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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  6. februar 2019      ephorte: 19/1293 
  

Bakgrunn:  

Lektorutdanningen ved UiB er som kjent koordinert mellom ulike styrer og utvalg. 

Fakultetenes egne utvalg har ulike navn / betegnelser i organisasjonskartet:  

MN: Lærerutdanningsutvalget ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
HF: Programutvalget for lærerutdanning ved det humanistiske fakultet 
SV: Lærerutdanningsforum ved det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 

Det er blitt stilt spørsmål om hvorfor det er ulike navn, og om det er mulig å endre navnene 

slik at det er en felles betegnelse som skaper en mer helhetlig inntrykk av organiseringen.  

Tidligere het utvalget som befattet seg med lærerutdanningen ved det Humanistiske fakultet 

(HF) het det Lærerutdanningsutvalget (fra 2004) og i 2009 gjennomførte HF følgende 

endring; Programutvalget ble opprettet og skulle skulles stå for den daglige driften av 

lektorprogrammene ved fakultetet. Lærerutdanningsutvalget på HF skulle bestå som et mer 

overordnet organ med fokus på kvalitetssikring, programutvikling og rapportering (sak 

2008/5150). Lærerutdanningsutvalget ble nedlagt i 2011, da HF opprettet et studiestyre på 

fakultetet som skulle avlaste fakultetet i studiesaker. Dermed er det programutvalget som har 

fortsatt som HFs parallell til MN lærerutdanningsutvalg fra 2011. 

Både Matematisk-naturvitenskapelige fakultet og det Humanistiske fakultet har 

lektorprogram, og utvalgene fungerer som lokale programstyre for lektorprogrammene på 

linje med programstyrene for andre disiplinfaglige program – i tillegg til å håndtere PPU og 

andre lærerutdanningsrelaterte saker.  

Ved det Psykologiske Fakultet er det ved Institutt for pedagogikk et utvalg som heter 

Lærerutdanningsutvalget (LU), i tillegg til Undervisningsutvalget.  

Ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet er det per nå ikke et eget lektorprogram, men 

fakultetet har fag som inngår som fag 2 i 5LU og det har fag som inngår i PPU. SVs 

Lærerutdanningsforum har derfor en noe annen funksjon der enn de tilsvarende organene 

ved Det humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  

Utvalgene har ulike sammensetninger, primært mellom MN og HF på den ene siden, og SV 

på den andre siden.  Ved utvalgene ved MN og HF består utvalgene av prodekaner for 

undervisning, instituttrepresentanter (vitenskapelige ansatte) , studentrepresentanter og 

administrasjonen har sekretærfunksjon. SV sitt lærerutdanningsforum består av 

fagdidaktikeren ved det samfunnsvitenskapelige fakultet og administrasjonen.  

Det kan argumenteres for at ordet «programutvalg» peker på at utvalget primært befatter seg 

med utdanningsprogram. For eksempel ved MN er det andre saker som er knyttet til 

lærerutdanningen, eksempelvis fagfornyelsen.   

Drøfting:  
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Kan det være hensiktsmessig at alle utvalgene endrer navn til «Lærerutdanningsutvalg», for 

eksempel: Lærerutdanningsutvalget ved det Humanistiske fakultet, og når SV får integrert 

lektorprogram går fra Lærerutdanningsforum til Lærerutdanningsutvalg.  

23.01.2019/DEFL  
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  6. februar 2019       ephorte: 19/1293 
 

Bakgrunn:  

Styringsgruppen ba i møtet 23. februar 2017 programrådet om å lage et utkast til en felles 

visjon for lektorutdanningen.  

Programrådet har drøftet visjonen  programrådets ordinære møter vår og høst 2017. 

Programrådsleder har hatt oppfølgningsanvsvar for visjonen. I tillegg har det blitt arrangert 

tre temamøter om visjonen, der grunnlaget for møtene har vært  blant annet referater fra 

tidligere møter. Et førsteutkast til visjon ble sendt medlemmene av programrådet 17.10.2017, 

med oppfordring om å drøfte utkastet med aktuelle fagmiljøer og melde inn innspill innen 

10.11.2017.  

Visjonen ble deretter behandlet i vedtakssak 51/17 i programrådet for lektorutdanningen.  

