
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Programutvalg for lærerutdanning 

Det humanistiske fakultet 

 

28.08.2019 

MØTEINNKALLING 

 

Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 01. oktober 2019,  

kl. 10:15 – 12:00, HF-bygget, seminarrom 216 

 

Sigrid Ørevik 

Xavier Llovet Vilà 

Endre Brunstad  

Marie von der Lippe 

Adri Mena Gonzales, 
studentrepresentant PPU 

Hanna Valle Risnes, student-
representant integrert lektorutdanning 

Helge Restad (sekretær)  

 

 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

II Orienteringssaker 

 1. Orientering fra møter i  

a. Styringsgruppen (17. september) 

b. Programrådet (10. september) 

c. Praksisutvalget 

2. Stipendiatstilling med lektorutdanning som tema   

  

  

Saker 

  

27/19 Status og veien videre for lektorutdanningen ved UiB 

Fagdirektør for lærerutdanning ved UiB, Sølvi Lillejord, vil delta i en samtale 
rundt lærerutdanningene ved UiB. Aktuelle tema som kan være utgangspunkt 
for diskusjon: nærhet til praksisfeltet, mulig utvikling av fagdidaktiske kurs 
innenfor rammen av Dekomp, videre arbeid med et lektorsenter, 
studiestruktur i lektorprogrammet, mastergradskonferanse, hva kan det være 
hensiktsmessig å ha som målsettinger? 

 

28/19  Status HUSK-samlinger  

Orientering om samling 11/9, og forberedelser til ny samling. Tema for ny 
samling «Demokrati og medborgerskap», foreslått dato 6. desember. 
Fastsette hovedansvarlig for arrangementet. 

 

29/19  Programsensorsamling 28-29. oktober 

Innspill til programsensor for HF 



 

 

 

30/19 Oppnevning av representant til programkomité for UiBs 
Lektorutdanningskonferanse 2020 

Lektorutdanningskonferansen ved Universitetet i Bergen (UiB) har blitt et fast 
møtepunkt for ansatte i lektorutdanningen og partnerskolene våre, og 
avholdes i slutten av februar 2020. Programrådet ber fakultetet oppnevne én 
representant til programkomitéen innen 9. oktober 2019. 

 

31/19 Deltakelse på nasjonal lektorutdanningskonferanse 7-8.nov 

 Nasjonal lektorutdanningskonferanse avholdes i Tromsø, 7-8. november 
2019. PUHF sendte i 2018 to ansattrepresentanter og én studentrepresentant 
(Jf. Orienteringssak PUHF-møte 18.09.2018) 

Forslag til vedtak: PUHF dekker konferansedeltakelse på nasjonal 
lektorutdanningskonferanse 2019 for X representanter fra humanistisk fakultet 
ved UiB 

 

32/19 Lunsjsamling med kollegaer fra MN-fakultetet ifm erfaringsbasert 
master for lærere 

Søknad om å få dekket arrangementet av PUHF. 

Forslag til vedtak: PUHF innvilger søknad om å dekke kostnader på 1500 
NOK til lunsjsamling i forbindelse med erfaringsbasert master for lærere, 
oktober 2019.  

  

IV EVENTUELT 

 

 

 

 

 

  Sigrid Ørevik 

Leder PUHF 

  

    Helge Restad 

Sekretær 

 


