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Programrådet for lektorutdanningen 
 
Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 
 

Innkalling til møte i programrådet for lektorutdanningen 
Møte 6 2019 
 
Tidspunkt: 24. oktober 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 10. september  
    Protokollen er sendt ut.   
III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 
 

Drøftingssak  

Sak 47/19      Kullflytting 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Orienteringssaker 

 

Sak 48/19 Forskningsdagen 2019 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 49/19       Arbeidsgruppe for utredning av lektorsenter 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 50/19 Tilbakemelding på PPU fra student 

  Muntlig orientering fra programrådsleder 

 

Sak 51/19       Samling i Universitets- og høgskolerådet (UHR) + møte i nasjonalt fagråd  
                        for lektorutdanning  
 
  Muntlig orientering fra programrådsleder 
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Sak 52/19 Erfaringsutveksling med Universitetet i Sørøst-Norge 

  Muntlig orientering fra programrådsleder 

 

Sak 53/19      Nytt fra Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) 

  Muntlig orientering fra programrådsleder 

 

Sak 54/19 Rutiner for informasjon fra programrådet 

  Muntlig orientering fra programrådsleder 

 

Sak 55/19 Eventuelt  
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Sak 47/19       Kullflytting på lektorprogrammene 

 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  24. oktober 2019       ephorte: 19/1293 
 

Kullflytting på lektorprogrammene 
Utfyllende regler for integrert lektorutdanning ble vedtatt av Utdanningsutvalget ved 
Psykologisk fakultet 3. oktober 2007, og har deretter blitt revidert av 21. mai 2014 og 18. 
januar 2019 med hjemmel i «Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen». 

I utfyllende regler for lektorprogrammet står det følgende om kullflytting: 

b) Studenter kan søke om å flytte opp et kull. Vilkårene for å flytte opp ett kull er at 
studentene ligger mer enn 30 studiepoeng foran kullet sitt i studieprogresjon og at det er 
ledig plass på det kullet det søkes oppflytting til. Oppflytting kan kun gjøres en gang i løpet 
av studiet. Studenter som får innvilget oppflytting vil få tilbud om hjelp til å tilpasse 
utdanningsplanen sin.  
(https://www.uib.no/utdanning/laerer/49356/utfyllende-regler-integrert-lektorutdanning)   
 

Konkret handler det om at studenter som har fått innpasset tidligere utdanning hopper opp 
ett kull og tar for eksempel PEDA120 og KOPRA101 parallelt med KOPRA102 og PEDA121 
eller PEDA121 og KOPRA102 parallelt med PEDA122 og KOPRA103. Disse studentene får 
da samtidig innvilget fritak fra eventuelle forkunnskapskrav til emnene.  

Fakultetene ved UiB har til nå innvilget kullflytting for studenter med mye fagutdanning fra 
før, men med noe ulik praksis: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) innvilger 
kullflytting hyppigere enn Det humanistiske fakultet. Fakultetene har via 
Lærerutdanningsadministrasjonsnettverket (LUA) fremmet forslag om at Programrådet 
vurderer hvorvidt UiB skal opprettholde denne praksisen eller ikke, med en anbefaling om å 
sterkt vurdere innstramminger for alle andre enn studenter som kan dokumentere utdanning 
fra andre lærerutdanninger.  

MN rapporterer at det er et økende antall studenter som søker om kullflytting, i 
størrelsesorden opp mot tre studenter hvert år. HF har innvilget ti søknader om kullflytting de 
siste fem årene, hvorav ni de siste tre årene, noe som viser at dette øker i omfang. 

 

Konsekvenser ved å tillate kullflytting 
Studenter som får innvilget kullflytting får et forkortet studieløp med praksis over tre år, 
istedenfor fire som står i Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-
288?q=rammeplan%20for%20lektorutdanning), § 3. Struktur og innhold: 

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Omfanget av praksis skal være 
minst 100 arbeidsdager og knyttes til profesjonsfaget, fag I og fag II. Praksisopplæringen 
skal fordeles over minst fire av fem studieår. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. 