I møtet ble det rettet kritikk mot prosessen. Kritikken dreide seg særlig om to punkt: At 

fakultetene ikke ble hørt i utarbeidelse av visjonen og at de ulike høringsinstansene ikke fikk 

nok tid til å komme med tilbakemeldinger.  

Vedtaket til sak 51/17 ble:  

Prosessen med å utarbeide en visjon forlenges, og forslag til ny fremdriftsplan sendes 

medlemmene i etterkant av møtet.  

 

I styringsgruppens møte desember 2017 ble visjonen orientert om som eventuelt sak:  

«Sak 41/17 Eventuelt 

1. Visjon for lektorutdanningen 

Det foreligger et førsteutkast, men programrådet har behov for å forlenge prosessen, 

for å ferdigstille visjonen.» 

Visjonen ble deretter tatt opp i sak 2/18 i programrådets møte 7. februar 2018.  Saksframlegg 

og referatet fra saken er vedlegg her.  

Siste utkast av visjonen er lagt ved som vedlegg 2.  

 

Drøfting  

Hvordan bør det arbeides med visjonen videre?  
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Vedlegg 1 

Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 

ephorte: 17/4101 
 

  

Sak 2/18 Visjon for lektorutdanningen – veien videre 

Notat fra programrådsleder, innspill fra PUHF 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. februar 2018      ephorte: 17/4101 
 

Bakgrunn 

På forrige møde blev det besluttet at programrådet vil arbejde videre med visionen. Tanken 
var at en del tilsyneladende modsætninger omkring formuleringen kan skyldes at rådets 
medlemmer kommer fra så forskellige faglige miljøer og dermed ikke bruger ord og begreber 
på samme måde. Derfor er der god mulighed for at overkomme modsætningerne ved mere 
imødekommende kommunikation.Det er min holdning at rådet kan fortsætte arbejdet med at 
formulere den fælles vison på de to kommende møder, forudsat at der er opbakning og 
konstruktiv medvirken fra rådets medlemmer. Rådets arbejde med visionen vil afsluttes 
enten med en fælles vision eller ved at programrådet beder styregruppen om at overtage 
videre udformning og behandlig af rådets eller programrådslederens udkast.  

Her er en oversigt over det hidtidige forløb af arbejdet med visionen:  

Møte i styringsgruppen 23.2.2017: Visjonsarbeidet ble igangsatt i etterkant av møtet i 
styringsgruppen 23.2.2017, der rapport fra koordinerende programsensor 2016 ble lagt frem 
til orientering (sak 4/17). Styringsgruppen ba da programrådet om å lage et utkast til felles 
visjon for lektorutdanningen.   

Siden styringsgruppen har lagt programsensors rapport til grunn for utarbeidelse av visjon, er 
det vel også føringene som blir gitt der, programrådet må følge. Koordinerende 
programsensor omtalte visjonen først og fremst i rapporten fra 2015, hvor han skriver 
følgende:   

Felles visjon for 5 LU ved UiB:Det er ingen felles visjon for 5 LU ved UiB. Dette 
synliggjøres svært tydelig når en ser hvor ulike lektorutdanningene ved hhv HF-fakultetet og 
mat/nat-fakultetet er. UiB burde ha prioritert å drøfte seg fram til en felles visjon for 
lektorutdanningen før en lagde læringsmål for de ulike programmene. Det ville da ha vært 
viktig å sørge for at læringsmålene støttet opp under den felles visjonen. Slik kunne en ha 
utviklet en identitet for 5 LU ved UiB. Både internt og eksternt ville det ha vært nyttig å ha en 
tydelig identitet, blant annet for å vise skoler og skoleeiere hva slags kompetanse 
lektorstudenter fra UiB kan tilføre skolen.  

Møte i programrådet 30.3.2017: Programrådet drøftet felles visjon for lektorutdanningen for 
første gang i møtet 30.3.2017, sak 13/17. Jf. referatet fra dette møtet, ble det der blant annet 
stilt spørsmål ved formålet med visjonen. Det ble også sagt at områder som visjonen skal 
omfatte, skulle pekes ut i fremtidige diskusjonssaker i programrådet. Det var enighet om å 
avholde et første temamøte om visjonen 10.5.   

