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Programrådet for lektorutdanningen 

 

 

Innkalling til møte i Programrådet for lektorutdanningen 
Møte 1 2021 
 

Tidspunkt: 20. januar 2021, kl. 12.00-14.00 

Møtested: Teams 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 17. januar  

    Protokollen er sendt ut.   

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

1. Ny representant frå MN  i programrådet  

2. Orientering om faglig praksiskoordinator 

3. Arbeidsprosessen rundt Lektorsenteret 

 

Drøftingssaker 

Sak 1/21 Organisering av temaseminar 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 2/21       Etablering av lektorlunsj 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 3/21       Lektorkonferansen 2021 

  Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 4/21 Fremdrift årsrapport 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 5/21 Lederverv i Praksisutvalget 

  Notat fra Studieavdelingen 

Orienteringssaker 

6/21  Forskningsdagen 2020/21 

  Muntlig orientering fra programrådsleder 

 

7/21  Eventuelt  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 21/283 

 

Sak 1/21        Organisering av temaseminarer ved LU                 

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  20. januar 2021       ephorte: 21/283 
 

I programrådet 27.10.20 kom det, under sak 46/20, frem forslag om å drøfte organiseringen 

av temaseminarene ved lektorutdanningen ved UiB. 

I dag inngår temaseminarene i praksis og består av 4 seminar. Hvert av LU-fakultetene har 

ansvar for hvert sitt seminar og hvor temaene er; «Demokrati og medborgerskap», «Ungdom 

i vanskelige situasjoner», «Mobbing» og «IKT».  

På HF inngår 2 av temaseminarene i KOPRA101 og 2 i KOPRA102. På MN inngår alle 4 

temaseminarene i LAPRA101.  

I oppstarten av etableringen av temaseminarene, og for å sikre praksisnærhet, var det 

fortrinnsvis lærere fra praksisskolene som holdt seminarene. De ble også ofte avholdt på 

skolen. I senere tid er det hovedsakelig didaktikere og pedagoger, ev organisasjoner, som 

holder seminarene og de foregår på campus. 

Ulik organisering mellom fakultetene gjør at 1. og 4. års lektorstudenter møter til de samme 

seminarene og kan ha innvirkning på læringsutbyttet til deltakerne.  

I programrådet 27.10.20 kom det bl.a. frem forslag om at temaseminar bør komme tidligere i 

utdanningen og at nivået temaet presenteres på må følge det faglige nivået studentene er 

på. På denne måten vil også læringsutbyttet av seminarene kunne økes.  

Programrådet bes om å drøfte temaseminarene i forhold til både innhold, rutiner og 

plassering i studieløpet; 

• Kan man endre på organiseringen av temaseminarene? 

• Kan enkelte tverrfaglige temaer fra fagfornyelsen innlemmes i temaseminarene? 

• Er dagens gjennomføring av temaseminarer praksisnært nok? 

Det minnes også om at det skal oppnevnes nye representanter til arbeidsgruppen for 

temaseminarene på fakultetene.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ephorte: 21/283 

 

Sak 2/21        Etablering av lektorlusj                  

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  20. januar 2021       ephorte: 21/283 
 

Før jul fikk Institutt for geovitenskap tildelt Arbeidsmiljøpris for seminarserien Geolunsj.  

Instituttet sier at bl.a. at «Geolunsj-seminaret har bidrege til auka utveksling og 

kommunikasjon av forskningsresultater. Det har gitt unge forskarar og studentar ei anledning 

til å møte og diskutere med senior-forskarar.»  

Programrådet bes drøfte om dette kan være et konsept som kan overføres og etableres for 

lektorutdanningen og lektorstudentene ved UiB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uib.no/aktuelt/141448/hylla-dei-som-skapar-godt-arbeids-og-l%C3%A6ringsmilj%C3%B8
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 21/283 

 

Sak 3/21        Lektorkonferansen 2021                 

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  20. januar 2021       ephorte: 21/283 
 

Etter vedtak i programrådet, 27.10.20, skal Lektorkonferansen 2021 avholødes 9.-10. mars. 

Solsrand er reservert og komiteen skal ha første møte i uke 3.  

Smittesituasjonen rundt Covid19 er fortsatt alvorlig og dagens smitteverntiltak, som ikke ville 

tillatt en fysisk lektorkonferanse, vil kunne forlenges ut over 19. januar.  Det er umulig å 

forutsi hvordan både smittesituasjonen og smitteverntiltakene vil være på tidspunktet for 

lektorkonferansen, men det bør tas høyde for at det vil kunne bli behov for alternativer til en 

fysisk konferanse.   

Programrådes bes drøfte ulike scenarier og alternativer for lektorkonferansen slik den er 

tenkt per idag, med overnatting og fysisk oppmøte. Programrådet bes også vurdere om det 

skal settes en dato for når en endelig beslutning ev skal tas for hvilke alternativ vi skal gå for. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ephorte: 21/283 

 

Sak 4/21        Fremdrift årsrapport                 

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  20. januar 2021       ephorte: 21/283 
 

Kap.5 i årsrapporten omhandler fremtidsutsikter og Programrådet bes om om å drøfte 

arbeidsgruppens forslag i punkt a “Hovedmål og delmål for lærerutdanningen ved UiB 2021-

2022: 

1. Bygge en god organisasjonsstruktur for lærerutdanning ved UiB 

• Skape en styringsstruktur hvor lærerutdanning  

• Opprette et lektorsenter  

• Involvere disiplinfaglige ansatte i større grad som lærerutdannere, 

eksempelvis ved disiplinfaglig representasjon i råd og utvalg. 

 

2. Øke andelen som fullfører lærerutdanningen ved UiB 

• Jobbe for å begrense frafall 

• Styrke tilhørighetsfølelsen til lektorutdanningen for studenter 

• Styrke tilhørighetsfølelsen til lektorutdanningen for ansatte 

 

3. Forbedre studieplandesignet for lektorutdanning 

• Utarbeide en bedre koordinert lektorutdanning 

• Fjerne kollisjoner mellom emner i utdanningen 

• Innføre forventet utveksling hvor det forventes at studenten reiser på 

utveksling med mindre han/hun aktivt melder seg av 

 

4. Styrke praksisopplæringen 

• Utvikle samarbeidsformer mellom UiB og samarbeidsskolene som 

tydeliggjør praksislæreren som lærerutdanner 

• Øke andel lærere med veiledningspedagogikk 

• Sette fokus på læreringsutbytte i praksisemnene som 

vurderingsgrunnlag ved praksisgjennomføring 

• Øke bevissthet rundt skikkethet tidlig i lektorutdanningsløpet 

• Forberede økning i antall lektorstudenter (ca. 50% økning fra 2020-

nivå, totalt forventet å passere 1000 lektorstudenter i 2025) 

• Mulighet for praksis i utlandet 

 

5. Styrke FOU-samarbeid med skolesektoren 

• Strategisk bruk av Dekomp-midler 

• Masteravhandlingene bør være profesjonsrelevante, og minst 30% bør 

være fagdidaktiske 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 21/283 

 

Sak 5/21        Lederverv i Praksisutvalget                 

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  20. januar 2021       ephorte: 21/283 
 

Praksisutvalget er et tverrfakultært utvalg hvor også skoleeier er representert. Utvalget er 

underlagt Programrådet for lektorutdanning og er et rådgivende organ for Programrådet i 

saker som omhandler praksis. 

På bakgrunn av at faglig praksiskoordinator, som var leder for praksisutvalget, har sluttet står 

utvalget idag uten leder. 

Programrådet bes om å finne en leder til praksisutvalget. 

 

 

 