Rammeplanen spesifiserer altså at praksis skal fordeles over minst fire år. Dette er et tungt 
argument for å innvilge kullflytting bare i de tilfellene hvor studentene kan dokumentere 
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tidligere utdanning som inneholder praksis, noe som vil si lærerutdanning fra andre 
læresteder i de fleste tilfeller.  

I tillegg til forkortet praksis, får studentene som nevnt over også fritak for eventuelle 
forkunnskapskrav til emner. Kullflytting krever mye veiledning og individuelle tilpasninger, og 
med UiB sine ambisjoner om økte studenttall ved lektorutdanningene, kan kullflytting på sikt 
bli desto vanskeligere å gjennomføre på en god måte. Studieløpet bør være forutsigbart for 
studentene. En annen problematikk oppstår når studenter som har fått innvilget kullflytting ikke 
klarer å innfri progresjonskravene på tredje året, og derfor må flyttes tilbake til det opprinnelige 
kullet de fikk opptak til. Kullflytting har med andre ord ringvirkninger som bør vektlegges når 
ordningen skal vurderes.  

Konsekvenser ved å avskaffe kullflytting 
Dersom muligheten for å søke om kullflytting fjernes, vil det være en fare for at noen 
studenter velger bort lektorprogrammet. MN har rekruttert noen av sine lektorstudenter fra 
andre bachelorprogrammer ved fakultetet.  

Dersom kullflytting skal avskaffes, bør dette inntreffe på et fastsatt tidspunkt frem i tid, og 
studenter som har fått innvilget dette må få beholde ordningen. 

Mulig revisjon av reglene 
Et alternativ til å fjerne muligheten til å søke om kullflytting, er å stramme inn vilkårene for å 
innvilge dette ved å revidere formuleringene i de utfyllende reglene. Innholdet i vilkårene for å 
flytte opp et kull kan justeres fra nå 30 studiepoeng til 60 studiepoeng. Dette kan bidra til å 
gjøre studieløpet mer forutsigbart og enklere å gjennomføre. I tillegg kan det legges til et vilkår 
som presiserer at studieløpet må være gjennomførbart.   

 

Programrådet bes om å drøfte følgende: 

1. Hvordan skal Programrådet stille seg til kullflytting på lektorprogrammene?  
2. Dersom Programrådet ønsker å videreføre praksisen med mulighet for kullflytting, bør 

reglene revideres? I så fall hvilke endringer bør innføres?   

 

Dersom Programrådet ønsker å endre reglene for kullflytting, må saken tas opp i 
styringsgruppen for lektorutdanningen. 
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UNIVERSITETET I BERGEN  
Matematisk institutt  
Lektorutdanningsutvalget ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

  
Programrådet for lektorutdanning  

      
Referanse  Dato  

2019/24283-MAJE  04.10.2019  

    
  

Kullflytting i lektorprogrammet - innspill fra 
lektorutdanningsutvalget på MN-fakultetet  
Lektorutdanningsutvalget ved MN (LU) diskuterte på sist møte spørsmålet om kullflytting og om 
muligheten til å rykke opp et kull dersom man har tidligere utdanning bør fjernes. Dagens reglement 
åpner for at det er mulig, så dersom det ikke lenger skal være mulig må reglementet endres.   

Konklusjonen i LU ble at man ønsker at det fortsatt skal være mulig å kunne rykke opp et kull dersom 
man har tilstrekkelig med tidligere utdanning som kan innpasses. Dvs. at det fortsatt skal være mulig 
å kunne fullføre lektorprogrammet på 4 år. For MNs studenter har det blitt gjort ved at man tar 
profesjonsemnene som normalt inngår i 3. og 5. semester samtidig. At studentene i stedet kan bruke 
«hullene» i programmet til å ta et tredje undervisningsfag, er et godt alternativ, men bør ikke være 
det eneste alternativet.   