Temamøte 10.5.2017: I temamøtet 10.5.2017 ble det stilt en rekke spørsmål, blant annet om 
visjonen først og fremst skal være institusjonsbygging (internt rettet) eller PR (eksternt rettet). 
Det kom da innspill om at visjonen bør tydeliggjøre utdanningen utad, samtidig som den 
fungerer som en rettesnor innad.    

Fremdriftsplan: I etterkant av temamøtet 10. mai, ble det utarbeidet en fremdriftsplan. 
Denne ble vedtatt i programrådet på sirkulasjon, og oversendt styringsgruppen til 
orientering.   

Møte i styringsgruppen 12.6.2017: Styringsgruppen fikk seg forelagt en orienteringssak om 
status for arbeidet med visjon i møtet 12.6.2017, sak 12/17. I saksfremlegget står det at 
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«[p]rogramrådet mener det er viktig at visjonen utformes på en måte som gjør at den kan 
fungere som en drahjelp i det videre arbeidet med lektorutdanningen generelt, og også for 
arbeidet i programrådet og for styringsgruppen. Det blir derfor lagt opp til at visjonen blir 
utformet på en måte som gjør at den kan fungere som en strategi som er retningsgivende for 
arbeidet i programrådet». Styringsgruppen tok saken til orientering.  

Møte i programrådet 7.9.2017: Programrådet hadde visjonen oppe som sak i møtet 
7.9.2017, sak 33/17. Det var da resultatene fra spørreundersøkelsen om jobbmuligheter for 
lektorkandidater fra UiB som ble lagt frem, og konklusjonen var at disse skulle tas opp på 
temamøtet om visjon 25.9.2017.   

Temamøte 25.9.2017: I temamøtet 25.9.2017 ble det sagt at visjonen skal ha en prinsipiell, 
overordnet karakter og fungere samordnende. Den skal være kortfattet og inneholde 4 - 6 
hovedpunkter. Videre var det enighet om at visjonen bør speile hvilke områder vi er gode på, 
samtidig som den gir en retning for hvordan vi kan bli enda bedre på disse.  Det ble også 
skissert hvilke tema vi bør vurdere å ta inn i visjonen. Temaene skulle sees i sammenheng 
med søknadskriteriene for SFU.  

Temamøte 2.10.2017: I temamøtet 2.10.2017 gikk vi nærmere inn på SFU-kriteriene. Her 
var det muligens en viss avstand mellom det som ble presentert som hovedpunkter i visjonen 
og det som i hvert fall en del av medlemmene uttrykte at var ønskelig å ha som 
hovedpunkter.   

I referatet står det at visjonen skulle tas opp igjen som sak på møtet i programrådet i 
november, og at et utast deretter skulle sendes på høring til fakultetene. Videre at visjonen 
skulle vedtas i programrådet i januar 2018 og sendes over til styringsgruppen.  

Førsteutkast og innspill fra lærerutdanningsutvalgene: I etterkant av temamøtet 
2.10.2017 ble de utarbeidet et førsteutkast til visjon, som ble sendt til medlemmene av 
programrådet, med oppfordring om videreformidling til relevante fagmiljøer. Utkastet ble 
sendt ut 17.10.2017. Frist for å komme med innspill til førsteutkastet var 10.11.2017. IPED 
kom med innspill og LU-MN med en tilbakemelding. LUF v/SV og PUHF kom ikke med 
skriftlig tilbakemelding innen fristen.  

Møte i programrådet 27.11.2017: I møtet i programrådet 27.11.2017 ble et revidert utkast 
av visjonen lagt frem, sak 51/17, med sikte på vedtak. Fordi medlemmene ikke kunne enes 
om utkastet til visjon, ble det bestemt at prosessen skulle forlenges og at det skulle 
utarbeides ny fremdriftsplan.  

Møte i styringsgruppen 13.12.2017: Styringsgruppen ble orientert om utsettelsen i møtet 
13.12.2017.  

 

Videre arbeid 

Programrådets videre arbejde med visionen tager udgangspunkt i det udkast som var til 
behandling på mødet 27. november 2017.  

