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Programrådet for lektorutdanningen 
 
Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 
 

Innkalling til møte i programrådet for lektorutdanningen 
Møte 7 2019 
 
Tidspunkt: 25. november 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 24. oktober  
    Protokollen er sendt ut.   
III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

 Gjennomført Forskningsdag 
 Opptakskrav praktisk-pedagogisk utdanning. Frist 1.12.19. 
 Gruppe på Mitt UiB 
 Møte 16. desember 
 Juleavslutning  

 

Vedtakssaker 

Sak 56/19 Møteplan vår 2020 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 

Drøftingssaker  

Sak 57/19      Internasjonalisering i lektorutdanningen 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 

Sak 58/19 Ettfagsmodellen PPU 

  Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 

Sak 59/19 Deltagelse i NOLES-nettverket 

  Notat fra Studieadministrativ avdeling 
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Orienteringssaker 

 

Sak 60/19 Åpen dag 2020 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 61/19 Samisk innhold i fagfornyelsen 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

  

Sak 62/19  Nasjonal konferanse om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

  Muntlig orientering fra Programrådsleder 

 

Sak 63/19 Programsensorsamling 2019 

  Muntlig orientering fra Programrådsleder 

 

Sak 64/19 Eventuelt  
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ephorte: 19/1293 

 

Sak 56/19       Møteplan vår 2020 

 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  25. november 2019       ephorte: 19/1293 
 

Det har vært vanlig å gjennomføre tre møter hvert semester i Programrådet for 
lektorutdanningen. 

Forslag til møteplan vår 2020: 

 

17. januar 10.15-12.00 

11. mars 10.15-12.00 

12. mai 10.15-12.00 

5. juni (avholdes ved behov) 

 

 

 

Forslag til vedtak 
Programrådet vedtar forslaget til møteplan for vår 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2019/ANNGJ
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  25. november 2019       ephorte: 19/1293 
 

Universitetet i Bergen (UiB) har som mål å være et internasjonalt universitet som skal 
tiltrekke seg studenter og forskere fra hele verden. Handlingsplanen for internasjonalisering 
2016-2022 https://www.uib.no/strategi/102534/handlingsplan-internasjonalisering-2016-2022 
konkretiserer målene knyttet til internasjonalisering omtalt i UiB sin strategi Kunnskap som 
former samfunnet - Hav, liv, samfunn: http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/strategi.pdf. 

Handlingsplanen for internasjonalisering sier: 

Internasjonalisering forstås som utveksling av ideer og kunnskap gjennom gjensidig 
forpliktende samarbeid på tvers av landegrenser. Sentralt står mobilitet av studenter og 
forskere og integrering av en internasjonal, interkulturell og global dimensjon i 
studieprogrammene og forskningen.   

Delmål 3 under seksjon A. Innsatsområde: UiB i verden sier at «Alle studieprogram skal øke 
andelen utreisende studenter fra 2015-nivå. Samlet skal minst 40 prosent av studentene som 
avlegger en grad ved UiB ha hatt et utvekslingsopphold i utlandet som del av 
gradsutdanningen».  

På lektorutdanningen er det stort potensial for å øke antallet studenter som reiser ut, både i 
semestre med disiplinfag og praksisemner.  

 

Utveksling ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet  
Studenter på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN) har to 
muligheter for utveksling i løpet av studieprogrammet: 

 

1. Disiplinfag i sjette semester 
Det er sjette semester som er mest egnet til et utvekslingsopphold. Det er lettere dersom 
studentene velger et fagdidaktisk tema for masteroppgaven, og mer komplisert å få til 
hvis de ønsker disiplinfaglig tema for masteroppgaver. Studentene må planlegge tidlig og 
gjøre gode valg for ikke å bli forsinket i studieløpet. 

Antall studenter som reiser hvor: 

Kull Utreisetid Antall Sted(er) 

H16 V19 7 Australia, Danmark, Hong Kong, Østerrike 

H15 V18 6 Spania, Australia, USA, Danmark, UK, India 

H14 V17 10 Spania, Australia, USA, Canada, New 
Zealand, Sverige, Italia 
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H13 V 16 4 USA, Sør-Afrika, Australia 

H12 V 15 4 USA, Australia 

H11 V 14 8 Australia, USA, Canada, Danmark, Sør-
Afrika 

H10 V 13 3 UK, Sverige, Tyskland 

 

MN ønsker å kunne tilby flere faste pakker til studentene for å øke antallet som reiser ut.  

