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Styringsgruppa – UTKAST til mandat  
 

Felles kontekstramme for ALLE mandat: 
UiBs lektorutdanning er et samarbeid mellom fem fakulteter (MN, HF, SV, KMD og PSY). Den er 

desentralisert ved at fakultetene har ansvar for driften av sine program. Lektorstudiet reguleres av 

nasjonale forskrifter og rammeplaner og skal integrere disiplinfag, fagdidaktikk, pedagogikk og 

praksis. Det er et overordnet ansvar å vurdere at utdanningen er i tråd med, det til enhver tid, 

gjeldende nasjonale rammeverk for lektorutdanningen.  For at lektorstudentene, på tvers av 

program, skal sikres en opplevelse av sammenheng, helhet og progresjon i utdanningen, må 

mandatene til styringsorganene koordineres. (I vedlagte mandat omtales strukturer som er felles for 

alle lektorprogrammene.) 

 

Styringsgruppen har et overordnet ansvar for lektorutdanningen ved UiB, og skal; 
• fatte vedtak i saker av prinsipiell betydning for lektorprogrammene (inkl. Dekomp) etter at 

programstyret har gitt sin innstilling. 
• gi føringer for lektorsenteret, programledelse og felles programstyre slik at overordnede mål 

for lektorutdanningen ved UiB nås. 
• vedta budsjett for aktiviteter organisert av lektorsenteret. 
• vedta prinsipper for ressursfordeling i lektorutdanningen og sikre en transparent økonomi. 
• gi innstilling til Universitetsstyret om endringer i dimensjonering og fordeling av 

studieplasser, etter at fakultetene har gitt sine innstillinger.  

Sammensetning: 
• Pro/viserektor for utdanning (leder styringsgruppen) 
• Utdanningsdekanene ved Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det psykologiske fakultet og Fakultet for 
kunst, musikk og design.   

• To studentrepresentanter m/vara. Et medlem/vara velges av studentparlamentet på 
konstituerende møte, og et medlem/vara velges av FIL sitt allmøte om høsten.   

• To representanter fra skoleeier; Vestland fylkeskommune og en samarbeidende kommune. 
• Fagdirektør for lektorutdanningen er sekretær. 

 

Sist endret 12.05.21 
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Felles programstyre for lektorutdanningen - UTKAST til mandat  
 

Felles kontekstramme for ALLE mandater: 
UiBs lektorutdanning er et samarbeid mellom fem fakulteter (MN, HF, SV, KMD og PSY). Den er 
desentralisert ved at fakultetene har ansvar for driften av sine program. Lektorstudiet reguleres av 
nasjonale forskrifter og rammeplaner og skal integrere disiplinfag, fagdidaktikk, pedagogikk og 
praksis. Det er et overordnet ansvar å vurdere at utdanningen er i tråd med, det til enhver tid, 
gjeldende nasjonale rammeverk for lektorutdanningen.  For at lektorstudentene, på tvers av 
program, skal sikres en opplevelse av sammenheng, helhet og progresjon i utdanningen, må 
mandatene til styringsorganene koordineres. (I vedlagte mandat omtales strukturer som er felles for 
alle lektorprogrammene.) 

Felles programstyre for lektorutdanningen samordner hele porteføljen av lektorutdanningsprogram 
ved UiB, inklusiv PPU. Beslutninger som har betydning for helheten i lektorutdanningen, skal 
behandles i programstyret.  

Fagdirektør for lektorutdanningen leder felles programstyre.  

Fagdirektør og senterleder/koordinator for lektorutdanningen har ansvar for å følge opp felles 
programstyre og styringsgruppen.  

Felles programstyre for lektorutdanningen har ansvar for å:  

• Sikre godt samarbeid og god koordinering i lektorutdanningen. 

• Sikre at nasjonale retningslinjer og rammeplaner og følges opp på fakultetene 

• Sikre at UiBs kvalitetssikringsrutiner følges, ved å påse at gjeldene forskrifter blir fulgt og at 
evalueringer blir gjennomført og fulgt opp. 

• Behandle høringssaker som berører lektorutdanningen ved UiB. 

• Samordne lektorutdanningsprogrammene for å sikre en helhetlig profesjonsutdanning med 
sammenheng mellom fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.  

• Legge felles rammer for å forebygge kollisjoner i timeplanene. 