Efter mødet er der kommet et indspil fra HF som blandt andet skriver at nogle af de 
involverede fagmiljøer ikke har haft anledning til at udtale sig om visionen. Som det er 
beskrevet i fremdriftsplanen, vil fakulteterne blive bedt om at komme med indspil til det 
udkast programrådet (eller evt styregruppen) udarbejder. PUHF foreslår endvidere at der 
skal nedsættes en tværfakultær arbejdsgruppe til at udarbejde den fælles vision. Det er ikke 
min opfattelse at der er noget behov for en sådan gruppe yderligere – programrådet er jo 
allerede en tværfakultær gruppe med repræsentanter for fakulteterne og de øvrige parter. 
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Retningslinjerne for det videre arbejde med visionen under min ledelse udstikkes som følger: 

1. Udgangspunktet er det udkast som allerede er lavet på baggrund af rådets arbejde 
(iflg. ovenstående oversigt) 

2. Fokus er på visionen til internt brug. En version til eksternt brug udformes 
efterfølgende, eventuelt med diverse hjælp fra PR afdelingen 

3. Det videre arbejde drejer sig om indholdet i udkastets hovedafsnit. Målet er at 
indfange største fællesmængde og formulere den i et fælles sprog 

4. Visionen har sin egen litterære genre som følge af den måde den kommer til verden 
på. Rent stillistisk vil der ikke komme til at være tale om den finere franske 
kogekunst 

 

Saken legges frem for drøfting.  

Referat fra Sak 2/18 Visjon for lektorutdanningen – veien videre 

Et forslag til fremdriftsplan ble lagt frem i møtet, men på bakgrunn av de skriftlige innspillene 

fra Programutvalget for lærerutdanning ved HF (PUHF) og Lærerutdanningsutvalget ved MN 

(LU-MN), samt innspill fra fakultetene i møtet, ble det besluttet å avvente det videre arbeidet.  

 

Arbeidet med visjonen tas opp igjen i møtet 23.4.2018, når rapporten fra arbeidsgruppen 

som skal komme med forslag til bedre ressursutnyttelse, insentiver og strukturelle endringer 

som kan gi økt kvalitet og gjennomstrømning i lektorutdanningen er tilgjengelig. Rapporten 

fra arbeidsgruppen og føringer fra styringsgruppen legges til grunn for det videre arbeidet.  

 

Oppfølging: 

 Programrådsleder etterspør retningslinjer om følgende fra styringsgruppen:  

 Ønsket format 

 Formål (ekstern eller intern, juridisk eller politisk) 

 Visjonen tas opp igjen som sak på møtet 23. april 2018.  
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Vedlegg 2 

Visjon for lektorutdanninga ved Universitetet i Bergen 
Visjonen for lektorutdanninga ved Universitetet i Bergen (UiB) er ei forpliktande avtale mellom dei 

interne partane i lektorutdanninga ved UiB, om dei prinsipielle, overordna retningslinjene vi 

samordnar arbeidet vårt etter. På den måten skal lektorutdanninga stå fram som den heilskapen vi 

kan stå inne for, samtidig som vi har ei rettesnor for meir konkrete diskusjonar.  

Visjonen er utarbeidd på grunnlag av diskusjonar i fagmiljø og relevante organ, og tar utgangspunkt i 

UiBs strategi, den overordna delen av læreplanverket, «Overordnet del – verdier og prinsipper», og i 

kriteria for nasjonal utvikling av god utdanningskvalitet, slik dei blir brukte ved vurdering av «Senter 

for fremragende utdanning» (SFU). Ved utarbeiding av visjonen, har vi hatt det overordna målet for 

auga, at lektorutdanninga si oppgåve grunnleggande skal løysast med sikte på å oppfylle behovet 

som samfunnet har for ei varig og vellykka opplæring av elevane i skolen.  

Høg fagleg kvalitet i disiplinfag, fagdidaktiske og pedagogiske fag i lektorutdanninga er kjenneteiknet 

vårt og det vi jobbar for. Det betyr at praktisk samordning og økonomiske omsyn aldri må setjast 

høgare enn kvaliteten i det faglege innhaldet. Vidare betyr det at samspelet mellom UiB, 

lektorstudentane og praksisfeltet i form av praksisskolar, partnarskolar og universitetsskolar, utgjer 

krumtappen i arbeidet vårt. 

