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US 95/09 Regionalt samarbeid om utvikling av lærerutdanningene - fullmakt til rektor
(ePhortesak 2009/3124)

Bakgrunn
Det vises til styrets behandling av sak US 63/09 Lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Styret fattet
følgende vedtak:
1. Styret mener det er viktig at UiS arbeider for å styrke sin posisjon som institusjon for
grunnskolelærerutdanning i årene fremover og slutter seg til at det arbeides videre for at universitetet
skal kunne tilby to 5-årige lærerutdanningsløp; 1.-7. skoletrinn og 5-10. skoletrinn.
2. Styret forutsetter at fakultetet i det videre arbeidet med grunnskolelærerutdanningene utnytter
mulighetene for faglig samordning, samarbeid og arbeidsdeling internt og med eksterne
samarbeidspartnere med tanke på best mulig ressursutnyttelse.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om det videre utviklingsarbeidet.
4. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser behandles i den årlige fordelingen av statlig finansiering.
På grunnlag av styrets vedtak sendte UiS svar til Kunnskapsdepartementet om ønsket profil i
grunnskolelærerutdanningen ved UiS innen fristen 1. juli.
Kunnskapsdepartementets videre arbeid
Kunnskapsdepartementet har i brev av 2. september 2009 Regionalt samarbeid om utvikling av
lærerutdanningene (vedlegg) fastslått at rapporteringen fra institusjonene tyder på at alle universitetene og
høgskolene som i dag gir allmennlærerutdanning, ønsker å tilby begge trinn i den nye
grunnskolelærerutdanningen fra 2010. I departementets brev understrekes det også at institusjonene bare i noen
grad omtaler planer for regionalt samarbeid. Departementet ber derfor institusjonene arbeide videre med utvikling
av samarbeidsrelasjoner i lærerutdanningene med tanke på avtaler om samarbeid og arbeidsdeling.
Departementet har, på grunnlag av institusjonenes rapportering, samlet lærestedene i seks foreløpige regioner
som skal bidra til at hver region får et tilstrekkelig antall lærerkandidater. Universitetet i Stavanger utgjør sammen
med Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark region Sørvestlandet (vedlegg). Departementet ser det
nødvendig å hente inn mer informasjon og før departementet kan fastsette endelig profil og dimensjonering av
grunnskoleutdanningen samt med tanke på det pågående rammeplanarbeidet. Departementet vil derfor avholde
regionale dialogmøter med alle regionene i løpet av oktober, og har fastsatt møtet med region Sørvestlandet til
19. oktober i Stavanger. Innen to uker etter dialogmøtet må regionen oversende en endelig plan for utvikling av
lærerutdanningene til departementet. Planen skal beskrive samarbeid og arbeidsdeling, ressursvurderinger og
eventuelle regionale og institusjonelle utfordringer.
Nytt sekretariat: 11. september utpekte også statsråden Universitetet i Stavanger som sekretariat for oppfølging
av lærerutdanningsreformen.
Videre arbeid ved UiS
Rektor og universitetsdirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe ledet av prorektor til å arbeide med utfordringene
knyttet til departementets føringer om den nye grunnskolelærer-utdanningen. Gruppen består av faglig og
administrativ ledelse fra institusjonsnivået, fakultetet, instituttet og en representant fra studentene.
Det framgår av departementets føringer, at det videre arbeid må gjøres raskt med knappe tidsfrister. Det vil derfor
være nødvendig at styret gir rektor fullmakt til å fatte nødvendige beslutninger på styrets vegne.
Universitetsdirektørens vurdering
Departementets plan for igangsetting av ny lærerutdanning allerede fra 2010 innebærer en betydelig forsering av
utviklingsarbeidet i universitetet i forhold til de innarbeidede prosesser, retningslinjer og tidsfrister. Kravet om
regional samordning og arbeidsdeling innebærer betydelige utfordringer som skal håndteres og rapporteres til
departementet med meget korte tidsfrister. Dette medfører at det vil være nødvendig å fatte beslutninger mellom
styrets møter for å holde den nødvendige fremdrift i utviklingsarbeidet og oppfylle departementets
rapporteringsfrister. Universitetsdirektøren anbefaler derfor styret å gi rektor fullmakt til å fatte nødvendige
beslutninger på styrets vegne slik at utviklingsarbeidet ved UiS og i regionen kan holde framdrift i henhold til
departementets føringer og styrets vedtak i sak US 63/09.
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Forslag til vedtak:
Styret ved Universitetet i Stavanger gir rektor fullmakt til å fatte nødvendige beslutninger på styrets vegne knyttet
til utvikling av den nye grunnskolelærerutdanningen ved UiS i samsvar med Kunnskapsdepartementets føringer
og styrets vedtak i sak US 63/09.

Stavanger, 15. september 2009

Per Ramvi

Kristofer Henrichsen

universitetsdirektør

utdanningsdirektør

Vedlegg:
• Brev fra KD datert 02.09.09
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