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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte nummer 5 2017 
 

Tidspunkt: 7. november 2017, kl. 14.00 - 15.00          

Møtested: Langes gate 1 - 3, glasshuset   

 

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

(PSYFA), Joris Emil Lie Schwitters (studentrepresentant) 

 

Andre: Svein Ivar Angell (praksisutvalget, sak 27/17), Silje Anette Lindgren (SA) 

 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 27/17 ble behandlet først.  

 

Innkalling og saksliste ble ellers godkjent uten merknader. 

 

II Godkjente protokoller fra tidligere møter 

Protokollen fra møtet 21.9.2017 ble godkjent.  

 

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

Leder for styringsgruppen ønsker på neste møte å drøfte hvilke saker som skal behandles i 
styringsgruppen og hvilken møtefrekvens gruppen skal ha.  
  
 

Sak 25/17 Rammeavtaler om praksisopplæring - godtgjøring 
Saken har vært behandlet på sirkulasjon, og styringsgruppen var enstemmig om at en 
differensiering av godtgjøringen for praksisopplæring vil være formålstjenlig, under 
forutsetning av at partnerskolesamarbeidet videreutvikles. Det vil si at partnerskolene 
godtgjøres etter parternskolemodellen og praksisskolene etter stykkprismodellen.     
 
 
Sak 26/17 Økning av opptaksrammen på Lektorutdanning med master i historie eller 

      religionsvitenskap  
Saken har vært behandlet på sirkulasjon. Under behandlingen ble det stilt spørsmål ved 
innspillet fra Det psykologiske fakultet som gikk på behovet for ekstra stillingsressurser i 
2018 og ønsket om å gå i forhandlinger med Det humanistiske fakultet om dette.  
 
Dekan ved Det psykologiske fakultet presiserte at det ikke vil være snakk om å forhandle 
med Det humanistiske fakultet om stillingsressurser på pedagogikk høst 2018, men at det på 
sikt er nødvendig å gjøre endringer i studiedesignet på 5-årig lektorutdanning, for at 
fakultetet skal kunne håndtere økninger i opptaksrammer og utvidelse av 
lektorutdanningsporteføljen.    
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Med dette som forutsetning, sluttet styringsgruppen seg til det forslåtte vedtaket.  
 
Vedtak:  

Styringsgruppen støtter søknaden fra HF, og anbefaler en permanent økning av 
opptaksrammen på Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap til totalt 40 
studieplasser. Styringsgruppen forutsetter at innspillene fra Det psykologiske fakultet følges 
opp.  
           
 

Sak 27/17 Avtaleverk knyttet til lektorutdanningen – utkast til avtaletekster 

Svein Ivar Angell orienterte om utkast til partnerskoleavtale.  

Utkastet til partnerskoleavtale som nå foreligger, er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra 
rektorer som var til stede på partnerskolesamlingen 1.11, samt innspill fra praksisutvalget.  

Styringsgruppen drøftet utkastet til avtale, og sluttet seg til innholdet. Det ble imidlertid 
presisert at forutsigbarhet og langsiktighet er viktig både for UiB og for skolene, og at dette 
må komme tydelig frem. Spesielt viktig er forutsigbarhet med hensyn til praksisplasser og 
organisering av praksis (praksisordninger og studentutplassering).  

 

Sak 28/17 Modell for oppfølging – PPU 

Vedtak: 

1) Styringsgruppen vedtar den foreslåtte oppbygningen av ettfagsmodellen:  

• Søkere med to fag prioriteres i opptaket 

• Det utvikles fordypningsemner i fagdidaktikk på totalt 15 studiepoeng 
2) Styringsgruppen ber fakultetene om å melde inn hvilke fag som skal tilbys i opptaket 

for 2018/2019 innen 6.12.2017.  
3) Styringsgruppen ber om at Studieadministrativ avdeling i dialog med Det 

psykologiske fakultet følger opp med nødvendige endringer i studieplan, 
opptaksreglement og rutiner, og utarbeider en informasjonsplan for studenter og 
søkere.  

 

Sak 29/17 Seminar om økt kvalitet og gjennomføring i lektorutdanningen 

Styringsgruppen støtter forslaget om å arrangere et seminar, hvor arbeidsgruppen som skal 
komme med forslag til bedre ressursutnyttelse, insentiver og strukturelle endringer kan legge 
frem og få innspill til endringsforslag.  

Fakultetene dekker utgiftene til om lag 40 deltakere. Kostnadene totalt sett estimeres til ca. 
150 000 kr, som fordeles på de involverte fakultetene etter fastsatt fordelingsnøkkel.  

Studenter og representanter fra praksisfeltet bør inviteres, i tillegg til fagdidaktikere, 
pedagoger og representanter fra disiplinfagene.  

 

Vedtak:  

Styringsgruppen vedtar at det skal arrangeres et seminar i regi av arbeidsgruppen, etter de 
føringene som ble gitt i møtet.  
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Sak 30/17 Eventuelt 

Det var ingen saker under «Eventuelt».  

 


