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Referat fra møte i styringsgruppe for lektorprogrammet (STYLE) 3.3.2021 
Til stede (via zoom): Melanie Kirmess (UV), Trine Waaktaar (SV), Nina Hoel (TF), Tone Fredsvik 
Gregers (MN), Andrea Dybdal Rogne (studentrepresentant), Petter Weberg (studentrepresentant, 
fra ca kl 12), Marie Thorstensen (ILS), Kirsti Lyngvær Engelien (ILS) 
 
Forfall: Gunn Enli (HF) 
 
Referent: Line Sletten  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte. 
Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte ble godkjent. 
Sak 4 og 5 utsettes til neste møte. 
 
Sak 2: Orienteringssaker fra ILS/UV 
* Representasjon i EVU-foraene  
Kirsti Engelien orienterte om aktuelle EVU-fora i vårt område, og UiOs representasjon inn i et 
utvalg av disse. 
 

 Samarbeidsforum Oslo:  
• Kirsti Engelien, som UiOs representant i Region Oslo Nord  
• Vara: Melanie Kirmess, som Prodekan for studier ved UV  

 
• Regionale arbeidsgrupper:  

• Akershus: Øystein Gilje, leder av FIKS, vara: Bjørn Bolstad  
• Viken fylkeskommune: Øystein Gilje, leder av FIKS, vara: Bjørn Bolstad  
• Oslo kommune/fylkeskommune  
• Buskerud  
• Østfold 

 
* Virksomhetsrapport - økt gjennomføring i studieprogrammet  
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Det har vært en god utvikling, 137 registrerte nye kandidater for 2020, mot et måltall fra KD på 
109. Frafallet synker, og det jobbes strategisk med gjennomstrømning, blant annet gjennom 
PROMO. Evaluering av PROMO tyder på at det er et viktig tiltak, særlig for studenter på første 
studieår. 
 
* Status NOKUT-evalueringen  
Det er en selvrapportering med frist 7. mai, institusjonsbesøk blir sannsynligvis i 
september/oktober, med en runde to for selvrapportering i desember. ILS utvikler en 
milepælsplan, og det kommer konkret bestilling fra ILS til fagmiljøene. 
 
* SosiaLektorer: https://fb.watch/3LxRRI0rx2/  
Målet er å få disse i gang så fort som mulig, og ut semesterstart. 
 
Innspill fra studentrepresentant: bra tiltak, et forslag er å bruke dem til arrangement der de som 
ikke har fått full praksis møter andre for erfaringsdeling. 
 
Sak 3: Rekruttering - i lys av nedgang i søkertall nasjonalt – diskusjonssak. 
Rekruttering til lærerutdanning har vært høyt på den politiske agendaen lenge, men ressurser og 
oppmerksomhet rettes mot grunnskolelærerutdanning. 
Lektorprogrammet får fylt studieplassene, men det er viktig å tiltrekke seg de beste søkerne. 
Nå kommer snart Åpen dag, og det er sendt en henvendelse til fakultetskontaktene om å inkludere 
lektorprogrammet der det er aktuelt. 
 
Sak 4: Skolesatsingsleder HF: ansettelse, oppstart, og første milepæl. 
https://www.hf.uio.no/studier/lektorsatsing/ 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 5: HFs strategi 2030 - lektorprogrammets rolle i strategien. 
https://www.hf.uio.no/om/strategi/strategi-2030/ 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 6: Evt  
 
Ingen saker til eventuelt 
 
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
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