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I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
II Orienteringssaker 
 1. Orientering fra møter i: 

a. Praksisutvalget 
b. Studiestyret 
c. Programrådet 

 
2. Lektorsenter. 
3. Mentorordningen 
4. Læringsdesigngruppe ved HF 
5. Planleggingsdag PPU 
6. Fokus for ekstern fagfelle, Lisbeth Brevik: utveksling og 

internasjonalisering 
7. Praksis i utlandet: Frankrike og Arqusinstitusjoner 
8. Lektorutdanning: antall studenter og fagvalg 

 
III Saker 
  
16/20  Ekstern fagfelle for VID-MAUNOR og VID-MAUENG 

 
17/20 Godkjenning av ekskursjon til Utøya som del av praksis 

 
AHKR og lektorutdanningen med master i historie eller religion har inngått en 
samarbeidsavtale med DEMBRA LU, et tilbud for forebygging av 
antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. I samarbeidet inngår 
det et tilbud om en ekskursjon til 22.julisenteret og Utøya for å bli kjent med 
undervisningsoppleggene som tilbys elever på ungdomsskoletrinnet og i 
videregående skole. AHKR ønsker å få denne ekskursjonen godkjent som del 
av praksis i 8.semester. (Se vedlagt søknad for detaljer). 
 
 
 



 

 

  
Forslag til vedtak: 
 
LUHF støtter framlegget fra didaktikerne ved AHKR om å godskrive 2 
dagers ekskursjon til Utøya som del av praksis for studenter på emnene 
HIDID313 og RELDI313, med bakgrunn i at opplegget for ekskursjonen er 
tydelig forankret i arbeidsmåter i historie- og religionsfaget. LUHF ser likevel 
at ulike former for ekskursjon kan bli aktuelt som praksisopplæring for 
didaktikkstudenter også ved andre emner og vil derfor be Praksisutvalget og 
Programrådet å drøfte spørsmålet på et prinsipielt plan.  
 
 

18/20 Endring i studieplan for lektorutdanning med master i historie eller 
religion 
LUHF har tidligere diskutert om sosiologi skal inn som mulig fag 2 i 
lektorutdanning med master i historie eller religion (Jf. LUHF-møte 12. mars 
2020 sak 05/20). De involverte fagmiljøene har vært positive til endringen. 
LUHF vedtar derfor som programstyre for lektorutdanningene ved HF, den 
tekstlige endringen i studieplanen. 
  
Forslag til vedtak: 
I studieplan for lektorutdanning med master i historie eller religion foreslås 
følgende endringer: 
Nåværende tekst Endringsforslag 
Under mål og innhold: «Som det 
andre faget i utdanninga (fag II) vel 
ein eitt av faga historie, 
religionsvitskap, nordisk, engelsk, 
fransk, spansk språk og 
latinamerikastudium eller tysk. Alle 
desse faga har òg eit fagdidaktisk 
tilbod tilrettelagt for 
lektorutdanningsprogrammet.» 

«Som det andre faget i utdanninga 
(fag II) vel ein eitt av faga historie, 
religionsvitskap, sosiologi, nordisk, 
engelsk, fransk, spansk språk og 
latinamerikastudium eller tysk. Alle 
desse faga har òg eit fagdidaktisk 
tilbod tilrettelagt for 
lektorutdanningsprogrammet.» 

 Under «Rekkefølgje for emne i 
studiet» legges sosiologi til med 
respektive fag: 
4. semester: 
«Sosiologi: SOS101, MET102» 
5. semester: 
«Sosiologi: SOS103-L og SOS105-L 
eller SOS113-L» 
6. semester: 
«Sosiologi: SOS202-L» 
 

Under «7. semester»: 
«Fagdidaktikk i fag II: HIDID112, 
RELDI112, ENGDI111, FRANDI111, 
SPANDI111, TYSDI111 eller 
NODI111 (5 stp)   

Under «7. semester»: 
«Fagdidaktikk i fag II: HIDID112, 
RELDI112, SAKDI111, ENGDI111, 
FRANDI111, SPANDI111, 
TYSDI111 eller NODI111 (5 stp)   

 
 



 

 

19/20 Informasjonsflyt 
Det er utfordringer knyttet til informasjonsflyten ut til de som er arbeider med 
lærerutdanning ved UiB. Det etterlyses raskere og enklere tilgang til 
sakspapirer og protokoller fra ulike møter samt oppdatert informasjon om 
endringer som er relevante for de ansatte. Mitt UiB-siden for ansatte i 
lektorutdanningen kan tenkes en mer aktiv rolle i informasjonsflyten. Bruk av 
felles epostliste med lenker til nye sakspapirer og protokoller kan være en 
annen informasjonskanal. 
 

20/20 HUSK-samling 
Forslag til tema for neste HUSK-samling: Seminar med ekstern fagfelle, 
Lisbeth Brevik? Hvordan involvere studenter og praksisfeltet mer i forskning? 
 

IV EVENTUELT 
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Vedlegg: Søknad fra AHKR om godkjenning av ekskursjon som del av praksis 


