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Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 141/17, Internrevisjon, revisjon av opptaksordningen

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_141-17_internrevisjon_-_opptaksordningen_.pdf
• UU-sak 43/17, Oppfølging etter internrevisjon. Opptak til PPU.

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mote_i_utdanningsutvalget_29._september.pdf (side 16 i
dokumentet)

• Sak 1/18 i styringsgruppen for lektorutdanningen: Revidert forslag til forskrift om
opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

• Sak 33/17 i styringsgruppen for lektorutdanningen: Forskrift om opptak til praktisk-
pedagogisk utdanning (PPU)
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteinnkalling_og_sakliste_for_mote_6_desember_2017_0.pdf

• Sak 28/17 i styringsgruppen for lektorutdanningen: Modell for oppfølging - PPU
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteinnkalling_og_sakliste_for_mote_5_november_2017_0.pdf

• Sak 19/17 i styringsgruppen for lektorutdanningen: Oppfølging etter internrevisjon av
opptak til PPU
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteinnkalling_og_sakliste_for_mote_4_september_2017.pdf

• Reglement om opptak for ett-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved
Universitetet i Bergen
http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.3.-Opptak/Reglement-om-
opptak-for-ett-aarig-praktisk-pedagogisk-utdanning-PPU-ved-Universitetet-i-Bergen

Saken gjelder: 
Internrevisjonen av opptaksordningen ved Universitetet i Bergen (UiB) avdekket flere 
forbedringspunkter for opptaket til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Blant annet gjaldt 
det rutiner for gjennomføring av opptaket og opptakskrav. 

I henhold til styresak 141/17, er det utarbeidet en ny forskrift om opptak til praktisk-
pedagogisk utdanning (PPU), som skal gjelde fra og med opptaket til studieåret 2018/2019. 
Forskriften bygger på gjeldende reglement for opptak til PPU, men sikrer i større grad 
likebehandling og transparens i opptaket, og angir en overgang fra krav om to 
undervisningsfag til krav om kun ett undervisningsfag for opptak til PPU.   

Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret vedtar forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Dato 
for ikrafttredelse settes til 15.2.2018.  

Dato: 29.01.2018 
Arkivsaksnr: 2017/14856 

Universitetsstyret 
12/18 
15.02.2018 
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Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør 

29.01.2018/Silje Anette Landsverk Lindgren/avdelingsdirektør Christen Soleim 

Vedlegg: 
1. Saksframstilling
2. Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
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Saksframstilling

Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 12/18 15.02.2018 2017/14856 

Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

Bakgrunn 
UiB har i de siste årene ikke klart å fylle plassene på PPU, og differansen mellom antall 
studieplasser og antall studenter som blir tatt opp og møter, er stor. Måltallene for studiet nås 
derfor heller ikke, noe som ble påpekt i tilbakemelding etter etatsstyringsmøtet mellom 
Kunnskapsdepartementet og UiB 31.5.2017.  

I forbindelse med internrevisjonen av opptaksordningen ved UiB i mai - juni 2017, ble det 
avdekket flere forbedringspunkter for opptaket til PPU. Det har vært viktig med rask 
oppfølging og iverksettelse av foreslåtte tiltak. 

Styringsgruppen for lektorutdanningen behandlet revisjonsrapporten 21.9.2017, og anbefalte 
da en endring av kravet om to undervisningsfag til krav om kun ett undervisningsfag for 
opptak til PPU, fra og med 2018. Dette fordi kravet om to undervisningsfag påvirker 
opptakstallene negativt og fordi en endring til krav om kun ett undervisningsfag vil løse 
logistiske utfordringer i studiet. Flere andre utdanningsinstitusjoner har ettfagsmodell på 
PPU, og en endring vil derfor også gjøre UiB mer konkurransedyktig. Styringsgruppen 
presiserte at søkere med to undervisningsfag likevel bør prioriteres i opptaket, av hensyn til 
jobbmuligheter og praksisplasser.  