2. LAPRA101 i syvende semester 
Ti uker på Cape Academy of Mathematics, Science and Technology Education, 
realfagsskole, ungdomsskole og videregående skole, og to-fire studenter kan reise. Dette 
regnes som en praksisskole, og de får betalt fra UiB for å ta imot studenter. I løpet av 
oppholdet deres kommer en fagdidaktiker fra UiB på praksisbesøk til studentene. MN 
ønsker seg flere muligheter for utenlandspraksis. 

Antall studenter som reiser ut: 

Kull Utreisetid Antall 

H16 H19 4 

H15 H18 3 

H14 H17 4 

H13 H16 4 

H12 H15 0 

H11 H14 3 

H10 H13 3 

 

 

Utveksling ved Det humanistiske fakultet  
Studenter på lektorprogrammene ved Det humanistiske fakultet (HF) har følgende muligheter 
for å reise på utveksling: 

1. Kortere opphold ved utenlandsk universitet:  
o Fransk: Seks ukers opphold ved OFNEC, norsk senter ved universitetet I Caen, 

Frankrike, hvor studentene har disiplinfagundervisning og noe praksis I fransk 
skole. Høstsemester. 

o Tysk: Tre ukers studieopphold ved DNSZ, det norske studiesenter i Kiel 
(Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), vårsemester 
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o Engelsk: To ukers studieopphold ved det norske studiesenteret i York, 
vårsemester 

Antall lektorstudenter som reiser på kortere utenlandsopphold: 

Utreisetid Antall 

2019 16 

2018 18 

2017 26 

2016 5 

2015 2 

2014 0 

2013 0 

 
2. Disiplinfaglig semesterutveksling i fjerde eller sjette semester 

o Fjerde semester består av 30 studiepoeng i fag 2, og gir mulighet til å ta hele 
semesteret utenlands innenfor ett fagfelt.  

o Sjette semester består av 15 studiepoeng i fag 1, ti studiepoeng bacheloroppgave 
i fag 2 og fem studiepoeng fagdidaktikk fag 1. Det vanlige er å ta fagdidaktikk som 
fjernundervisning og 25 studiepoeng ved utenlandsk institusjon. Dette semesteret 
er litt vanskeligere å få til å passe siden mottaksinstitusjonen må ha tilbud om to 
fagretninger samtidig, hvorav det ene må ha en større skriftlig oppgave 
(bacheloroppgave).  

Antall studenter som reiser hvor: 

Utreisetid Antall Sted(er) 

V19 30 Australia, Canada, Danmark, Frankrike, Irland, Island, 
Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Tyskland, USA  

V18 12 Australia, Canada, Chile, Spania, Storbritannia, 
Tyskland, USA 

V17 13 Australia, Danmark, Island, Storbritannia, Sverige, USA 

V 16 18 Australia, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, 
USA 

V 15 7 Frankrike, Storbritannia, Tyskland, USA 

V 14 8 Australia, USA, Storbritannia, Danmark, Tyskland 

V 13 2 Frankrike, Storbritannia 
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Også ved HF er det ønskelig å få på plass både flere muligheter for utenlandspraksis, og 
flere faste pakkeløsninger. 

 

 

 

 

 

Programrådet bes om å drøfte 

 

1. Hva er i dag de største hindringene for at studenter kan reise på utvekslingsopphold 
på lektorprogrammet, og hvordan kan vi jobbe for å løse disse? 

2. Hvordan kan vi få på plass flere «pakkeløsninger» og avtaler med potensielle 
praksisskoler i utlandet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019/ANNGJ  
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  25. november 2019       ephorte: 19/1293 
 

Programrådet har mottatt et brev fra Praksisutvalget (saksnr. 2014/10840-9 i ephorte). 
Praksisutvalget ber her Programrådet om å drøfte noen momenter knyttet til ettfagsmodellen 
i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Brevet er også vedlagt her.  

 

Bakgrunn 
Ordningen med ettfagsmodellen i PPU 2018/2019 ble evaluert etter vedtak om dette i møtet i 
styringsgruppen for lektorutdanningen 7. desember 2018: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/saksliste_for_styringsgruppemote_dese
mber.pdf . 

Styringsgruppen vedtar at det foretas en evaluering av ettfagsmodellen i PPU. Mandatet for 
evalueringsgruppen: - Evaluering av ettfagsmodellen 2018/2019. Hva har fungert, hva bør 
forbedres og hva bør endres. - Gi anbefalinger til hvordan ordningen med ettfagsmodell skal 
videreføres, samt hvilke fag bør inngå i ordningen. Og hvilke fag som bør utgå helt eller 
delvis, og hvorfor. 

