
Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs 
hus, 3. etasje 

Telefon: 22 85 82 76 
Telefaks: 22 85 82 41 
postmottak@uv.uio.no 
www.uv.uio.no 

Til: 
MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
UV Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
TF Det teologiske fakultet 
HF Det humanistiske fakultet 
SV Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 
 
 
Dato: 19.11.2020 
Saksnr..: 2016/3154 LINESL  

Innkalling til møte i styringsgruppa for lektorprogrammet  
Tid: Onsdag 26. november kl 12-13.30 

Sted: zoom (adresse i innkallingen i outlook) 

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte 

Utkast til referat ligger vedlagt (har vært sendt ut på epost tidligere).  

Sak 2: Orientering fra FIKS 

 Egenevaluering av FIKS 

 Meldingsarbeid 2021 

Sak 3: Orientering fra ILS 

 Potensielle utfordringer med gjennomføring av praksis vår 2021 

 Høringssvar fra UiO i forbindelse med NOKUTs evaluering av lektorutdanning 8-13 ligger 
vedlagt til orientering. 

Sak 4: Rapportering på bruk av EVU-midler 2020, samt vedtak om fordeling av 
midler for 2021. 

A. Rapportering for 2020. 
 
Fakultetene bes gi korte redegjørelser for bruk av tildelte EVU-midler i 2020. Send gjerne en kort 
skriftlig tekst i forkant eller etterkant av møtet som kan gå inn i referatet fra møtet. Det er referatet 
fra dette møtet som utgjør STYLEs dokumentasjon på bruk av midler for 2020 overfor UiO 
sentralt. 
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Jfr. sak 3 i referat fra tilsvarende møte i 2019: https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-
utvalg/Styringsgruppa%20for%20lektorprogrammet/moteplanreferater-2019/referat-style-
021219.pdf 
 
B. Vedtak om fordeling av midler for 2021. 
 
Saken gjelder EVU-midlene fra KD på ca 2 048 000,- til etter- og videreutdanning for lærere som 
STYLE på oppdrag fra rektoratet fordeler mellom fakultetene som er involvert i lærerutdanning 
ved UiO. 
 
I det opprinnelige tildelingsbrevet fra KD står det at "midlene skal brukes til å øke kapasiteten ved 
institusjonene til å gi etter- og videreutdanning til lærere i tråd med regjeringens satsing."  
 
Ved årsskiftet 2017/2018 vedtok STYLE at EVU-midlene skulle kanaliseres inn mot den nye 
storsatsingen på desentralisert kompetanseutvikling (DeKom) for at UiO skulle kunne rustes til å 
gå inn som aktør i denne satsingen I samråd med UV-fakultetets ledelse ble det vedtatt at en andel 
av EVU-midlene skulle gå til etablering av en egen enhet ved UV-fakultetet (FIKS) som skulle lede 
dette arbeidet. Den resterende del av midlene ble vedtatt fordelt likelig mellom de fem fakultetene 
for å stimulere fagmiljø som kunne bidra inn i DeKom-satsingen. 
 
For perioden 2018-2020 har fordelingen vært at av de bevilgede ca 2 millioner går noe under 
halvparten (923 000 ,-) til ledelse og administrasjon av FIKS, mens resten fordeles på de fem 
fakultetene med ca 225 000 på hver. I 2020 har UV stilt sin andel på 225 000 til disposisjon for 
HFs satsing på EVU/Lektorkoordinator ("Skolemester"), og enkelte andre fakultet har hatt dialog 
med HF om felles satsing i tråd med dette. 
 

Sak 5: Møter i STYLE vår 2021 

Hvor mange møter ønsker STYLE at settes opp til våren? 

Sak 6: Evt 

 
 
 
Med hilsen 
 
Jon Magne Vestøl 
Studiedekan/leder STYLE 

Line Sletten 
seksjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Vedlegg: 
1 Referat fra møte i STYLE 23.9.20 
2 Egenevaluering FIKS 

 
 
 
Kopi til: 
UV ILS Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 

 
 
Saksbehandler: 
Line Sletten 
+4722855752, line.sletten@uv.uio.no


