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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 

 

Protokoll til møte i programrådet for lektorutdanningen Møte 6 2018 
 

Tidspunkt 26.  september 2018, kl. 08:00-10:00 

Møtested: Langesgate 1 - glasshuset 

 

Til stede:  

Mette Andresen (leder), Marie von der Lippe (HF), Matthias Stadler (MN), Helene Marie K. 

Eide (PS), Kjetil Børhaug (SV), Hanna Risnes (vara FIL), Johan Lie (leder av praksisutvalget).  

 

Administrasjonen: 

Denise Fewtrell Flatmark 

 

Forfall: 

Representant for Bergen Kommune ikke meldt inn. Hordaland Fylkeskommune representant 
er sykemeldt. 
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkallingen er godkjent. Sak 49/18 er flyttet fram til første sak. Det er meldt inn en sak til 

eventuelt fra Marie von der Lippe vedrørende praksis.  

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 31. august.  

Protokollen ble godkjent.  

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

 

 

Vedtakssaker 

 Sak 46/18       Praksisreglement for PPU – deltid  

Det forslås at «så langt det passer» strykes.  

Vedtak:  

Programrådet for lektorutdanningen vedtar den foreslåtte endringen med de endringene 
som framkom i møtet.  
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Sak 47/18       Lektorutdanningskonferansen 2019 

Lektorutdanningskonferansen er en viktig arena for å bli kjent med kolleger som ingår i 

lektorutdanningen og utveksle ideer/ problemstillinger.  

Det er viktig at konferansen appelerer til flest mulig av de som tilhører lektorutdanningen 

ved UiB og programmet bør derfor ha momenter både fra forskning og studiekvalitet.  

Det er ønskelig at en komiteen nedsettes snarest, slik at konferansen får best mulig 

utgangspunkt.  

Vedtak:  

Programrådet vedtar at under forutsetning at størrelsen på budsjettet blir som foreslått, 

brukes de avsatte midlene til konferanse/nettverksmøter i 2019 skal brukes på en 

lektorutdanningskonferanse :  

Tid: Uke 8 , 2 dager.  21-22. Februar.   

Sted:  Solstrand 

Fakultetene må melde inn sine medlemmer til komiteen innen 20.10.2018. Det er ønskelig at 

enten leder eller et medlem fra Praksisutvalget inngår i komiteen.  

Oppfølgning :  

Administrasjonen kontakter  

Sak 48/18 Semesterplan for vår 2019 

Det er sterkt ønsket at lektorseremonien ikke finner sted på torsdagen, da det ikke er mulig å 
avholde alle eksamener innen klokken 17. denne dagen. Noen eksamener må finne sted 
fredagen 7.  

Det stilles spørsmål ved hvorfor uke 7. ikke inngår i praksisukene for PPU heltid. Det er 
uheldig at studentene har 1 uke praksis før det er vinterferie i skolen , før praksisperioden 
begynner på igjen.  

Oppfølgning:  

Administrasjonen undersøker hvorfor uke 7 ikke inngikk i praksisukene.  

Vedtak:  

Programrådet vedtar forslaget til semesterplan med de endringene som framkom i møtet og 
ber om at den gjøres kjent blant fagmiljøene.  

 

Drøftingssaker  
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Sak 49/18       Samarbeid om Dembra   

Solveig Moldrheim presenterte Dembra og konferansen. Konferansen skal finne sted 13 – 

14. mars. Programkomiteen er i gang, og det er ønskelig at UiB inngår i komiteen som en 

samarbeidspartner.  

Programrådet er enig om at dette er en spennende ide, og det er viktig at UiB og 

lektorutdanningen inngår et samarbeid med Dembra.  