Utdanningsutvalget (UU) fulgte opp saken i møtet 29.9.2017, og vedtok at internrevisjonens 
forslag til tiltak og anbefalingene fra styringsgruppen skulle følges opp i dialog med 
fagmiljøene.  

I møtet 7.11.2017 vedtok styringsgruppen for lektorutdanningen en modell for oppfølging av 
PPU, hvor det ble presisert at Studieadministrativ avdeling i dialog med Det psykologiske 
fakultet skulle følge opp med nødvendige endringer i studieplan, opptaksreglement og 
rutiner.  

Universitetsstyret behandlet revisjonsrapporten i møtet 30.11.2017. I saksframstillingen ble 
det uttrykt at det skulle lages en ny forskrift for PPU-opptaket. Videre at opptaket skulle 
gjennomgås og ettfagsmodell innføres.  

Vedtakene er fulgt opp, og styringsgruppen for lektorutdanningen fikk seg forelagt et forslag 
til forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning PPU i møtet 13.12.2017. En 
gjennomgang av opptaksprosedyren på PPU, samt en beslutning om at enkelte fag skal 
utelates fra ettfagsmodellen på PPU, gjorde det nødvendig å foreta noen endringer i 
etterkant av møtet. Styringsgruppen for lektorutdanningen fikk derfor tilsendt et revidert 
forslag til forskrift på sirkulasjon 24.1.2018.  Styringsgruppen anbefalte universitetsstyret å 
vedta det reviderte forslaget til forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).  
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Om forskriften 
Nytt i forskriften er at den nå uttrykkelig betegnes som forskrift. For øvrig regulerer forskriften 
det som normalt må reguleres: Minstekrav til opptak, rangering mellom kvalifiserte søkere, 
søknadsbehandling og klage. Forskriften er noe komplisert, men det er neppe til å unngå så 
lenge den virkeligheten den skal regulere, også er kompleks. Den er likevel klar og eksplisitt 
på en rekke sentrale punkter. Med tanke på informasjonsverdi overfor søkere og 
saksbehandlere, kan forskriften ikke stå alene. Det trengs også god informasjon og 
veiledning i tillegg. Det vil komme. 

Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Bedre utnyttelse av studieplassene på PPU er avgjørende for å sikre fremtidige inntekter, 
kunne motta nye studieplasser til lektorutdanningen og følge opp departementets 
tilbakemeldinger. En overgang til krav om kun ett undervisningsfag for opptak til PPU, er 
tiltaket som i størst grad vil kunne påvirke opptakstallene, både på kort og på lang sikt.  

Gode rutiner er svært viktig med hensyn til effektivitet, transparens og likebehandling i 
opptakene våre. Sentrale opptaksforskrifter sikrer dette. Fremover vil vi prioritere samordning 
av opptakene til master og utarbeidelse av en sentral forskrift også for dette opptaket.   

29.01.2018/Silje Anette Landsverk Lindgren/avdelingsdirektør Christen Soleim 



Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved 
Universitetet i Bergen 
Forskrifta er fastsett av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen [dato] med heimel i lov 1. april 
2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, forskrift 6. januar 2017 om opptak til høgre utdanning og 
forskrift 21. desember 2015 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.  

§ 1 Generelt 

(1) Forskrifta gjeld for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning heiltid (PPU) og praktisk-pedagogisk 
utdanning deltid (PPU deltid). I tillegg til forskrifta, er det fastsett nærare retningslinjer for opptak til 
PPU, som er å finne på UiB sine nettsider.  

(2) Opptak til PPU og PPU deltid krev studiekompetanse i samsvar med forskrift 6. januar 2017 om 
opptak til høgre utdanning.  

(3) For opptak til PPU og PPU deltid, er det krav om å legge fram politiattest, jf. kap. 6 i forskrift 6. 
januar 2017 om opptak til høgre utdanning.    

