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 Programrådet for lektorutdanningen 

 

 

Innkalling til møte i Programrådet for lektorutdanningen 
Møte 4 2021 
 

Tidspunkt: 12. mai 2021, kl. 10.00-12.00 

Møtested: Teams 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 22. mars og 23. april. januar  

    Protokollen er sendt ut.   

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

 

Vedtakssaker 

Sak 16/21 Pilotering av forskningsprosjektet ILUKS 

  Notat fra Studieavdelingen 

Drøftingssaker 

Sak 17/21 Budsjett 2022   

Notat fra Studieavdelingen 

Sak 18/21 Helhetlig tenking om temaseminarene, med vekt på PPU 

  Notat fra Studieavdelingen  

  

Orienteringssaker 

Sak 19/21 Søkertall 2021 

  Notat fra Studieavdelingen 

Sak 20/21 Lektorutdanningskonferanse 2021 

  Notat fra Studieavdelingen 

Sak 21/21 NOKUT 

  Muntlig orientering fra programrådsleder 

Sak 22/21 Lektororganisering 

  Muntlig orientering fra programrådsleder 

Sak 23/21 UHR- Lærerutdanning 

  Muntlig orientering av Svein Ivar Angel 

Sak 24/21 Eventuelt  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 21/283 

 

Sak 16/21        Pilotering av forskningsprosjektet ILUKS             

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  12. mai 2021       ephorte: 21/283 
 

Bakgrunn for saken  

Prosjektet Innovative lærerstudenter: Undervisningsdesign for kreative kunnskapsprosesser 

og studentaktivitet (ILUKS), fikk i høst tildelt forskningsmidler fra DIKU sitt program for 

studentaktiv læring. Prosjektet eies av SLATE og skal bidra til en bedre praksisopplæring for 

lærerstudentene ved Universitetet i Bergen og en bedre integrert lærerutdanning.  

Programrådet ble orientert om prosjektet i møte 3. desember, sak 56/20, og ytterligere 

informasjon om prosjektet kan leses der. 

Deltakelse i forskningsprosjekt som kompensasjon for for- og etter-arbeid og 

praksisoppgave i KOPRA 103 høst 2022 og høst 2023 

I forsknings- og utviklingsprosjektet ILUKS, finansiert av DIKU, skal det utvikles og piloteres 

en digital kommunikasjonsplattform, en digital kunnskapsbase og en kursmodul der 

lektorstudentene skal lære å lage elevaktive undervisningsdesign som skal prøves ut i 

praksis. I forbindelse med pilotering av disse tre elementene vil studenter ved UiBs 

lektorprogram få anledning til å delta på kursmodulen Undervisningsdesign for elevaktiv 

læring hvor kommunikasjonsplattformen og kunnskapsbasen inngår og testes ut som 

læringsmidler. Kursmodulen gjennomføres i relasjon til praksisemnet KOPRA 103, og 

emnebeskrivelsen har samme læringsutbytte som den gjeldende emnebeskrivelsen for 

praksisemnet.  

I forbindelse med pilotering av modulen vurderer prosjektet det som rimelig at studenter som 

deltar, gjennomfører modulen som kompensasjon for 12 timer med for- og etterarbeid i 

pedagogikk/fagdidaktikk, og at designet de utvikler og prøver ut i praksisperioden 

kompenserer for oppgavene som er relatert til praksisemnet KOPRA 103. En slik 

kompensasjon vil innebære at deltakende studenter i emnet vil gjennomføre 12 timer 

seminar i kursmodulen og det antall dager praksis som er nedfelt i de ulike programmene i 

emnet KOPRA 103. I tillegg vil eventuelle deltakere fra HF delta ved temaseminarene som er 

lagt til emnet KOPRA 103. 

Ettersom deltakelse i prosjektet er frivillig for studentene ønsker prosjektet å rekruttere 

deltakere allerede høsten 2021. Det er derfor vesentlig å få avklart kompensasjon allerede 

inneværende semester for å sikre best mulig informasjon ut til mulige deltakere.  I hver 

piloteringsperiode vil det bli rekruttert om lag 20 deltakere. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet vedtar at studenters deltakelse i pilotering av kursmodulen 

Undervisningsdesign for elevaktiv læring kompenserer for for- og etter-arbeid og 

praksisoppgave i KOPRA 103 høst 2022 og høst 2023. 

 

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_03.12.20_0.pdf
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 21/283 

 

Sak 17/21        Budsjett 2022                    

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  12. mai 2021       ephorte: 21/283 
 

Saksnotat ettersendes, i den grad SA har mottatt de nødvendige opplysningene fra 
økonomiavdelingen. Økonomiavdelingen har utfordringer og etterslep etter nytt 
økonomisystem etter nyttår.  
 
Dersom SA ikke har mottatt nødvendig dokumentasjon til å utarbeide et saksnotat innen 
tidspunkt for programstyremøtet vil saken sendes på sirkulasjon i etterkant, og før møte i 
Styringsgruppen, 8. juni. 
 



 
6 

 

  
Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 21/283 

 

Sak 18/21        Helhetlig tenking om temaseminarene, med 

vekt på PPU                     

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  12. mai 2021       ephorte: 21/283 
 

Temaseminarene for 5LU er 4 heldagsseminar som arrangeres hvert høstsemester. Hvert 

seminar er en praksisdag, og teller med det forskriftsfestede kravet om antall praksisdager. 

Det betyr at de er 100 % obligatoriske. Temaseminarene er knyttet til tre ulike emner, 

KOPRA101, KOPRA103 og LAPRA101. HF-studenter har to temaseminar knyttet til 

KOPRA101 og to til KOPRA103. MN-studentene har alle fire temaseminarene knyttet til 

LAPRA101. Det er administrasjonen på PS som timeplanlegger og fasiliteter 

temaseminarene og fagmiljøene som utarbeider faglig innhold. Sekretær for praksisutvalget 

sender, tidlig på vårsemesteret, ut en forespørsel til fakultetene om å oppnevne 

representanter fra fagmiljøene til å utarbeide temaseminarene.  

