
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Universitetet i Oslo 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Postadr.: Postboks 1161, Blindern, 0318 Oslo 
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 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Dato:  18.6.2020 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2016/3154 LINESL  

Referat fra møte i styringsgruppe for lektorprogrammet (STYLE) 18.6.2020 
Til stede (via zoom): Jon Magne Vestøl (UV), Trine Waaktaar (SV), Birgitte Lerheim (TF), Tone 
Fredsvik Gregers (MN), Gunn Enli (HF), Frida Rasmussen (studentrepresentant), Tim Selvåg 
(studentrepresentant), Marie Thorstensen (ILS), Kirsti Lyngvær Engelien (ILS), Øistein Gilje 
(FIKS, for sak 2). 
 
Forfall: Ingen 
 
Referent: Line Sletten  
 
Sak 1: Innkalling og godkjenning av referat fra forrige møte. 
 
Referat fra møte 6.5 ble godkjent. HF og ILS meldte inn saker til eventuelt. 
 
Sak 2: FIKS: arbeid med etterutdanning av lærere – DEKOMP 
Øystein Gilje orienterte om status. Presentasjonen ligger vedlagt referatet. 
 
FIKS har skrevet utviklingsarbeidsmelding med 11 kommuner/skoleeiere, disse er godkjent av 
Fylkesmannen for kommende skoleår. Dette gjelder Oslo (både GSK og VGS), Bærum, Asker, Viken 
FK, Færder, Nordre Follo, Ås, Vestby, Lørenskog og Enebakk. I tillegg har fakulteter egne 
prosjekter der FIKS støtter som samtalepartner. 
 
FIKS har beløp til å hente inn personer som kan frigjøre 20-40 timer i sitt timeregnskap, og ønsker 
å få opp navn på aktuelle personer fra fakultetene. 
 
Fra diskusjonen i møtet:  
Behov for enda mer «oversettelse» inn i de ulike fagmiljøene, det er veldig mye relevant 
kompetanse ute på de ulike fakultetene, og det er viktig at de ser hvordan kompetansen er relevant 
inn mot dette. Skoleeierne vil nok framover bli enda mer opptatt av det skolefaglige, etter å ha 
jobbet med det overordnete og generelle i de nye læreplanene til nå. Alle fakultetene har nå 
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personer som kan være kontaktpunkter, og det kunne vært fint å se på forskningsportefølje og 
finne sammenhenger inn mot dette. 
 
Det ble avtalt at Gilje skulle sørge for noen konkretiseringer under de ulike punktene, slik at 
STYLE-medlemmene kan tenke hvor det kan passe inn. Konkretiseringene er lagt inn i den siste 
sliden i den vedlagte presentasjonen. 
 
Det ble tatt opp at studiedekan ikke alltid er riktig kontaktpunkt for dette. Slik det er nå er STYLE 
et praktisk kontaktpunkt, men ser et behov for å gå opp forhold mellom STYLE og annen mulig 
samarbeidsflate etter hvert med fakultetene. Dette tas opp til høsten. 
 
Sak 3: Studiestart for nye lektorstudenter 
 
Den første uka er de fleste aktivitetene for de nye lektorstudentene i regi av ILS og UV. Det blir 
fysiske studiestartmøter i auditorium 1 i GS, delt i studieretninger. ILS kan gjerne videresende 
invitasjon til fagansatte som skal ha studentene første semester, dersom de vil være med i 
infomøte. Det blir også utarbeidet videoer om 60- og 80-gruppene. 
 
ILS viderefører opplegg med lektorverter, som også følger opp de nye studentene utover høsten. 
Studiestartkoordinator ved UV har tett samarbeid med faddersjefene, og man tenker å bruke 
femmergrupper inn i faddergrupper og videre inn i PROMO.  
 
En av studentrepresentantene er også faddersjef ved UV, og orienterte om arbeidet rettet mot 
lektorstudentene. De involverer LEP og LPU, og har tett dialog med Kjellern. Det at Kjellern brukes 
til arrangementer er særlig viktig for lektorstudentene, som splittes opp etter studiestartsuka, og 
som trenger noen felles holdepunkter. De jobber derfor hardt med å få lektorstudentene inn i UV-
miljøet fra starten av. 
 
Faddergruppene på UV planlegges å bli på ca 20, som da igjen kan være delt i femmergrupper. 
Forsøker å rekruttere flere faddere, i håp om å kunne ha to faddere per gruppe på 20. 
 
For de andre studieårene planlegger ILS rullering av fysisk oppmøte i profesjonsemnene. 
 
HF: har ikke regnet med å kunne ha så mye fysisk, og har lagt opp til først og fremst digital 
studiestart, også for lektorstudentene. UVs opplegg høres bra ut. 
 
SV: Øyvind Wiborg blir med på del om samfunnsfag og gir en innføring. Pga situasjonen planlegges 
det for to ulike undervisningsopplegg til høsten – heldigitalt eller kombinasjon. Er alltid avhengige 
av fadderne i forbindelse med studiestart, men enda mer i år. 
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MN: tenker å møte lektorstudentene fysisk. Realfag har egen økt på tirsdag i Sophus Lie. Tar også 
med lektorstudentene til Sundvollen i midten av august, for oppstartsseminar med Forvei og arbeid 
med læreridentitet. Er også opptatt av å sikre at alle undervisere har bevissthet om at de har 
studenter som skal bli lærere. 
 
Det ble tatt opp en problemstilling knyttet til femmergrupper, hva gjør man med små studieløp? 
Ser behov for litt slingringsmonn der det er få studenter. 
 
Sak 4: Evt 
 
4 a) Enli orienterte om samarbeid i 2020 mellom HF og SV om felles HUMSAM-satsning på EVU 
for lærere. HF og SV ser fram til samarbeidet, og holder STYLE oppdatert.  Det er mulig for TF 
også å bli med dersom de ønsker. 
  
Det ble tipset om å benytte ressursene Gilje tok opp tidligere i møtet. 
 
4 b) Engelien orienterte om pågående partssamarbeid i Oslo/Viken. Samarbeidet kalles GNIST, 
etter en gammel struktur. Det har nå dukket opp ønske om å se satsinger knytta til etterutdanning 
og videreutdanning mer i sammenheng. Det er igangsatt samarbeid om etterutdanning, og 
underveis har man innsett at man kan tilby de som deltar formell kompetanse (studiepoeng). Det 
er utarbeidet et notat der de ønsker at det går en felles henvendelse til utdanningsdirektoratet, om 
å se dette mer i sammenheng og mer fleksibelt.  
 
Engelien tar en runde med UV-dekanen om dette. 
 
4 c) Det ble avtalt at det settes av tid til to møter til høsten. Sletten finner aktuelle møtetider og 
sender ut innkalling via outlook. 
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