(4) Det blir berre tatt opp studentar med fag som UiB tilbyr fagdidaktikk i og som det er mogleg å 
skaffe praksisplassar til i skolen. For enkelte fag og fagkombinasjonar vil talet på studieplassar vere 
avgrensa. 

(5) Det kan opprettast spesialkvote for kortare eller lengre tidsperiodar for å oppfylle 
utdanningspolitiske mål fastsett av UiBs sentrale organ.  

(6) UiB fastset for kvart studieår kor mange studentar som skal takast opp til programma, og kor 
mange som skal takast opp innanfor dei ulike fagområda.   

(7) Søknaden om opptak gjeld for heile studiet. Unntaket er søkarar som tidlegare har fullført det 
første semesteret på PPU eller eitt eller fleire semester på PPU deltid. Desse kan søke seg inn igjen 
direkte på det påfølgande semesteret, under føresetnad av at studieplanen for PPU eller PPU deltid 
framleis er kompatibel.  

(8) Søknad skjer gjennom Søknadsweb innan den fristen som UiB har fastsett.  

(9) Søkar må stadfeste at han/ho tar imot tildelt studieplass innan fristen og møte opp til 
orienteringsmøtet, for å behalde studieplassen.  

§ 2 Språkkrav 

For opptak til PPU og PPU deltid, gjeld språkkrav i norsk i samsvar med § 2-2 i forskrift 6. januar 2017 
om opptak til høgre utdanning.  

§ 3 Opptakskrav 

(1) Søkar må ha fullført minst 180 studiepoeng frå universitet eller høgskole.  

Frå og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil dette kravet bli erstatta av krav om mastergrad, jf. 
§§ 6 og 7 i forskrift 21. desember 2015 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.  

(2) Søkar må ha minimum 60 studiepoeng i eitt fag (eittfagsmodellen) eller to fag (tofagsmodellen) 
som gir grunnlag for tilsetjing på trinn 5-13 i den norske skole og som UiB tilbyr fagdidaktikk i. For 
skolefaget naturfag er minimumskravet 90 studiepoeng. 



 

 (3) Søkar må tilfredsstille fagkrava som blir stilte i det enkelte faget som utgjer opptaksgrunnlaget. 
Fagkrava blir fastsette av styringsgruppa for lektorutdanninga.  

(4) Søkar må ha eit karaktersnitt på minst C i undervisningsfaget/(a) som utgjer opptaksgrunnlaget. 
Det er ordinære avrundingsreglar som blir brukt ved utrekning av snittet.  

(5) Søkar må takke ja til begge faga, dersom han/ho får tilbod på tofagsmodellen av PPU. Søkarar 
med to fag skal fortrinnsvis følgje tofagsmodellen, men får tilbod om plass på eittfagsmodellen, 
dersom kapasitet på eit fag eller uvanleg fagkombinasjon hindrar opptak til tofagsmodellen. Moglege 
fagkombinasjonar på tofagsmodellen blir fastsette og gjort kjente innan 1. mars kvart år.     

§ 4  Rangering i prioritert rekkefølge 

1. Søkarar som er kvalifiserte i to fag som UiB tilbyr fagdidaktikk i, går framfor søkarar med eitt 
fag.  

2. Fullført grad frå universitet eller høgskole, der høgare grad går framfør lågare grad. Dette 
gjeld fram til opptaket i 2019.  

3. Karaktersnitt på opptaksgrunnlaget 
 

Søkar kan få tildelt tilleggspoeng i tråd med retningslinjer for opptak til PPU.  

§ 5  Klage 

Jf. § 28 i Forvaltningsloven, kan vedtaket klagast på innan tre veker etter at brev frå UiB er mottatt. Ei 
ev. klage skal stilast til opptaksinstansen.  

Dersom klagar ikkje får medhald, blir klaga sendt vidare til den sentrale klagenemnda for endeleg 
avgjersle.  

§ 6  Iverksetjing 

Forskrifta trer i kraft 15. februar 2018. Frå same dato blir Reglement om opptak for ettårig praktisk-
pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen oppheva.   
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