1. Fundamentet for lektorutdanninga ved UiB 
Det høge faglege nivået, som inneber forskingsbasert undervisning i disiplinfag, fagdidaktikk og 

pedagogikk, er, og skal vere, fundamentet for lektorutdanninga ved UiB. Dette for å sikre ein haldbar 

og vedvarande kvalitet i undervisninga og profesjonsutøvinga, som studentane førebur seg på å 

skulle utøve. Det er, og skal framover vere, eit tett samspel mellom teori og praksis også i det faglege 

innhaldet i lektorutdanninga. Eit døme på dette er integrasjon av fagdidaktisk og pedagogisk 

aksjonsforsking i undervisninga, som eit ledd i studentane si utvikling av utforskande 

lærarkompetansar. Disiplinfaga skal, også framover, spele med i lektorutdanninga og vere med på å 

forme den læraridentiteten som studentane utviklar gjennom studiet, slik at dei kan sjå på seg sjølve 

både som faget sin ambassadør overfor elevane og som elevane sin ambassadør overfor faget.  

2. Organisering og samspel mellom undervisning og praksis 
Dyktig leiing og administrasjon av lektorutdanninga skal sikre god samanheng og balanse mellom dei 

ulike delane i utdanninga både internt, i undervisning, og eksternt, i praksis. Det skal vere god 

balanse internt på det enkelte studieprogrammet. Vi skal til dømes sikre at arbeidsbyrda til 

studentane blir jamt fordelt i forhold til omfanget av dei enkelte emna og andre aktivitetar. I tillegg 

skal det vere god balanse mellom aktivitetar på UiB og aktivitetar i praksis, både med omsyn til 

omfanget og innhaldet i aktivitetane. Fruktbart og likeverdig samarbeid mellom og innanfor 

fagområda er ein føresetnad for høg kvalitet, både sett ifrå studentane, undervisarane og 

praksisrettleiarane sin ståstad. Vi arbeider vidare for høgast mogleg grad av ‘constructive alignment’ i 

dei enkelte delane av lektorutdanninga. Det inneber avstemming av undervisningsformer, 

arbeidsformer og vurderingsformer både innbyrdes og i forhold til mål og fagleg innhald på kvart 

element i utdanninga, så vel ved UiB som i praksis.  

Vi legg spesielt vekt på at samarbeidet med praksisfeltet skal vere gjensidig og av høg kvalitet.        
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3. ‘Den gode lektor’ frå UiB 
Målet vårt er å utdanne lektorar som er rusta til å møte dei krava og forventingane som blir stilte til 

dei som undervisarar i skolen og som ansvarlege profesjonelle aktørar innanfor utdanningsfeltet, 

ikkje berre som nyutdanna, men òg i mange år framover. Det inneber at lektorar frå UiB skal ha eit 

fagleg fundament for etter- og vidareutdanning og vidare profesjonell utvikling. Eit slikt fundament 

kan vi skape gjennom undervisninga, ved velvalt innhald og passande arbeidsformer, men òg i høg 

grad i samarbeid med praksisfeltet, der deltaking i prosjekt og skolebaserte utviklingsaktivitetar 

gjerne skal få ein større plass allereie under utdanninga.  

Vi ønsker å utdanne lektorar som har kunnskap om lærarfaglegheit i vid tyding. Lektorar som dermed 

til dømes kan forstå og handtere mangfald, talent, problem og moglegheiter, og som har auga for 

både den enkelte elev, klassa og heilskapen. Lektorar frå UiB skal kunne delta i og kritisk prege 

debatten om skolen og utdanningssystemet, og vere med på å forme framtida for komande 

generasjonar. Vi har som mål å utdanne lektorar som er glade for å kome frå UiB.  

4. Evaluering og kvalitetssikring av lektorutdanninga 
Vi må ha kontinuerlig fokus på utvikling og forbetring av lektorutdanninga, og oppretthalde og 

vidareutvikle eit godt kvalitetssikringssystem med omsyn til innhaldet både i undervisninga og i 

praksis. Det betyr at handtering av tilbakemeldingar og reaksjonar, for eksempel i form av klager,  

ikkje berre skal skje etter gjeldande retningslinjer, men, i relevante tilfelle, òg innebere kritisk 

refleksjon med tanke på forbetring. 