• Samordne arbeideviset med studieplaner og undervisning i alle lektorutdanningstilbud ved 
UiB. Studieplanrevisjoner som berører flere lektorutdanningsprogrammer avgjøres i 
programstyret. 

• Gi råd til fakultetene i saker som gjelder studiekvalitet, og utvikling av emner og 
studieprogram i lektorutdanningen. 

• Fremme en felles profesjonsidentitet i lektorutdanningen.  

• Gi styringsgruppen tilrådinger i saker av strategisk karakter og innspill til årlig praksis- og 
driftsbudsjett.  

Felles programstyre er sammensatt av: 

• Fagdirektør for lektorutdanningen, leder  

• Fakultetsvis programledelse (5), programleder for PPU samt en representant fra KMD.  

• Tre studentrepresentanter oppnevnt av FIL 

• To representanter fra skole (universitetsskole og ungdomsskole) 

• Observatører: 

o UiB Videre 

o Leder av praksisutvalget  

Sist endret 12.05.21 
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Lektorsenter – UTKAST til mandat 
 

Felles kontekstramme for ALLE mandater 
UiBs lektorutdanning er et samarbeid mellom fem fakulteter (MN, HF, SV, KMD og PSY). Den er 
desentralisert ved at fakultetene har ansvar for driften av sine program. Lektorstudiet reguleres av 
nasjonale forskrifter og rammeplaner og skal integrere disiplinfag, fagdidaktikk, pedagogikk og 
praksis. Det er et overordnet ansvar å vurdere at utdanningen er i tråd med, det til enhver tid, 
gjeldende nasjonale rammeverk for lektorutdanningen.  For at lektorstudentene, på tvers av 
program, skal sikres en opplevelse av sammenheng, helhet og progresjon i utdanningen, må 
mandatene til styringsorganene koordineres. (I vedlagte mandat omtales strukturer som er felles for 
alle lektorprogrammene.) 

MANDAT 
Den overordnete målsettingen er å styrke lektorutdanningen ved UiB. Lektorsenteret skal gi 
lektorutdanningen en enhetlig representasjon innad og utad, bidra til et sammenhengende faglig og 
organisatorisk innhold og en bedret studieopplevelse. 

Gjennom tettere samarbeid med skolene skal senteret styrke praksisopplæringen og legge til rette 
for studentenes opplevelse av faglig sammenheng i profesjonsutdanningen. Med utgangspunkt i den 
fakultetsvise, disiplinfaglige forankringen som i dag kjennetegner lektorprogrammene ved UiB, skal 
lektorsenteret være en samarbeidsarena for de som underviser i disiplinfag, didaktikk og pedagogikk. 
Senteret skal imøtekomme forventninger om profesjonsfaglig kompetanseutvikling, FOU-samarbeid, 
samordning og utvikling av praksis, bedre koordinering av undervisningstilbud og videreutvikling av 
grenseflaten mot skolesektoren.  

LEKTORSENTERET  
Lektorsenteret har faglig administrativt ansvar for lektorutdanningen (5LU og PU) ved UiB. Dette 
innebærer et ansvar for å løfte opp faglige og administrative problemstillinger til diskusjon når det er 
behov for å samhandle på tvers av fakultetsgrensene. Senteret har saksforberedende og utøvende 
myndighet i overenstemmelse med vedtak i styringsgruppen og felles programstyre, og det har 
sekretariatsansvaret for begge disse organene. 

Lektorsenteret skal:  

• Skape møteplasser som støtter opp om integrasjon mellom disiplinfag og profesjonsfag (inkl. 
praksis) i lektorprogrammene.  

• Være pådriver for å skape et felles lærerutdanningsmiljø for studenter og ansatte, bl.a. 
gjennom faglig-sosiale arrangement. 

• Støtte opp under praksisnær og tverrfakultær forskning og utvikling på skolerelevant 
forskning lokalt ved UiB.  

• Støtte opp om at det disiplinfaglige og profesjonsfaglige tilbudet er i tråd med gjeldende 
rammeplaner og nasjonale retningslinjer for lektorutdanning.  

• Initiere og følge opp institusjonelt samarbeid innenfor lektorutdanning utenfor UiB. 

• Drifte, koordinere og ha budsjett- og tilsynsansvar for ordningen Desentralisert 
kompetanseutvikling (Dekomp).  

