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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
Praksisutvalget  

Arkivsaksnr.:2013/110           
__________________________________________________________________________ 
Møtet ble holdt fredag den 18. januar 2013 klokken 10-12 på rom 342 i Christiesgate 13.  
_________________________________________________________________________ 
Medlemmer til stede 
Endre Brunstad, Kjetil Børhaug, Lasse Salthella, Inger Lise Sleire.  
 
Forfall: Tom Klepaker, Hege Eikeland Tjomsland, Marit Ulvik, Heming Gujord 
Observatører: Hilde Hjertager Lund  
Sekretær: Hege Ekeland  
 
REFERAT: 

I 13/110 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtetidspunkt var feil i innkallingen. Sakslisten ble godkjent. 

II 12/992 GODKJENNING AV REFERAT 
 

Referatet ble godkjent. 

III 13/110 FULLMAKTSSAKER 
 

Ingen fullmaktssaker.  

IV 13/110 ORIENTERINGSSAKER 
 
Styret tok de muntlige orienteringssaker til etterretning. Noen saker blir satt 
opp som diskusjonssaker i neste møte. Dette gjelder spørreundersøkelsen om 
praksis, samt PEK-midler. Emnebeskrivelsene for praksisemnene vil sendes ut 
til utvalget.  

Sak 1/13 12/9762 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

Konstituering av praksisutvalget  
 

Utvalget diskuterte ordlyden i mandatet fra programstyret  og diskusjonen 
dreiet seg særlig om formuleringen som sier at praksisutvalget har ansvar for 
daglig drift av praksis. Det var uklarhet om hva programstyret ligger i 
formuleringen «daglig drift» og hvorvidt det er mulig å gi praksisutvalget 
fullmakter i praksissaker. Programstyret vil få et brev hvor styret bes om å 
presisere utvalgets mandat.   
 
Praksisutvalget tar sitt mandat til etterretning, men ber programstyret om 
å presisere hva det innebærer at «programstyret kan delegere fullmakter 
til praksisutvalget i saker som gjeld dagleg drift».  Valg av leder blir 
utsatt til neste møte. I forkant vil det kommuniseres per e-post for å ha 
leder på plass innen møtet den 18. februar.  
 

Sak 2/13 13/716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praksis i ny lektorutdanning  
 
Det er fortsatt uklart hvordan de nye rammeplanene for hhv ettårig PPU og 
lektorutdanningen vil se ut. Høringsfristen var i november 2012 og det er først i 
medio februar rammeplanene blir vedtatt. Dette gir svært kort tid for 
implementering av nye studieplaner og det er for kort frist dersom man skal 
overholde UiBs reglement for sikring av kvalitet i studiene.  
 
Når det gjelder ettårig PPU er det i utgangspunktet ikke snakk om store 
endringer for vår institusjon. Ny rammeplan gir imidlertid en sjanse til å tenke 
nytt om det ettårige løpet. Årlig opptak til PPU er en annen faktor som påvirker 
studiet og som gjør at endringer må iverksettes. Hvilke implikasjoner årlig 
opptak får for praksis og studiet som helhet diskuteres i neste møte.  
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Vedtak: 

1. Praksisutvalet vil i samarbeid med Programstyret syte for at 
emneplanane for praksis for eittårig PPU vil vere i samsvar med nye 
rammeplanar frå og med hausten 2013.  

2. Praksisutvalet konstaterer at det ikkje er råd å implementere nye 
rammeplanar for lektorutdanninga frå og med hausten 2013. Samtidig 
ser praksisutvalet på praksisopplegget for lektorutdanninga i høve 
nye rammeplanar som ei stor utfordring, og vil engasjere seg i 
arbeidet med utvikling av praksis i denne samanhengen. 

3. Praksisutvalget vil diskutere virkninger vedrørende årlig opptak i 
forhold til konsekvenser for praksis og emnebeskrivelser på 
pedagogikk og fagdidaktikk i neste møte.  

Sak 3/13 13/726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

Forespørsel til praksisutvalget fra de faglige kontaktpersonene ved Det 
psykologiske fakultetet  
 

Det er uklart hvem som disponerer PEK- midlene for «styrking av praksis i 
lektorutdanningen». Etter å ha kontaktet Ingrid Helleve som står bak 
søknaden, er det på det rene at det er praksisutvalget som skal disponere 
midlene. Rollen til de faglige kontaktpersonene er også uklar for 
praksisutvalget og som følge av denne usikkerheten – samt til eierskap til 
PEK-midlene kan ikke praksisutvalget ta stilling til forespørselen. Det er behov 
for en gjennomgang om hva som ligger til prosjektbeskrivelsen og hva som 
fungerer per i dag, samt hvordan ting skal organiseres i fremtiden. De faglige 
kontaktpersonene vil få et svar fra praksisutvalget. 
 
Et utkast til svarbrev sendes på sirkulasjon i praksisutvalget før de 
faglige kontaktpersonene får svar på sin forespørsel.   

Sak 4/13 13/722 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

Mini veilederkurs  
 
Det har vært vanlig å holde mini veilederkurs før hver praksisperiode og det 
blir også tilbud i vår. For å sikre oss at mini veilederkurset skal få en faglig 
ansvarlig, skal saken om miniveilederkurs opp i praksisutvalgets siste møte 
hvert semester. Dato og ansvarlig for neste semesters veilederkurs blir da 
bestemt.  
 
Skolene får tilbud om mini veilederkurs onsdag 6. februar 2013 fra 
klokken 14-16. Det blir ikke aktuelt å ha et utvidet kurs med faglig profil. 
Praksiskoordinator koordinerer kurset.  

Sak 5/13 12/13060 
 
Vedtak: 

Møteplan for praksisutvalget våren 2013 
 
Neste møte i praksisutvalget blir 18. februar klokken 10-12.  

  Eventuelt 

1. Programstyret ber fakultetene om å oppnevne vararepresentanter for 
praksisutvalgsrepresentantene.  

 
 
 

Endre Brunstad  
Konstituert leder  

Hege Ekeland 
Sekretær 

 


