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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Protokoll - styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte nummer 4 2017 
 

Tidspunkt: 21. september 2017, kl. 10.00 - 12.15          

Møtested: Langes gate 1, møterom 2. etg.   

 

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

(PSYFA), Joris Emil Lie Schwitters (studentrepresentant) 

 

Andre: Christen Soleim (sak 18/17), Tove Steinsland (SA), Silje Anette Lindgren (SA) 

 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det ble lagt til én sak under «Eventuelt»: Timeplan på PPU og faste tidspunkt for 

undervisning i pedagogikk 

 

Innkalling og saksliste ble ellers godkjent uten merknader. 

 

II Godkjente protokoller fra tidligere møter 

Protokollen fra møtet 12.6.2017 ble godkjent.  

 

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

Ingen meldinger.        
  
 

Sak 16/17 Styringsgruppens rolle og mandat 
Saken ble tatt til orientering.  
 
Sak 17/17 Oppnevning av arbeidsgruppe – økonomi og struktur i lektorutdanningen  
I henhold til vedtak i sak 7/17 i styringsgruppen 12.6.2017, er det utarbeidet et mandatet for 
en arbeidsgruppen som skal komme med forslag til bedre ressursutnyttelse, insentiver og 
strukturelle endringer som kan gi økt kvalitet og gjennomstrømning i lektorutdanningen. Dette 
arbeidet fordrer god forankring ved fakultetene, og mandatet er derfor utarbeidet i samarbeid 
med representanter fra Det psykologiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet og Det humanistiske fakultet.  
 
Den forslåtte sammensetningen har som utgangspunkt at gruppen bør bestå av 
representanter som gjennom stillinger og verv har ulike perspektiver på lektorutdanningen. Et 
par av de foreslåtte medlemmene har ikke anledning til å delta i arbeidsgruppen, og en må  
derfor jobbe videre med sammensetningen, inkludert hvem som skal lede arbeidet.     
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Innspill:  

• Det er positivt med en gjennomgang av lektorutdanningen på utdanningens 
premisser.  

• Oversikten over økonomien som ble lagt frem i møtet 12.6.2017, tilsier at det ligger 
ressurser på fakultetene, men at disse ikke er fullt utnyttet og at lektorutdanningen 
heller ikke prioritert.  

• Det vil trolig være nødvendig å øke ressursbruken i en periode, for å øke kvaliteten 
på utdanningene.   

• Gruppen må gjøre seg kjent med andre parallelle prosesser, som kan være av 
betydning for arbeidet. Det gjelder for eksempel arbeidet med visjon i programrådet, 
utredning om samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og frafallsproblematikk.  
 

 
Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar det vedlagte mandatet med de endringene som fremkom i møtet.  

 

Leder for styringsgruppen får fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppens medlemmer, i tråd 

med føringene gitt i møtet.  

           
Sak 18/17 Avtaleverk knyttet til lektorutdanningen 

Christen Soleim orienterte.  

 

Universitetet i Bergen (UiB) har en del pågående prosesser som gjelder avtaleverk av 

betydning for lektorutdanningen.  

 

Avtale om praksisplasser 

Det økende behovet for praksisplasser har vært diskutert i U5, et samarbeidsforum for UiB, 

Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Per i dag er 

det opp til den enkelte skole å avgjøre hvorvidt en kan ta imot studenter i praksis eller ikke. 

Regjeringens mål om å utdanne flere lektorer, i tillegg til et økt omfang av praksis i 

lærerutdanningene, er imidlertid ikke forenlig med en slik ordning. U5 vil derfor fremme et 

forslag i Universitet- og høgskolerådet, om at skoleeier må bli pålagt å ta inn studenter på lik 

linje med helseforetakene.    