• Ha emneansvar for praksisemnet.   

• Organisere og drifte praksis og samarbeide med universitets- praksis- og partnerskoler.   

• Fastsette semestermatrisen for praksis i lektorutdanningene etter innspill fra fakultetene, 
med det formål å sikre kollisjonsfrie timeplaner.  

• Rådgi fakultetene om opptaksrammer og dimensjonering på lektorprogrammene.  
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• Ha ansvar for studentrekruttering i samarbeid med fakultetene 

• Følge ressursbruken i lektorutdanningen og rapportere til styringsgruppen.  

• Være kontaktpunkt for lektorstudentenes fagutvalg (FIL). 

 

 

 

Sist endret: 12.05.21 
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Programledelse – UTKAST til mandat  
 

Felles kontekstramme for ALLE mandater:  
UiBs lektorutdanning er et samarbeid mellom fem fakulteter (MN, HF, SV, KMD og PSY). Den er 
desentralisert ved at fakultetene har ansvar for driften av sine program. Lektorstudiet reguleres av 
nasjonale forskrifter og rammeplaner og skal integrere disiplinfag, fagdidaktikk, pedagogikk og 
praksis. Det er et overordnet ansvar å vurdere at utdanningen er i tråd med, det til enhver tid, 
gjeldende nasjonale rammeverk for lektorutdanningen.  For at lektorstudentene, på tvers av 
program, skal sikres en opplevelse av sammenheng, helhet og progresjon i utdanningen, må 
mandatene til styringsorganene koordineres. (I vedlagte mandat omtales strukturer som er felles for 
alle lektorprogrammene.) 

Mandat for programledelse i lektorutdanningen og PPU  
Den fakultetsvise programledelsen kan være en programleder, et programstyre, et 
lektorutdanningsutvalg eller en annen form for organisering, som fakultetet finner formålstjenlig for 
å ivareta ansvarsområdene som er beskrevet under. Programledelsen skal lede lektorprogrammene 
og PPU ved det enkelte fakultet på samme måte som et programstyre med en programstyreleder, jf. 
krav hjemlet i UiBs kvalitetssystem for utdanning, kapittel 2.3.  

Programledelsen har ansvar for å sikre kvaliteten i programmene og å sikre et godt samarbeid 
mellom de ulike aktørene som inngår i lektorutdanningen. Programledelsen har dialog med 
programlederne og/eller emneansvarlig i disiplindelen av programmene der det er relevant.  

Representasjon i UiBs felles Programstyre for lektorutdanningen 
Fakultetet oppnevner en representant fra programledelsen for 2 år om gangen 

Programledelsen for lektorprogrammene har ansvar for: 

• Å lede arbeidet i det aktuelle lektorprogrammet 

• Å sikre at forskrifter og rammeplaner for lektorutdanningen blir fulgt og å se til at 
programmets studieplaner tar hensyn til læreplanverket i skolen.  

• Å gjennomføre oppgaver knyttet til kvalitetsutvikling i lektorprogrammene, jf. UiBs 
kvalitetssystem for utdanning, kap. 2.3, under punktet «Programstyreledere».  

• Å sikre at studentene opplever god sammenheng, progresjon, struktur og jevn 
arbeidsbelastning innad i programmet, mellom disiplinfag, pedagogikk, didaktikk og praksis.   
Det skal også sikres studentaktiv læring og variasjon i undervisning- og vurderingsformer. 

• Å sikre godt samarbeid og informasjonsflyt internt i programmet og med andre institutt og 
institusjoner som er bidragsytere i programmet.  

• Å sikre at underviserne i disiplinfagene i undervisningssammenheng trekker paralleller til 
lektorstudentene om undervisning i fagdidaktikk, og vice versa. 

• Å påse at studentenes timeplaner forblir kollisjonsfrie. Dette kan gjøres gjennom å flytte 
undervisning for å unngå kollisjoner, sekundært tilby ny fysisk eller digital undervisning, når 
dette ikke er mulig.  

• Å fremme en felles lektoridentitet i lektorprogrammene, herunder skape møteplasser som 
bidrar til å gi bedre sammenheng mellom de disiplinfaglige og profesjonsfaglige delene i 
lektorprogrammet  

Sist endret: 12.05.2021 
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