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I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

II 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte (08.03.2022) 

 

III Orienteringssaker 

  

a. Møter i: 

- Programrådet 

- Praksisutvalget 

- Studiestyret 

b. Løypemelding redesign av lektorutdanning 

c. Informasjon fra redesign av Ba-programmet i engelsk 

d. Oppdatering HUSK-samling våren 2022 

 

 

 

IV Saker 

13/22 Drøftingssak: FRAM-prosjektet sett i lys av redesignprosess 

 

Hvordan kan en forene redesign-prosessen og FRAM-prosjektets mål om mer 

sammenhengende forskningstid? Ole Thomassen Hjortland og Heming 

Gujord innleder om FRAM-prosjektet. For mer informasjon om FRAM-

prosjektet se: www.uib.no/fram 

 

http://www.uib.no/fram
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14/22 Drøftingssak: Bemanningsutfordringer ved lektorutdanningen 

LUHF inviterer en representant for dekanatet for å drøfte utfordringene og 

mulige løsninger. 

 

 

15/22 

 

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 annen 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. 
 

 

16/22 Drøftingssak: Iverksettelse av programledelse og felles programstyre. 
 
Styringsgruppen for lektorutdanningen ved UiB behandlet den 07.04.22, Sak 
9/22 Iverksettelse av programledelse og felles programstyre., og ber 
fakultetene om å melde tilbake på følgende punkter innen 30/5: 
 

• Hvordan planlegger fakultetet organiseringen av programledelse?  
 

• Hva kan fakultetet bidra med av ressurser for at programledelsen kan 
gjennomføre oppgavene i mandatet?  
 

• Hvordan ser fakultetet for seg forholdet mellom ansvar og myndighet for 
programledelsen internt ved fakultetet?  
 
På bakgrunn av saksdokumentene til styringsgruppens sak 9/22 drøfter LUHF 
mulige innspill til fakultetets svar. 

  

V EVENTUELT 

  

 

 

Sigrid Ørevik     Helge Restad  

Leder LUHF     Sekretær 

 

 

Vedlegg: 1. Brev fra SA til fakultetene om organisering av programledelsen ved 

lektorutdanningen. 

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_07.04.22_1.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_07.04.22_1.pdf