 

Samarbeidsavtalen 

Samarbeidsavtalen mellom UiB, Bergen kommune (BK) og Hordaland fylkeskommune (HFK) 

omhandler kompetanseheving, forskning, faglig formidling og tilbud til elevene, spisset 

samarbeid innenfor faglige satsningsområder, etter- og videreutdanning og 

praksissamarbeid. Avtalen er overordnet, og skal bidra til at partene inngår flere, bindende, 

underliggende avtaler innenfor avtalens områder. Forhandlingene om samarbeidsavtalen er i 

sluttfasen.  

 

Avtaler om samarbeid om praksisopplæring med HK og BK 

Avtalene om samarbeid om praksisopplæring som del av praktisk-pedagogisk utdanning og 

5-årig lektorutdanning med HFK og BK er under reforhandling. Slik det ser ut nå, vil disse 

avtalene ha noe ulik profil, med bakgrunn i ønsker fra BK og HFK. BK ønsker at 

kompetanseheving og FoU skal være en del av avtalen, mens HFK vil ha en avtale som 
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utelukkende omhandler praksisopplæring. Avtalene skal etter planen være på plass innen 

1.1.2018.  

 

Universitetsskoleavtaler 

Universitetsskoleavtalene omhandler de samme områdene som samarbeidsavtalen, men 

inngås mellom UiB og den enkelte skole. Initiativet til etablering av en universitetsskoleavtale 

skal komme fra de enkelte skolene eller fra UiB, på bakgrunn av et ønske om samarbeid 

med skolene fra flere av UiBs fagmiljøer.  

 

Per i dag er det inngått universitetsskoleavtaler med Amalie Skram videregående skole, St. 

Paul gymnas og Nordahl Grieg videregående skole. Avtaler med UWC Red Cross Nordic og 

Rothaugen skole er initiert.       

 

Partnerskoleavtaler 

I henhold til nasjonale føringer, blant annet i Lærerutdanning 2025, Nasjonal strategi for 

kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene, skal UiB som lærerutdanningsinstitusjon, ha 

avtaler med skoler som sikrer praksisopplæring av høy kvalitet. UiB har siden 2007 hatt 

såkalte partnerskoler, men ordningen er nedskalert i forhold til de to første periodene. 

Tilbakemeldingene fra skolene er at de ikke kjenner samme tilknytning til UiB som i 

prosjektperioden og at UiB ikke leverer i henhold til avtalene.  

 

UiB er avhengig av å være en attraktiv samarbeidspartner for skolene. Det er derfor svært 

viktig at nye partnerskoleavtaler kommer på plass innen 31.12.17, og at UiB satser på 

samarbeidet.   

 

Innspill:  

• Praksisbesøkene bør ha høy prioritet videre, fordi de er en faglig viktig møteplass for 

ansatte i lektorutdanningen og praksislærere. Vikarbruken bør reduseres.  

• Personen som skal tilsettes i den foreslåtte stillingen knyttet til utvikling og drift av 

partnerskolesamarbeidet må ha erfaring fra lignende arbeid, og ha løpende kontakt 

med fagmiljøene ved UiB og skolene.  

• Styringsgruppen bør involveres i ansettelsen og plasseringen av den faglige 

stillingen. 

 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen ber praksisutvalget om å utarbeide og lyse ut nye partnerskoleavtaler for 

perioden 1.1.2018 - 31.12.2020, i henhold til de føringer som blir gitt av styringsgruppen.  

 

Styringsgruppen anbefaler sterkt at det settes av sentrale midler til opprettelse av en 100% 

faglig stilling for utvikling og drift av partnerskolesamarbeidet.  

 

Styringsgruppen ber om å bli tatt med på råd underveis i utlysningsprosessen.  

 

Sak 19/17 Oppfølging etter internrevisjon av opptak til PPU 

Universitetet i Bergen (UiB) fyller ikke plassene på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og 

oppfyller dermed heller ikke måltallet for utdanningen. I en internrevisjon av 

opptaksordningen ved UiB utført av PricewaterhouseCoopers (PwC) i perioden mai-juni 
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2017, går det frem at et mulig tiltak for å øke opptakstallene på PPU, er å endre kravet om to 

undervisningsfag til kun ett.  

