppen tar de reviderte fagkravene for opptaket til PPU i 2018/2019 til orientering. 

21/18 Møteplan for høst 2018 

 

Vedtak :  

Styringsgruppen vedtar forslaget til møteplan for høst 2018,  

 

12. September 9:00- 11:00  

6. November 10:00 – 12:00  

7. Desember 10:00 – 12:00  

 

22/18 Omgjøring av PPU til lektorpplasser 

 

Det er enighet at styringsgruppen ønsker at det blir utdannet flest mulig lektorer.  I 

diskusjonen vedrørende omgjøringen av PPU til lektorplasser er det hensiktsmessig å få en 

bedre forståelse av hvordan insentiv midlene / gradsbelønningen vil bli – og hvordan 

inntekten og utgifter vil eventuelt flyttes mellom fakultetene.  

 

Det er et behov å fylle opp PPU plassene som UiB tilbyr, og det  kan være hensiktsmessig å 

omfordele mellom PPU fagene på sikt.  

 

Det  er vedtatt at 75 PPU plasser skal tilføres UiB saken bør derfor følges videre opp  i 

2019/2020. Dette for å få en oversikt over hvilke fag blir fylt opp og hvilke PPU plasser ikke 

fylles opp i årets opptak. Det må da tas en vurdering om omgjøring av PPU plasser igjen, 

både innad på PPU men også om det kan være hensiktsmessig å overføre PPU plasser til 

5LU.   

 

Oppfølgning :  

Administrasjonen oversender søkertallene for PPU som viser fagfordelingen samt 5LU 

søkertallene på sirkulasjon så snart som mulig.  

 

23/18 Møtet i programrådet 23.4.2018 

Det ble kort oppsumert fra møtet programrådet hadde 23.04.  
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24/18 Lektorseremonien 

Lektorsermonien avholdes 8. Juni  i universitetsaulaen og det er omlag 50 kandidater 

påmeldt.  

 

25/18 Eventuelt 

 

Leder for styringsgruppen orienterte kort om sak vedrørende C-krav i progresjon for 5LU 
studenter for å kunne gå videre på masterdelen av studiet. Kravet ble fjernet vår 2018, slik at 
gjeldende lovverk følges. Progresjonskrav om bestått i spesialiseringsemner, prakis og 
pedagogikkemner er innført.  
 