De viktigste argumentene for dette var:  

• Det er ikke lenger mulig å ta PPU kun med bachelor. Det har ført til sterk nedgang i studenttallet 
på PPU. For flere av disse vil da lektorprogrammet være alternativet dersom de skal bli lærere. 
Med tanke på det totale antall lektorer som UiB skal/bør utdanne, vil det være uheldig dersom 
en avskaffelse av kullflyttingsordningen gjør lektorprogrammet mindre attraktivt for slike 
studenter og evt. medfører at de velger vekk læreryrket.  

• Rammeplanens krav om at «Praksisopplæringen skal fordeles over minst fire av fem studieår.», 
kan leses som et krav til programutformingen, ikke et krav som gjelder for den enkelte student  

• Så vidt vi kjenner til har det tidligere vært lite praktiske problemer med dette for MNstudentene. 
På omtrent alle kull siden 2008 har det vært studenter som har rykket opp et kull.  

• Studentrepresentanten meldte at lektorstudentene setter pris på denne muligheten.   

  
Vennlig hilsen  

  
Tom Klepaker        Marianne Jensen  
 leder for utvalget      seniorkonsulent 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  24. oktober 2019       ephorte: 19/1293 
 

Forskningsdagen 2019 skal avholdes 22. november. Programkomitéen består av følgende 
representanter: 

 

Det humanistiske fakultet: Førsteamanuensis Hild Elisabeth Hoff 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Førsteamanuensis Jorun Nyhlén 

Det psykologiske fakultet: Førsteamanuensis Kjersti Lea 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor Kjetil Børhaug 

 

Programrådet har særlig ønsket å fremme arbeidet til stipendiater innen fagdidaktisk og 
pedagogisk forskning, og det er i hovedsak stipendiater som står for innleggene denne 
dagen.  

 

Det er sendt ut invitasjon internt til alle i lærerutdanningen og til samarbeidsskoler. 

 

Det ferdige programmet er vedlagt til orientering. 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  24. oktober 2019       ephorte: 19/1293 
 

Arbeidsgruppe for utredning av lektorsenter  
 

Styringsgruppen for lektorutdanningen ved UiB drøftet i møtet 17. september 2019 (sak 
29/19 opprettelsen av et lektorsenter ved UiB. Styringsgruppen vil opprettholde Sejersted-
rapportens anbefalinger om at et fremtidig lektorsenter bør ligge fysisk og administrativt 
utenfor fakultetsstrukturen og ba om at en slik løsning blir utredet. 

For å følge opp dette skal det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra 
fakultetene, som skal ledes av fagdirektør for lektorutdanningen, Sølvi Lillejord. Det skal 
også være en studentrepresentant i gruppen. Representantene skal etablere det nødvendige 
kunnskapsgrunnlaget, og sikre forankring i fagmiljøene. 

Mandat for arbeidsgruppen 
Arbeidsgruppen skal fremskaffe kunnskapsgrunnlag om hva som skal til for at et lektorsenter 
kan støtte utviklingen av en bedre integrert lektorutdanning ved UiB. 

Arbeidet skal bygge på konklusjonene i rapporten fra Sejersted, og ta hensyn til utfordringer i 
lektorutdanningen og ordningen desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp). Gruppens 
arbeid skal resultere i en rapport som vil danne grunnlag for avgjørelser om hvordan et 
faglig-administrativt lektorsenter ved UiB skal bemannes, organiseres og ledes. 

Fakultetene har oppnevnt hver sin representant, og gruppen består nå av følgende 
medlemmer:  

Leder: Sølvi Lillejord 

Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet: Marianne Jensen 

Det humanistiske fakultet: Svein Ivar Angell 

Det psykologiske fakultet: Kjersti Lea 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Kjetil Børhaug 

Studieavdelingen: Anniken Gjesdahl 

Studentrepresentant: Hanna Risnes (Fagutvalget for integrert lektorutdanning) 
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