 

I tilbakemeldingen etter etatsstyringsmøtet mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og UiB 

31.5.2017, blir det presisert at UiB må iverksette tiltak for å nå kandidatmåltallene på PPU. 

Det er derfor nødvendig å endre kravet om to undervisningsfag for opptak til PPU, til ett, slik 

PwC foreslår.  

 

Innspill:  

• Et argument mot ettfagsmodellen, er at studentene blir dårlige kvalifisert for 

undervisning i sitt andre undervisningsfag.  

• Søkere med ett fag bør kun tas opp når det ikke er tilstrekkelig antall kvalifiserte 

søkere med to fag. 

• Søkere som har to undervisningsfag bør forpliktes til å følge tofagsmodell. 

• Det kan utvikles fagdidaktiske fordypningsemner på 7,5 stp. som tilbys søkere med 

ett fag.  

• Det er viktig med tydelig informasjon til søkerne om jobbmulighetene med ett 

undervisningsfag kontra flere undervisningsfag.   

 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen anbefaler en endring fra krav om to undervisningsfag til krav om kun ett 

undervisningsfag for opptak til PPU. Søkere med to undervisningsfag bør prioriteres i 

opptaket. De ressursmessige konsekvensene av tiltaket må utredes før det iverksettes.   

 

Sak 20/17 Opptakstall og møtt-tall for 2017    

Saken ble tatt til orientering.  

 

Oppfølging:  

Det blir innhentet møtt-tall for 2016 til neste møte.  

 

Sak 21/17 Frafall i lektorutdanningen 

Saken ble tatt til orientering.  

 

Sak 22/17 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 

Universitetet i Bergen (UiB) er nå i møter med kompetanseregionene i fylket, for å avklare 

behov og mulige tilbud innenfor den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling. 

Midlene som er tildelt for 2017, skal fordeles i møte 26. oktober.  

 

De ulike regionene har ulike satsningsområder, og målet er at tilbudene fra universitets- og 

høgskolesektoren skal støtte opp om skolenes satsninger og prosjekter. Det er mulig og 

ønskelig at utdanningsinstitusjonene Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen Bergen og 

UiB samarbeider om tilbud.  

 

Oppfølging:  

Siden styringsgruppen har fått ny sammensetning, blir det gitt en grundig orientering om den 

desentraliserte ordningen i møtet 13.12.2017.  
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Sak 23/17 «Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i 

lærerutdanningen»  

Saken ble tatt til orientering.  

 
Sak 24/17 Eventuelt 

Det psykologiske fakultet meldte inn en sak som gjaldt timeplan på PPU og faste tidspunkt 

for undervisning i pedagogikk.  

 

Fakultetet har mottatt en klage som blant annet gjelder høstens timeplan på PPU, og ønsker 

at styringsgruppen skal følge opp saken.  

 

Det ble vist til at styringsgruppen drøftet problemstillingen under «Eventuelt» i møtet 

12.6.2017, og at det da ble bestemt at man skulle utarbeide retningslinjer for fremtidig 

timeplanlegging på bakgrunn av en evaluering av det nye timeplanleggingssystemet (TP).  

 

Evalueringen er foretatt, og det sendt ut et brev til involverte fakulteter, datert 28.8.2017, om 

innføring av faste tidspunkt for undervisning i pedagogikk på 5-årig lektorutdanning og 

praktisk-pedagogisk utdanning. I brevet fremgår det at tidspunktene vil bli fastsatt i et møte 

mellom PPU-koordinator og koordinatorene for lektorutdanningen ved HF, SV og MN.  

 

Møtet mellom koordinatorene er avholdt, men det ble hevdet at de fastsatte tidspunktene 

ikke var i tråd med ønsker og behov fra fagmiljøet.      

 

Oppfølging:  

Programkoordinator følger opp saken.  

 

  


