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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 

 

Innkalling til møte i programrådet for lektorutdanningen 
Møte 2. 2019 
 

Tidspunkt 15.mars 2019, kl. 10:15-12:00 

Møtested: Langes gate 1 - glasshuset 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 6. februar.  

Protokollen er lagt ved som vedlegg.   

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

 

Vedtakssak   

Sak 7/19 Semesterplan for høst 2019  

  Notat fra Studieadministrativavdeling, semesterplan for høst 2019 ettersendes.  

Sak 8/19 Programsensorrapporter  

Notat fra Studieadministrativ avdeling, sensorrapporter fra HF og MN er lagt 

ved separat.  

Drøftingssaker  

 

Sak 9/19 Organisering av praksisbesøk 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Sak 10/19 Oppfølgning etter lektorutdanningskonferansen 2019  

Notat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Orienteringssaker 

Sak 11/19  NoFA- Konferansen Bergen 2019 

Sak 12/19 Eventuelt  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 19/1293 

 

 

Sak 7/19 Semesterplan 2019 

Notat fra Studieadministrativ avdeling  

 

    Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  15.mars 2019      ephorte: 19/1293 
  

 

Hvert semester utarbeides plan med sentrale tidspunkt for praktisk-pedaggsk utdanning og 
5–åring  lektorprogram. De admnistraive ansatte og faglige som jobber med de nevnte 
utdanningene har spilt  inn sine datoer for semeserplanen. Semesterplanen er et viktig 
verktøy for timeplanlegging. Semesterplanen angir både tidspunkt for praksis og eksamen. 

I år er det forsøkt å gjøre slik at det er noe mer lik praksis mellom fakultetene, og at 
praksisperioden for HF foregår på færre uker.  

   

Drøfting:  

Programrådet vedtar forslaget til semesterplan og ber om at den gjøres kjent blant 
fagmiljøene.  

 

 

04.03.2019/DEFL 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

ephorte: 19/1293 
 

 

 

 

Sak 8/19 Programsensorrapporter 

Notat fra Studieadministrativ avdeling  

    

                                 Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  15. mars 2019       ephorte: 19/1293 
 

Bakgrunn:  

I 2017 besluttet styringsgruppen for lektorutdanningen å avvente oppnevning av ny 

koordinerende programsensor for lektorutdanningen, og heller bruke avsatte ressurser på 

oppfølging av tidligere rapporter.  

Det humanistiske fakultet (HF), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det 

psykologiske fakultet (PS) har egne programsensorer tilknyttet 5-årig lektorutdanning (5LU) 

og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).  HF og MN har mottatt sensorrapporter for 2018. 

PS har ikke mottatt programsesnsorrapport for 2018, grunnet forsinkelse i bestillingen av 

rapporten i 2017.  

De to rapportene utgjør et viktig grunnlag for videreutviklingen av lektorutdanningen og 

bringes derfor inn for programråd og styringsgruppe.    

Rapporten for 5LU ved HF har hatt to hovedfokus; 1) vurdering av studiemodellen og dei 

emna som er så langt er undervist på lektorprogrammet med fordypning i historie eller 

religion og 2) ei vurdering av masterdelen i lektrorprogramma med fokus på omffanget av 

masteroppgaven ( 60 vs 30 studiepoeng).  

I oppsummeringen til rapporten trekkes det fram at en bør se på hvordan en kan utvikle 

rutiner for å aggregere og syntisere informasjon fra emnenivå til proramnivå for å skaffe seg 

et robust grunnlag for kvalitetsutvikling. Det trekkes og fram at det synes å være viktig å 

styrke praksissamarbeidet både stukturelt og innholdsmessig, og HUSK –satsningen bør 

utvikles videre.  

Rapporten for 5LU ved MN , hadde fokus på å gjøre prakss gjenstand for sensur, samt 

sammenhengen mellom praksis som læringsarena og undervisning på camups , 

hovedsakelig profesjonsdag.  I konklusjonen til programsenssorrapporten trekkes det fram 

blant annet at det bør være flere møteplaser for de som er involvert i lektorutdanningen , 

inkludert praksisfeltet som klan styrke samarbeidet.  Det foreslås at det bør gjøres endringer i 

form og innhold i for-og etterarbeidet samt campusdager. Og at praksisgruppestørrelsen ikke 

bør endres, og at de bør reduseres slik at det er lettere for studentene å slippe til.  

Programsensorrapportene legges frem for programrådet til orientering. Utvalget bes også om 

å drøfte oppfølgingen av rapportene.  

Forslag til vedtak, :  

Programrådet tar programsensorrapportene til orientering, og oversender rapporter med 
innspill til oppfølging til styringsgruppen for lektorutdanningen.  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 

ephorte: 17/4101 
 

  

Sak 9/18 Organisering av praksisbesøk  

Notat fra programrådsleder, innspill fra PUHF 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 15. mars 2019      ephorte: 17/4101 
 

Bakgrunn 

Ved UiB fungerer praksisbesøk fra ansatte ved lærerutdanningen som den pålagte 
underveisvurderingen av praksis. UiB har en modell der hver student får to praksisbesøk per 
semester, altså fire per studieår. Tre av besøkene er av fagdidaktikere, mens pedagogene 
besøker alle studenter én gang (halve kullet om høsten, og den resterende halvpart 
semesteret etter). Denne modellen har vært benyttet så lenge at det er vanskelig å finne ut 
hvor den er vedtatt. 

