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MØTEINNKALLING 

 

Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 18. juni 2019,  

kl. 10:15 - 12.00, HF-bygget, seminarrom 216 

 

Marie von der Lippe 

Hild Elisabeth Hoff 

Endre Brunstad  

Christian Sæle 

Janne Helgesen  

Tonje Sæthre  

Ellen Vikersveen (sekretær)  

 

 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

II Orienteringssaker 

 1. Orientering fra møter i  

a. Programrådet  

b. Praksisutvalget  

 2. Ny leder PUHF   

 3. Ny rådgiver i lektorutdanningen ved HF  

 4. Møte med dekan m.fl. om programsensorrapport 

 5. Avslutningsseremoni PPU/lektorutdanningen  

 6. Forskningsdag 22. november  

  

III Saker 

  

16/19  Høring – fagfornyelse  

I utgangspunktet var planen å sende inn innspillene fra UiB samlet, men fordi 

høringen dreier seg om fagspesifikke forhold har SA foreslått at hvert av de 

aktuelle fagmiljøene besvarer høringen for sitt fag samlet. 

Det betyr at de enkelte fagmiljøene leverer sitt svar direkte på 

Utdanningsdirektoratet sine høringssider innen fristen 18. juni. Hvordan har 

høringen vært gjennomført i de ulike fagmiljøene? 

  

17/19  Husk samling høst 2019 

Historie og religionsvitenskap fikk tildelt midler til å starte opp HUSK 2017. Vi har 

fremdeles noen midler igjen og har invitert til et seminar om konspirasjonsteorier 

11.9 med Asbjørn Dyrendal og Terje Emberland. I tillegg er det planlagt å 

avholde en HUSK-samling høsten 2019 for midler avsatt av fakultetet. Denne 

samlingen vil PUHF ha ansvar for. På forrige møtet ble tema «Demokrati og 



 

 

medborgerskap i humanistiske fag» foreslått. Nå viser det seg at praksisutvalget 

vil invitere partnerskolene til seminar om det samme og det er mulig HF bør finne 

et annet aktuelt tema for HUSK-samlingen. 

  

18/19 Kommisjon til stipendiatstilling i lektorutdanningen 

19/19 Progresjonskrav ved overgang til master   

Studenter gis i disse dager overgang/opptak til masterdelen av programmene. 
Etter at C-kravet bortfalt i fjor, er kravet nå at studentene må ha bestått alle 
emnene på bachelordelen for å få overgang til master. I utgangspunktet skal 
dette praktiseres helt strengt. Er det noen innspill på dette?    

  

20/19 Møteplan 2019   

  

IV EVENTUELT 

 

 

 

  

  Marie von der Lippe   

    Ellen Vikersveen 

 

 