Programrådet går inn for at der lages en workshop eller tilsvarende på Dembra konferansen 

spesielt med henblikk på at utvikle ideer til hvordan den enkelte studerende kan innarbeide 

temaene i Dembra i deres videre studieforløp, for eksempel i oppgaveskriving, valg av 

spesialpensum eller tverrfaglige aktiviteter. Kjetil ønsker å lage en sesjon for studentene, 

Marie og Helene ønsker å bidra til dette arbeidet.  

Ingen i programrådet har anledning til å sitte i komiteen, men det er enighet at det behøver 

ikke å være et medlem fra programrådet – men en som tilhører lektorutdanningen ved UiB. 

Programrådet etterlyser kontaktpersoner fra fakultetene, som en måte at strukturere 

samarbeidet mellom UiB og Dembra. 

Oppfølgning  

Medlemmene av programrådet forhører seg i sine miljøer/ utvalgt om det er noen som kan 

stille. Det bes om tilbakemelding innen 8.10 fra programrådets medlemmer.  

     

Sak 50/18      Samling for programsensorer i lektorutdanningen 

 

Det er enighet i programrådet at datoen må fastsettes snarest. Dette er et viktig 

samlingspunkt for lektorutdanningen, og det må prioriteres. Dersom Det er viktig at på dag 

1, at hele styringsgruppen samt lederne fra de ulike utvalgene fra fakultetene inviteres til å 

delta.   

Programrådet ber om at datoen fastsettes snarest, slik at invitasjonen kan gå ut til 

programsensorene, og at programmet kan utformes.  

Sak 51/18      Høringssvar om adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og 

estetiske fag 

Programrådet har ingen tilbakemeldinger på punktene som Kunnskapsdepartementet 

ønsker tilbakemelding på, da UiB ikke har PPU i praktiske og estetiske fag.  

Orienteringssaker 

Sak 52/18       Felles arrangement for ansatte og studenter ved lektorutdanningen  
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Denise Flatmark orienterte kort om samarbeid med BIFF om visningen av filmen 

Opprørskolen som finer sted 27.09 klokken 18:35. Det er 85 ansatte og lektorstudenter som 

har meldt seg på. Programrådet var enig om at dette er et godt initiativ.  

Sak 53/18       Opptakstall og møtt-tall for 2018  

Programrådet bemerker at det er mer enn en fordobling av antallet av studenter som er 
registrert på PPU.  Det er fortsatt enighet i programrådet om at økningen er problematisk, 
både med tanke på undervisningsressurser og antallet av praksisplasser. Programrådet er 
sterkt bekymret over de konsekvenser som dette økte antall faktisk registrerte studenter har 
for den samlede utdannelses faglige innhold og kvalitet. Denne bekymring er videreformidlet 
til styregruppen for lektorprogrammet ved mere end én anledning. 

Programrådet tar opptakstallene til orientering.  

Sak 54/18  Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2018 

Programrådet tar konferansen til orientering.  

 

Eventuelt saker 

Sak 55/18  Eventuelt  

Marie Von der Lippe meldte inn en sak til eventuelt vedrørende praksissituasjonen høst 
2018.  

Det er enkelte religionstudenter som har fått praksis i ungdomskolen denne høsten og ikke 
vgs som de egentlig skal ha praksis i.  Dette er svært uheldig da eksamensoppgavene er 
innrettet mot erfaringene studentene tilegner seg i praksisen i den videregående skolen.  

Det er også tilfeller hvor studenter som har to fag, kun får praksis i ett av fagene. Dette er 
svært uheldig også med tanke på at eksamensoppgavene er tett knyttet til de erfaringene 
studentene gjør seg opp i praksis.  

Det er en mistanke om at de tilpasninger som er gjort bryter med våre egne forskrifter, men 
også rammeplanen.  

Programrådet er enig om at årets opptak bryter med faglige anbefalinger. Og det er viktig 
dette blir en sak på neste programrådsmøte. Sak om evaluering av ettfagsmodellen bør også 
inngå som sak i neste programrådsmøte.  

https://www.ntnu.no/lektorutdanningskonferansen2018