I programrådsmøtet 22.03.21 ble det vedtatt at temaseminarene for 5LU skulle organiseres 

likt for alle lektorprogrammene og plasseres i samme semester. Det ble også vedtatt at de 

tre tverrfaglige temaene fra Fagfornyelsen adresseres i temaseminarene i 5LU. 

Under planleggingsdagen for PPU i februar ble det diskutert muligheter for å etablere 

temaseminar også for PPU-studentene. Utgangspunktet for diskusjonen var muligheter og 

behov for å innlemme de tverrfaglige temaene fra Fagfornyelsen inn i utdanningen. Det er 

likevel ikke gitt at man tenker det samme opplegget som for 5LU, da det finnes mange måter 

for å jobbe tverrfaglig med skolen og de nye læreplanene. Bl.a. ble det på planleggingsdagen 

drøftet muligheter for å kunne trekke inn Dekomp.   

På bakgrunn av at PPU-studentene kun har 60 dager skolepraksis vurderes det ikke aktuelt 

at ev temaseminar teller som praksis slik som ved 5LU, som har 100 dager skolepraksis. 

Fagdager er dager som studentene selv bestemmer innholdet til. Det er ønskelig at 

deltakelse på temaseminar skal være obligatorisk og kan av den grunn inngå i et 

praksisemne.   

Programrådet bes om å drøfte PPU sitt initiativ til å etablere temaseminarer: 

• Ønsker Programrådet å støtte PPU sitt initiativ til å etablere temaseminar? 

• Hvordan vurderer Programrådet at en utvikling av temaseminarer for PPU skal foregå 

og hvem skal involveres? 

• Vil Programrådet støtte et Solstrand-seminar for planlegging av temaseminar for 

PPU? 

• Hvordan skal ev temaseminar for PPU administreres og driftes/utarbeides på årlig, 

eller to-årlig basis? 

Programrådet gis mulighet til å fatte vedtak dersom dette er aktuelt. 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 21/283 

 

Sak 19/21        Søkertall 2021                    

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Orienteringssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  12. mai 2021       ephorte: 21/283 
 

 

Søkertallene fra Samordna opptak for lektor 8-13 og lokale søkertall for PPU er klare. 
Programmet med flest søkere er samfunnsfag, som har opptak for første gang høsten 2021. 
Ellers har de fleste programmene har fått færre søkere, med unntak av 
naturvitenskap/matematikk og tysk, som har liten og ingen endring.  
  

Studium  Søkere 

2020  

Søkere 

2021  

Endring  

Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap  40  17 -57,5% 

Lektor, 8.-13. trinn, historie  72  60 -16,67% 

Lektor, 8.-13. trinn, fransk  7  3 -57,14% 

Lektor, 8.-13. trinn, tysk  2  2 0% 

Lektor, 8.-13. trinn, nordisk  58  33 -43,1% 

Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk  53  54 1,89% 

Lektor, 8.-13. trinn, engelsk  56  41 -26,79% 

Lektor, 8.-13. trinn, spansk  19  16 -15,79% 

Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag   117 nytt studium 

Praktisk-pedagogisk utdanning  407  379 -6,87% 

 
 
Søkertallene legges frem for Programrådet til orientering.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 21/283 

 

 

Sak 20/21        Lektorutdanningskonferansen 2021                    

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Orienteringssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  12. mai 2021       ephorte: 21/283 
 

Etter fjorårets konferanse kom det innspill om at komiteen også burde ha medlemmer fra 
skolene. Av denne grunn ble det i Programrådet den 27. oktober 2020, vedtatt at komiteen 
for Lektorutdanningskonferansen også skulle ha representanter fra videregående- og 
grunnskole. Det ble sendt ut forespørsel til både videregående- og grunnskole og fikk 
respons fra videregående skole. 

Komiteen består dermed av følgende medlemmer: Ragnhild Lie Anderson (HF), Dag 
Roness (PS), Rune Klevjer (SV), Matthias Stadler (MN), Maria Sanchez Olsen (ass. rektor 
ved Amalie Skram vgs), Anita Jensen Ystebø (ass. rektor ved Nordahl Grieg vgs) og Aud 
Irene Mehammer (sekretær SA).  

Lektorutdanningskonferansen 2021 skulle i utgangspunktet avholdes 9.-10. mars på 
Solstrand, men måtte utsettes pga Covid19 og gjeldende smittevernrestriksjoner. Pga den 
usikre smittevernsituasjonen som fremdeles råder besluttet komiteen at årets 
Lektorutdanningskonferanse skulle gjennomføres digitalt og kun for en dag.  
 
Komiteen ble enig om ha Dekomp som hovedtema for konferansen og ønsker å presentere 
Amalie Skram vgs, Nordahl Grieg vgs og Bergen Katedralskole sitt Dekomp-s samarbeid 
med vekt på lærerutdanningsspesialist-prosjektet. Målsettingen er at temaet skal presenteres 
på ein måte som vil gi inspirasjon til Dekomp prosjekt blant ansatte ved UiB og at det viser 
flere sider ved et slikt prosjekt; bakgrunn, ulike faser i arbeidet, rolleavklaring, samarbeid og 
resultat. 

Konferansen vil også ha innslag fra UiBs egne Dekomp prosjekter med ungdomsskolene v/ 
Ragnhild Lie Anderson. 

Lektorutdanningskonferansen skal holdes den 27. mai kl 10-14-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_programradsmote_27._oktober_2020_0.pdf

