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I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

II 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte (14.12.2021) 

Protokoll fra møtet 13.12.2021 må ettersendes grunnet sykdom. 

 

III Orienteringssaker 

  

a. Orientering om redesign og lektorsenter: 

tilsettinger, prosess, etc. 

b. Årlig konferanse om lektorutdanningen 

c. ITEA 

 

 

 

IV Saker 

  

1/22 Vedtakssak: Bemanning av lektorutdanningen 
 
Se eget vedlegg. 
 
Vedtak:  
LUHF vedtar å sende en anbefaling til HF-fakultetet om  
1) å styrke bemanningen av vitenskaplige tilsatte med didaktisk kompetanse, 
begrunnet i den store økningen i antall lektorstudenter og en målsetning om å 
motvirke midlertidighet, og  
2) inkludere særlege hensyn til profesjonsutdanningen i kriteriene for 
framtidige bemanningsplanar. 
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2/22 

 

Drøftingssak: Rutiner for godkjenning av ekstern utdanning 
 
For å sikre lik praksis ved forhåndsgodkjenning og innpass av ekstern 
utdanning er det behov for en rutineformulering/«guide» til fagkoordinatorer. 
Det er i dag mye usikkerhet og ulik praksis rundt godkjenningssaker, både for 
fagkoordinatorer og studenter. I tillegg til at studenter kan miste sitt 
utvekslingsvindu, så er det også svært tidkrevende for alle involverte. 
 
LUHF har allerede drøftet tematikken 04.02,2021, men uten at dette førte til 
noe mer håndfast å forholde seg til for nye fagkoordinatorer. 
 
LUHF bør komme fram til en framgangsmåte som kan sikre bedre rutiner for 
forhåndsgodkjenning. Fagkoordinatorene bør involveres tidlig i utarbeidelsen 
av rutinene. 
 
Elementer som kan være relevante i denne sammenheng: 

- Et møte ved oppstart av hvert semester (eller det tidspunkt hvor nye 
fagkoordinatorer er utnevnt) hvor en får en felles gjennomgang av 
forhåndsgodkjenning, med eksempelsaker som kan belyse kjente 
utfordringer. 

- En liste med retningslinjer for forhåndsgodkjenning. 
- Eksempelsamling 
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Drøftingssak: Didaktikkemne i sjette semester som fjernstudium under 
utveksling.  
 
Det har lenge vært en sedvane at lektorstudenter som velger utveksling i 
semester 6 får ta et fagdidaktikkemne (5 studiepoeng) som fjernstudium ved 
UiB mens de er på utveksling. Mye grunnet pandemien er det mange av de 
som skulle vært ute på sitt fjerde semester i fjor som nå velger å reise ut på 
sitt 6. semester i år. Totalt er det 30 lektorstudenter som reiser ut på sjette 
semester i år. For noen fagmiljø blir det mange studenter som skal ha en slik 
særordning. Det vil bl.a. for nordisk være snakk om 13 studenter, historie 5 og 
religion 4 studenter som skal ha denne ordningen. AHKR har etterspurt en 
formalisering av denne ordningen slik at fagmiljøene kan forberede seg i 
forkant av situasjonen. LUHF oppfordres til å drøfte en formalisering av 
ordningen. 

  

  

4/22 Drøftingssak: To rapporter fra eksterne fagfeller 

 

Se vedlegg 

 

 
5/22 Drøftingssak: Representasjon i LUHF og ny leder av LUHF 

 

Perioden for inneværende LUHF går ut dette semesteret. 

• Vedtak om fordeling av representasjon mellom fagdidaktikere og 

disiplinfaglige – påminnelse til instituttledelsen 
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• Ny leder av LUHF skal oppnevnes fra høsten 2022. I følge 

«turtakingsprinsippet» bør lederen denne gangen komme fra LLE eller 

FOF. 

 

6/22 Drøftingssak: Formalisering av rutiner rundt tredje undervisningsfag 

 

Mange lektorstudenter ønsker å ta et tredje undervisningsfag parallelt eller 

underveis i lektorstudiet. For de fleste fører dette til at de ikke fullfører 

utdanningen på normert tid. Siden det er knyttet en bonusordning for 

studenter som fullfører på normert tid (51.000 kr kan avskrives på studielånet) 

oppfordres LUHF til å drøfte mulige rutiner som kan muliggjøre et tredje 

undervisningsfag mulig samtidig som en fullfører på normert tid. Det vil også 

for programmet være viktig å synliggjøre hvor mange som fullfører på normert 

tid.  

En mulig løsning er å ha en ordning med permisjon fra lektorprogrammet for å 

ta et tredje undervisningsfag. Studenten må da få en annen studierett som 

han/hun kan ta et årsemne på. 

 

V EVENTUELT 
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