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I Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av protokoll fra 
møtet 10.12.20. 

 

II Orienteringssaker 

 1. Orientering fra møter i  

a) Praksisutvalget 

b) Programrådet 

2. Allmøte om 5LU-utdanningen 

3. Dekomp 

4. Covid-19: tiltak og erfaringer 

 

 

III Saker 

  

21/20  Drøftingssak overført fra forrige møte: behov for rammer i arbeidet med 
forhåndsgodkjenning av emner for lektorstudenter på utveksling 

I forbindelse med forventet utveksling skal det utarbeides utvekslingspakker 
slik at studentene kan velge et sett med forhåndsgodkjente emner ved 
utvalgte partneruniversiteter. Det er i dag ulik praksis for forhåndsgodkjenning 
for de enkelte fagene. Noen legger seg tett opp mot innholdet i emnet som 
skal erstattes, og forventer nokså likt innhold, mens andre ser på helheten 
med de øvrige emnene, og tar utgangspunkt i hva som ville blitt godkjent som 
opptaksgrunnlag for PPU.  
 
Funksjonen som fagkoordinator rulleres mellom de ansatte ved hvert fag, og 
ved hvert bytte mister en mye av erfaringen med forhåndsgodkjenning. For å 
gjøre det enklere for fagkoordinatorene å gjøre gode vurderinger etterlyses 
det felles rammer i arbeidet med forhåndsgodkjenning.  
 
Et forslag til forenklede kriterier kan være som følger: 



 

 

 
Fag 2: Hvis emnekombinasjonen ved vertsuniversitetet, sammen med 
emnene studenten skal ta ved UiB, ville ført til godkjent opptak til PPU skal de 
foreslåtte emnene forhåndsgodkjennes. 
 
Fag 1: Like kriterier som for fag 2, men skal i tillegg sikre at studenten er 
forsvarlig forberedt til å begynne på masternivå i faget.   
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Drøftingssak: Fokusområde for ekstern fagfelle for erfaringsbaserte 

masterprogram i engelsk og nordisk 

Forslag til fokusområde: 

 

År 1: Dei disiplinfaglege emna i studieplanen: mål, relevans, 

undervisningsformer, vurdering og tilbakemelding 

 

År 2: Didaktikkemnet og metodeemnet i studieplanen: mål, relevans, 

undervisningsformer, vurdering og tilbakemelding 

 

År 3: Masteroppgåva: utvikling av prosjekt, oppgåveseminar, skriveprosess 

og rettleiing 

 

År 4: Studiet som heilskap, gjennomføringsprosent, aktuelle tiltak som kan 

hindra fråfall 

 

  

 

2/21 Drøftingssak: Omorganisering av temaseminar  
Programrådet tok opp sak om temaseminara i KOPRA/LAPRA i møte 20/1. 

Det har vore peika på problem ved at HF og MN legg temaseminara til ulike 

delar av lektorutdanningsløpet (KOPRA på HF og LAPRA på MN). 

Logistikkmessig er dette komplisert. Det fører også til at ferske 

lektorstudentar har seminar saman med studentar på masternivå; det er 

vanskeleg å tilpassa innhaldet til målgruppa, og studentane har uttrykt 

frustrasjon over dette. Studentane har også meldt at innhaldet i nokre av 

seminara er blitt opplevd som utdatert eller lite relevant og ønskjer seg 

pragmatisk og direkte praksisretta innhald (døme: opplæring i og øving i LMS-

system som vert brukte i skulen, nettmobbing som del av mobbeseminar, 

osv.). 

Programrådet ber om innspel frå lektorutdanningsutvala til endring i 

organisering av temaseminar i KOPRA og LAPRA. Målet er å arrangera felles 

temaseminar for HF og MN, og i programrådet sitt møte kom det opp to 

alternative forslag:  

a) To temaseminar på KOPRA, to på første LAPRA 

b) Eitt temaseminar for kvart KOPRA-emne + eitt temaseminar på første 

LAPRA-emne.  

 

 

IV EVENTUELT 
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