Lektorutdanninga skal evaluerast på sine eigne, klargjorte premiss, både av interne og eksterne 

organ, med omsyn til forbetring og vidareutvikling. Programsensorane har ein viktig funksjon i 

samband med kvalitetsutviklinga. Spesielt kan ein person med funksjon tilsvarande tidlegare 

koordinerande programsensor, fange opp problemstillingar som går på tvers av fag og på praksis, og 

dermed bidra konstruktivt.      

5. Innovasjon og vekselverknad 
Lektorutdanninga ved UiB går ikkje føre seg i isolasjon på ei aude øy. Vi skal spegle behovet i skolen 

og samfunnet, og samtidig vere kritiske. Vi stiller oss aktivt, konstruktivt og kritisk til endringar i 

skolen og samfunnet. Lektorutdanninga ved UiB må vidareutviklast i takt med at nye krav og 

moglegheiter dukkar opp. Vi må stadig tenke gjennom både enkeltdelar, praksis og studieløpet som 

heilskap på ny. Dyktig leiing skal sikre at utvikling og evaluering av nye studietilbod og 

implementering av endringar skjer på forsvarleg måte, med tilgang til nødvendige ressursar.  

UiB skal vere med å setje premissane for fornying av faga og undervisninga i skolen, og bidra i 

utviklinga av forholda mellom disiplinfag, fagdidaktiske og pedagogiske fag og skolefag i 

lektorutdanningane nasjonalt og regionalt og i praksissamarbeidet.  Vi skal vere aktivt til stades og 

delta på nettverksmøte, seminar og debattar. Lektorstudentane våre er viktige agentar for UiB òg i så 

måte.  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 19/1293 

 

 

  

Sak 3/19 Fast frist for innmelding av opptakskrav til 
PPU  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 6. februar 2019       ephorte: 19/1293 
 

Bakgrunn :  

I forbindelse med sak 4/19 i styringsgruppen om opptakskrav til PPU er det meldt tilbake at 
endel av miljøene fikk kort frist til å behandle saken.  

Vi ber derfor om innspill på:  

- Er det hensiktsmessig med en fast frist om høsten for å sende inn endrede 
opptakskrav? 

- Er det andre innspill til å forbedre prosessen omkring arbeidet med oppdatering av 
opptakskravene? 

 

08.11.2018/DEFL 
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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 19/1293 

 

 

  

Sak 4/19 Oppfølgning av vedtak i styringsgruppa 

Notat fra Studieadministrativ avdeling  

    

                                 Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 6. februar 2019      ephorte: 19/1293 
 

Bakgrunn:  

Styringsgruppen for lektorutdanningen behandlet i møtet 18. januar  sak  

3/19 Evaluering av ettfagsmodellen PPU.  

Det er enighet i styringsgruppen om at det er svært problematisk å lyse ut et program / fag 

hvis vi risikerer at en eller flere studenter ikke får oppnår grad på studiet fordi det ikke er 

mulig å gjennomføre praksis.  

Samtidig er det enighet om at det er viktig å forsøke å nå måltallene for opptak til PPU.  

 

Praksis er et komplekst felt der både faglige hensyn og hensyn til praksisfeltet skal ivaretas. 

Selv om en løsning kan for eksempel være at student som har fag x får praksis i fag y, er det 

signaler fra programrådet om at didaktikerne vil gå imot en slik løsning – da det vil forringe 

den faglige kvaliteten.  

 

Styringsgruppen diskuterte om det bør utredes videre om det finnes alternativer til tradisjonell 

skolepraksis, og hvordan en slik praksis kan inkorporeres i lektorutdanningen.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar at alle fag bør lyses ut i ettfagsmodellen. 

Dersom det ved opptak viser seg umulig å skaffe praksisplasser i noen fag, vil studenter ikke 

bli tatt opp til ettfagsmodellen i vedkommende fag. Søkerne må informeres om denne 

risikoen i forbindelse med at opptaket lyses ut.  

En ny vurdering må finne sted i 2019/2020 for å sikre at PPU tilbudet ved UiB gjenspeiler 

faene i skolene. 

Oppfølgning  

Styringsgruppen ønsker en sak om dimensjonering for studieåret 2019/2020 på neste møte. 
Denne oversikten må inneholde informasjon om tilgjengelige praksisplasser for 2019/2020. 

 

Drøftingsspørsmål :  

Er dette noe programrådet ønsker å jobbe med videre? 

 

08.11.2018/ DEFL 


