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Referat fra møte i styringsgruppe for lektorprogrammet (STYLE) 6.5.2020 

Til stede (via zoom): Jon Magne Vestøl (UV), Trine Waaktaar (SV), Birgitte Lerheim (TF), Cathrine 
Wahlstrøm Tellefsen (MN), Tone Fredsvik Gregers (MN), Gunn Enli (HF), Frida Rasmussen 
(studentrepresentant), Tim Selvåg (studentrepresentant), Marie Thorstensen (ILS), Kirsti Lyngvær 
Engelien (ILS), Lene Fosshaug (LOS), Øystein Gilje (FIKS, for sak 2). 
 
Forfall: Ingen 
 
Referent: Line Sletten  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. En sak ble meldt til eventuelt av studentrepresentantene, om 
studiestart. 
 
Sak 2: FIKS: arbeid med etterutdanning av lærere – DEKOMP 
Øystein Gilje orienterte om status. Han sender en egen epost til fakultetene før 17. mai, når han vet 
summer og temaer for UiO. 
 
Det har vært mye fokus på det generelle/overordnet del foreløpig, nå blir det mer fokus mot 
fagplaner. Framover er det behov for at fakultetene finner riktige fora lokalt, med folk som er 
interessert i skole, og inviterer Øystein.  
 
Har gått over til webinarer nå, og ønsker å lage flere webinarer til høsten, gjerne kombinert med 
faglig frokost dersom dette lar seg gjøre. 
 
Studentinvolvering ble tatt opp. Studenter har ofte vært med på faglig frokost, der det har passet. 
Det er fint om studentene kan spre LINK-video fra Youtube, og invitere til at LINK gjerne vil ha 
kontakt med studenter som ønsker å bidra. Det ble også tatt opp at i større prosjekter kan 
instituttene tenke studenter inn, med bachelor- eller masteroppgaver. 
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Sak 3: MN og videreutdanning: Profag og utfordringer knyttet til slike prosjekter 
Cathrine Tellefsen presenterte noen aktuelle utfordringer. Dette gjelder krav til fullfinansiering, 
inkludert overskudd, og utfordringer knyttet til dette, manglende forutsigbarhet, ressurser, 
sprikende premisser og utfordringer med videreutdanning som ikke faller inn under Kompetanse 
for kvalitet. Presentasjonen sendes STYLE i etterkant. 
 
Fra diskusjonen i STYLE: 
Utfordringene er gjenkjennbare for flere. Når det gjelder forutsigbarhet er dette drøftet i UHR, og 
med fylkesmannsnivået, udir og KD. Det ble tatt opp at dersom noe er langsiktig er det bedre med 
tildelte studieplasser. Det ble også tatt opp at det nok er en del studenter som tar ordinære emner 
som EVU. MN har tall på at mange som begynner på en bachelorutdanning ikke har planer om å 
fullføre, men fra starten av kun ønsket å ta utvalgte emner. Utvikling av årsenheter er en måte å 
møte dette på, og det er økende interesse for årsenheter. 
 
Sak 4: NOKUTs evaluering av lektorutdanningene – status og prosess videre 
Kirsti Engelien orienterte. 
Evalueringen er et godt grep, som kommer på et godt tidspunkt for UiO. Lektorprogrammet er i 
prosess med periodisk programevaluering.  
 
NOKUTs formål med evalueringene er å bidra til kvalitetsutvikling.  
 
Det er store forskjeller mellom ulike lektorprogram, og lektorprogrammet ved UiO har et strategisk 
samarbeid med tre av de andre store lektorutdannerne. 
 
Engelien sender ut NOKUT-notatet, slik at fakultetene kan gi en kort skriftlig tilbakemelding.  
Prosessen vil gå over flere år, og saken tas opp igjen i senere møte i STYLE. Studentene involveres, 
og programmet har direkte dialog med Lektorprogrammets programutvalg. 
 
Sak 5: Dikus utlysning av midler til praksis i lærerutdanningene. 
Engelien orienterte kort om at det er to relevante utlysninger ute fra DIKU nå. 
- Arbeidslivsrelevans: https://diku.no/programmer/oekt-arbeidsrelevans-i-hoeyere-utdanning  
- Egen utlysning som gjelder praksis i lærerutdanning: https://diku.no/programmer/program-for-
kvalitetsutvikling-av-praksis-i-laererutdanningene  
 
9. semestersemner i lektorprogrammet, med praksis, er aktuelle. ILS koordinerer eventuelle 
søknader. Engelien sender ut notat, fakultetene tar kontakt dersom det er interesse for søknader 
knyttet til emner i 9. semester. 
 
Sak 6: Evt 
Studentrepresentanten tok opp studiestart for lektorstudentene. ILS orienterte om at planlegging 
er i gang. For profesjonsutdanninger er heldigital semesterstart vanskelig, så man håper på å få til 
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en løsning med noe ansikt-til-ansikt. De andre fakultetene oppfordres til å huske lektorstudentene i 
sin planlegging. Det er regelmessig dialog mellom fakultetenes studiestartskoordinatorer, og 
faddersjefene ved UV tar gjerne en egen dialog med lektorprogrammet. 
 
Det settes opp et møte til før sommeren, i juni. 
 
 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 
 
Saksbehandler: 
Line Sletten,  
22855752, line.sletten@uv.uio.no 


