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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte nummer 4 2018 
 

Tidspunkt: 6. november 2018, kl. 10.00-12.00          

Møtested: Langes gt. 1 - 3, glasshuset  

 

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

(HF), Øystein Sandve (studentrepresentant kom til sak 37/18) 

 

Frafall: Mette Andresen (leder for programrådet ) 

Andre: Denise Fewtrell Flatmark(SA) 

 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

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

 

II Godkjente protokoller fra møtet 6.november  

Protokollen fra møtet 6.november 2018 ble godkjent.  

 

Drøftingssaker  

 
35/18 Kronikk i BT: Praksismarerittet  

 
Styringsgruppen er enig i at det er har vært mange utfordringer med praksis i høst, og noe av 
utfordringen kan være det økte studenttallet på PPU.  Det vil være viktig i vårsemesteret 
2019 å prioritere informasjonskanalene til studentene og hvor de tilegner seg informasjon om 
praksis.  
 
Styringsgruppen tolker det slik at det er utfordrende at praksisemnene og pedagogikk 
emnene er ulike emner, som fører ytterligere utfordringer til god kommunikasjon. Det bør 
undersøkes for muligheten å integrere praksisen i pedagogikkemnene og. 
 
Styringsgruppen forstår det slik at en sen tilbakemelding fra skolene har vært utfordrende, og 
det er viktig dette blir tatt opp i dialogmøtene med skoleeierne.  
 
HUSK (Humanistisk skolesamarbeid) er blant annet viktig å prioritere for HF for å kunne 
skape tettere samarbeid med potensielle praksisskoler.  
 
Oppfølgning:  
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Orientere praksisutvalget og programrådet om diskusjonen og for oppfølgning av mulig 
omstrukturering av emnestrukturen til praksis.  
 

36/18  Lektorutdanningskonferansen 2019  

Styringsgruppen diskuterte hvilke temaer som bør bli tatt opp i lektorutdanningskonferansen 

2019.   

 

Det er ønskelig fra styringsgruppen at det er rom for et inspirasjonsforedrag fra en ekstern 

fagperson, dette kan være om organisering av lektorutdanning, klassestørrelse, digitalisering 

ol.  

 

Det er foreslått at en kan invitere tilbake en alumn eller to for å fortelle sine erfaringer med 

utdanningen og overgangen til arbeidslivet. 

 

Andre temaer som kan være aktuelle:  

- Digitalisering / ikt i skolen  

- Fagfornyelsen 

- Etter - og videreutdanning  

- Omstilling for endring  

 

Oppfølgning:  

Administrasjonen bringer innspillene videre til arbeidsgruppen for konferansen.  

 

37/18 Praksissituasjonen og opptak høst 2018  

Det framkom i diskusjonen at det er viktig å igangsette en evaluering av ettfagsmodellen, da 

det er utfordrende å få oppfylt praksis til de fagene med få timer i skolen.  

 

Oppfølgning  

Det sendes brev til fakultetene hvor det blir bedt om å gjøre emnebeskrivelsene på 

didaktikkemnene mer fleksible med tanke på om studenten er i praksis i vgs eller uskole.  

Det viktigste er at studenten oppnår erfaring i løpet av PPU fra både vgs og uskole.  

 

Det bør og gjøres et arbeid med å se om de emnene som tilbys innad i ettfagsmodellen bør 

være de samme emnene i de kommende årene. Det er viktig at det iverksettes en evaluering 

av ettfagsmodellen – samt opptakskriteriene til PPU.  

 

38/18 Reisetid for studenter i praksis  

 

Det var enighet i gruppen at det er viktig at studentene blir tydelig gjort oppmerksom på lengde 

på reisevei / tid.   

 

 

Orienteringssaker  

 

39/18 Møtet i programrådet 29.09.2018 

Grunnet meldt frafall av programrådsleder orienterte programkoordinator fortløpende i møtet.  

 

40/18  Overføring av PPU til 5LU  
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En må se på opptakstallene våren 2019 hvordan utviklingen er for å fylle PPU plassene etter 

masterkravet er innført. En må deretter ta dialogen i etatsstyringsmøtene om det vurderes slik 

at det er mest hensiktsmessig å overføre PPU plasser til 5LU og det må foreligge en 

argumentasjon for dette.   

 

41/18 Oppfølging av: Rapport arbeidsgruppen for styring og økonomi i 

lektorutdanningen  

 

Rapporten fra arbeidsgruppen legges fram til orientering for Utdanningsutvalget 08.11.2018.  

 
42/ 18 Arrangement i lektorutdanningen  

Styringsgruppen tar datoene til de ulike arrangementene til orientering.  

 

43/18 Eventuelt 

I Det ble sendt ut to utkast stillingsutlysninger i forkant av møte, fagleder for 
lektorutdanningen og fagligkoordinator for praksissamarbeid og partnerskoler. Utkastene ble 
diskutert i møte og de kommentarene som kom er tatt med i den videre prosessen.  
 
Det er ønskelig at stillingene skal utlyses så snart som mulig, men det er viktig å avklare hvor 
stillingene skal plasseres i ledelseslinjene.  
 
II Representasjon til ulike møter, utvalg og konferanser må diskuteres igjen når ny 
programleder inntrer. Det er viktig at UiB og lektorutdanningen er representert og det må 
framskaffes en oversikt over vanlige møtepunkter slik at et årshjul kan utformes. Da kan en 
tidlig bli enig om hvem som bør/ kan delta på de ulike fora.  


