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Innkalling 
 

Møte i Lektorutdanningsutvalget ved Humanistisk fakultet (LUHF), 

08. mars 10.15-12.00, HF-bygget, seminarrom 400. 

 

Sigrid Ørevik (leder) 
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Jørgen Sejersted 

Marie von der Lippe 

Jennie Pedersen 

Solveig Ottersen 

Helge Restad (sekretær)  

 

 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

II 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte (25.01.2022) 

 

III Orienteringssaker 

  

a. Møter i: 

- Programrådet 

- Praksisutvalget 

- Studiestyret 

b. Søkertall/opptakstall 

c. Frist for innmelding av kompetansekrav til PPU 

d. Felles planleggingsdag for PPU 

e. Oppsummering av lektorkonferansen på Solstrand 

f. Lektorsenteret – offisiell åpning 14. mars  

g. Redesignprosessen 

h. CABUTE, samarbeidsprosjekt mellom UIB, HVL og 

lærerutdanningsinstitusjoner i Uganda 
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IV Saker 

7/22 Vedtakssak: Formalisering av rutiner rundt tredje undervisningsfag 

 

Mange lektorstudenter ønsker å ta et tredje undervisningsfag parallelt eller 

underveis i lektorstudiet. I dag er det ingen rutiner rundt dette, og mange som 

tar et år ekstra for å få et tredje fag mister muligheten til å fullføre studiet på 

normert tid. Dette er uheldig for studenten som mister Lånekassens bonus for 

lektorstudenter som fullfører på normert tid, og det er uheldig for statistikken 

vår over studenter som fullfører på normert tid.  

 

Forslag til vedtak: 

 

a) LUHF ber fakultetsadministrasjonen formalisere rutiner som gjør det 

mulig for lektorstudentene å ta et tredje undervisningsfag uten å miste 

muligheten til å fullføre studiet på normert tid, samt se på mulighetene 

for å ta et tredje undervisningsfag på utveksling. 

 

b) LUHF ber leder for redesignprosjektet, Endre Brunstad, om å ta 

innspillet rundt et tredje undervisningsfag inn i redesignprosessen. 

 

  

8/22 Vedtakssak: Lisens for Padlet 

Det har kommet et forslag fra en av didaktikerne ved HF om at 

lektorutdanningen ber UiB skaffe lisens for Padlet, som mange praksisskoler 

bruker. UiB har allerede lisenser for bl.a Mentimeter, Kahoot og Whiteboard, 

men ikke for Padlet. Ut fra studentenes behov for å prøve seg på 

programvare som blir brukt i skolene, ville det vært gunstig å supplere med 

lisens for Padlet. Er det også behov for lisenser for annan type programvare 

brukt i praksisfeltet? 

 

Forslag til vedtak:  

LUHF ber Programrådet diskutere behovet for at UiB supplerer eksisterende 

programvarelisenser med Padlet og eventuelt annen programvare som er 

hyppig brukt ved praksisskolene.  

 

 

9/22 

 

Vedtakssak: HUSK-samling 
Ønsker LUHF at det arrangeres et fysisk HUSK-arrangement på 
Litteraturhuset? Forslag til tidspunkt?  
 
Forslag til vedtak: 
LUHF ønsker at kommende HUSK-samling arrangeres fysisk på 
Litteraturhuset. 
 

 

10/22 Drøftingssak: Bemanning av lektorutdanningen 
 
LUHF drøfter videre arbeid for å følge opp innspill til bemanningsplan. 
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11/22 Drøftingssak: Innspill til NOKUTs evaluering av lektorutdanningen 

NOKUT har sendt et oppsumeringsnotat etter egenevalueringen (juni 2021) 

og institusjonsbesøket (nov 2021) – se vedlegg 2.  

De ber oss og om å svare på noen spørsmål, som et siste ledd i 

datainnsamlingen, før evalueringen blir ferdigstilt – se vedlegg 3 

«Refleksjonsnotat UiB».  

Lektorutdanningsutvalgene ved HF, SV og MN, undervisningsutvalet ved Iped 

og praksisutvalet er bedt om å svare. Svarene går via fakultetene til SA. 

  

Programrådet vil få innspillene til drøfting i neste møte i mars. 

 

 

12/22 Drøftingssak: leder av LUHF 

 

Perioden for inneværende LUHF går ut dette semesteret. LUHF oppfordrer 

medlemmene til å foreslå mulige kandidater for ledervervet i utvalget. 

 
  

V EVENTUELT 

  

 

 

Sigrid Ørevik     Helge Restad  

Leder LUHF     Sekretær 

 

 

 

 Vedlegg sak 11/22:  

1. Brev ut til fakulteta 

2. Oppsummeringsnotat etter institusjonsbesøket ved UiB 

3. Refleksjonsnotat UiB 

 

 


