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Funksjoner knyttet til ledelse og gjennomføring av undervisning og forskeropplæring 

 

Funksjoner knyttet til ledelse og gjennomføring av undervisning ble vedtatt av styret ved ILS 

29.10.2013 med endringer vedtatt 12.1.2016. Vi ser nå et ytterligere behov for å fordele og 

tydeliggjøre ansvar og roller knyttet til undervisningen. Endringen knytter seg til opprettelse av 

fagråd og at vi foreslår å innlemme forskeropplæring.  

Instituttleder har delegert ledelsesoppgaver knyttet til undervisning til undervisningsleder. 1 

Undervisningsleder skal lede undervisningen ved instituttet på alle nivåer og utarbeide forslag til 

strategier for instituttets mål innen utdanning. Undervisningsleder har ifølge instituttets 

delegasjonsreglement delegert følgende arbeidsoppgaver:  

 Lede og koordinere undervisningen for alle emner ved instituttet 

 Oppfølging av instituttets strategiarbeid innen undervisning 

 Ivareta kvalitetssikringsansvar innen undervisning 

 Ansvar for å bemanne opp programråd og fagråd 

 Lede arbeidet med revisjon og implementering av studieporteføljen Bistå administrativ 

ressursforvalter i ressursplanleggingsarbeidet 

 Delta i fakultetets studie og undervisningsutvalg 

 Sørge for at det er tett og god faglig kontakt med studieadministrasjonen  

 Jevnlig dialog med studentorganisasjonene 

 Gjennomføre medarbeidersamtaler med midlertidig vitenskapelig tilsatte i 

undervisningsstillinger 

 

Undervisningsleder delegerer oppgaver videre til undervisningsnestleder og til vitenskapelig 

ansatte med ansvar for emneledelse.  

 

Med unntak for undervisningsleder og programrådsleder er ansvar og arbeidsoppgavene ikke 

skriftliggjort.  Ledelsen ønsker en gjennomgang og en revidering av hvilke funksjoner ILS har 

behov for. Hver funksjon beskrives med tydelige forventninger til hvilket ansvar og hvilke 

arbeidsoppgaver som ligger til funksjonen. 
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Undervisningsnestleder 

Undervisningsnestleder er undervisningsleders nærmeste faglige samarbeidspartner.  

Undervisningsleder delegerer arbeidsoppgaver til undervisningsnestleder etter avtale. 

Nestlederoppgaven er beregnet til 50 % .Tid til ledelse skal tas fra både undervisningstid og 

forskningstid/egenutviklingstid.  

 

Programrådsleder  

ILS har pr dd tre programrådsledere (for Lektorprogrammet, PPU og Utdanningsledelse). 

Programrådsleder har det overordnede ansvar for utvikling og forvaltning av programmet. 

Undervisningsleder har ansvar for bemanning av programrådene. Som faglig leder av 

Lektorprogrammet er undervisningsleder også programrådsleder for Lep. 

Fagrådsleder 

ILS har i dag én fagrådsleder for instituttets emneportefølje i Lektorprogrammet. Det foreslås å 

opprette et fagråd for emnene Veiledning og mentoring og Rektorutdanningen og for øvrige etter- 

og videreutdanningsoppdrag med det formål å styrke kvalitetssikringen av emnene og oppdragene. 

Ansvarlig for bemanning av fagrådet er undervisningsleder. Likeså foreslås det å opprette et fagråd 

for PhD.-opplæring for å organisere, styrke og kvalitetssikre instituttets bidrag til denne 

opplæringen, så som doktorgradskurs og midtveis- og sluttevaluering for PhD.-kandidater. 

Fagrådet ledes av forskerutdanningskoordinator. Forskningsleder har ansvar for øvrig bemanning 

av fagrådet. 

Emneledelse 

For masterprogrammet i utdanningsledelse er det èn emneansvarlig for hvert av emnene. For 

lærerutdanningen etableres det team på minimum 3 personer som har emneledelse. En fast 

vitenskapelig tilsatt er faglig ansvarlig (emneansvarlig). Teamet består av (i den grad dette er mulig 

å få til) en pedagog, en fagdidaktiker og studieadministrativ ansvarlig for lærerutdanningen. 

Teamet har ansvar for den faglige utviklingen i sitt emne/sine emner i det samlede studietilbudet 

(Eks. PPU heltid, PPU deltid).  
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