I mai 2016 (sak 14/16) vedtok programstyret for lektorutdanning nye felles rutiner for 
praksisbesøk. I referatet fra møtet het det at «det er nyttig og bra det utarbeides felles rutiner 
og retningslinjer for praksisbesøk», men det ble åpnet for at rutinene er av generell art slik at 
ulike fagpersoner kan gjennomføre besøk i tråd med sitt eget opplegg. I saks-fremlegget til 
felles rutiner ble det gjort rede for bakgrunnen for at praksisbesøk var på agendaen, og det 
vises til følgende: 

På UiB sine nettsider (” Praksisinformasjon”) står i dag en del informasjon om hvordan 
praksisbesøk fra UiB skal handteres, både når det gjelder planlegging og gjennomføring. 
Eksempelvis:   

Hver student vil vanligvis få to besøk fra universitetet hvert semester. Studentene skal i løpet 
av studiet ha ett besøk av pedagog, de 3 resterende i fagdidaktikk. Besøkene er varslet 
direkte til veileder, student eller begge parter. Både student og veileder skal være informert 
om besøket. Praksiskonsulent setter opp liste med fordeling av besøk. 

Den siste tiden har det blitt tydelig at det ikke er enhetlig eller helhetlig praksis når det gjelder 
besøk av studetene i praksis. Det har vokst fram ulike besøksmodeller, og tabell 1 viser de 
besøksmodellene som ble praktisert høsten 2018 og våren 2019.  

Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet har i tilegg et eget system for PPU-studentene. 
Studenter som har programfag (f.eks kjemi, biologi , fysikk) får besøk fra programfagene det 
semesteret studentene har praksis i videregående skole. Dette resulterer i at studenter som 
feks har biologi og kjemi, får to besøk fra MN på høstsemesteret. Da pedagogene innførte at 
de skal besøke alle studentene på partnerskolene, førte dette til at noen av studentene på 
partnerskolene fikk tre besøk på høsten, og vil da kun få ett besøk på våren.  

Ettfagsmodellen har ført til at vi har fått en ny studentgruppe, og det er viktig at de får en 
modell for praksisbesøk også. Denne bør være likeverdig med modellen for 
tofagsstudentene. Slik er det ikke i realiteten i dag. 

UiB har med andre ord ikke lenger en besøksmodell som sikrer at alle studenter får to besøk 
hvert semester med tilnærmet lik utforming, og praksisutvalget ser behovet for å diskutere 
besøksmodellen på ny 

Det er hensikstmessig å diskutere praksismodellen, og hvordan dette skal løses i framtiden.  

Pralellt med praksimodellen, har det kommet spørsmål omkring hvordan praksisbesøk kan 

avvikles. Feks kan praksisbesøkene gjennomføres via skype?   

Drøfting  
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Programrådet bes drøfte saken, og komme med forslag til tilrådning/vedtak til 

styringsgruppen.  Hvem har rett og plikt  til å bestemme eventuelle avvikk fra den 

eksisterende modellen? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 

 

 

 

 

 

  

Fakultet Fag Modell Antall besøk Organisering 

HF ENG 
HIS 
REL 

1 3 FAGDID, PED, HUM 

2 3 FAGDID1, FAGDID2, PED 

FIL 
FRA 
NOR 
NORAN 
SPA 
TYS 

1 4 FAGDID, FAGDID, PED, HUM 

2 4 FAGDID1, FAGDID2, FAGDID, PED 

SV GEO 
MEVI 
SAK 
IT 

1 3 FAGDID, SVDID, PED 

2 4 FAGDID1, FAGDID2, FAGDID, PED 

PS PSYK 1 3 FAGDID, FAGDID, PED 

2 4 FAGDID1, FAGDID2, FAGDID, PED 

MN BIO 
FYS 
GEF 
KJE 
NAT 
MAT 

1 4 FAGDID, FAGDID, FAGDID, PED 

2 4 FAGDID1, FAGDID2, FAGDID, PED 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 19/1293 

 

 

  

Sak 10/19 Oppfølgning av lektorutdanningskonferansen  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 15.mars 2019       ephorte: 19/1293 
 

Bakgrunn :  

Lektorutdanningskonferansen gikk av stabelen 20.02-21.02 2019. Det var 77 deltakere,jevnt 
fordelt mellom skolene, fakultetene, og administrativt ansatte.  

Det er ønskelig at programrådet kommer med sine tilbakemeldinger til konferansen, og 
innspill/ refleksjoner omkring om det skal arrangeres en konferanse i 2020 og hvilke 
innfallsvinkel den i tilfelle skulle ha hatt.  

 

 

04.03.2019/DEFL 
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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 19/1293 

 

 

  

Sak 11/19 NoFA- Konferansen Bergen 2019 

Muntlig orientering fra programrådsleder 

    

                                 Orienteringssak  