Evalueringsgruppen som ble utnevnt bestod av:  

- Leder for programrådet (Kjersti Lea) 

 - Programansvarlig for PPU heltid (Helene Eide) 

- Leder for Programutvalget ved Det humanistiske fakultet (PUHF) (Marie von Der 
Lippe/Endre Brunstad) 

 - Leder for praksisutvalget (Johan Lie) 

- Representant fra praksisadministrasjonen (Hege Ekeland) 

- Representant fra didaktikerne ved det Samfunnsvitenskapelige fakultetet (Kjetil Børhaug) 

- Programkoordinator for lektorutdanningen (Denise F. Flatmark) 

Ordningen var på tidspunktet for evaluering ikke gjennomprøvd et helt akademisk år, og 
2018/2019 var et spesielt år for PPU, fordi det var siste året hvor det var mulig å få opptak 
uten mastergrad. Fristen for gjennomført evaluering var påfølgende styringsgruppemøte i 
januar 2019. Evalueringsgruppen hadde to møter og ellers kommunikasjon per epost, og ba 
om at evalueringen ble sett i lys av dette. En oppsummering av punkter i evalueringen finnes 
her i innkallingen til styringsgruppemøtet 18. januar 2019: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/oppdatert_moteinnkalling_og_sakliste_f
or_mote_18._januar_2019.pdf. 

Etter å ha mottatt og lest evalueringsrapporten, vedtok Styringsgruppen følgende 18. januar 
2019 
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(https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/oppdatert_moteinnkalling_og_sakliste_f
or_mote_18._januar_2019.pdf ): 

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 fagene i skolene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019/ANNGJ 
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BREV FRA PRAKSISUTVALGET 

 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 

 

Avklaring rundt ettfagsmodellen på PPU 
 

Bakgrunn 

Praksisutvalget hadde i møte 27. september 2019 oppe sak om ettfagsmodellen på PPU og 
de utfordringer denne modellen gir når det gjelder antall timer undervisningspraksis. Saken 
har vært oppe til diskusjon i praksisutvalget tidligere (Sak 14/18-14/10840), da det ble gjort en 
hastebeslutning om å endre retningslinjene for praksis til å inkludere følgende:  

For studenter som tar PPU etter ettfagsmodellen er antallet timer undervisningspraksis 60 som 
i tofagsmodellen. Disse undervisningstimene skal fortrinnsvis gjennomføres i eget fag, men i 
enkelte mindre fag vil dette ikke være praktisk gjennomførbart. I disse tilfellene vil praksislærer 
sammen med studenten legge opp til undervisningspraksis og hospitering i andre fag for 
maksimalt 30 av undervisningstimene.   

Vedtaket var et svar på at ettfagsmodell ble innført i de fleste didaktikkfag UiB hadde opptak 
til – inkludert fag som er svært små i norsk skole, med de utfordringer dette gir med tanke på 
å fylle praksistimene til de studentene det gjelder.  

Vedtaket ble sendt videre til programrådet, som i møte 31. august vedtok følgende i sak 41/18:   
Programrådet ser at ettfagsmodellen er utfordrende, og det er utfordrende med å få fylt 
praksistiden til de studentene det gjelder. Programrådet ser det som problematisk å endre 
regelverket etter opptak. Programrådet stiller seg ikke bak den foreslått regelendringen for 
ettfagsstudenter på PPU, og ser det ikke som hensiktsmessig at saken blir brakt videre til 
styringsgruppen.   

 Siden vedtaket i august 2018 er ettfagsmodellen og UiBs regelverk og normer for praksis blitt 
diskutert mye, og i desember ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Gruppen hadde følgende 
mandat:  

 

 Gi en oversikt over hva som har fungert, hva som bør forbedres og hva som bør endres.  
 Gi anbefalinger til hvordan ordningen med ettfagsmodell skal videreføres, samt hvilke 

fag som bør inngå i ordningen og hvilke fag som eventuelt bør utgå helt eller delvis, og 
hvorfor.  

 

I arbeidsgruppens sluttrapport står det at «evalueringsgruppen vil ytre en generell bekymring 
for at de midlertidige tilpasningene vil bli gjort varige. Tilpasningene ble til dels ble gjort ad hoc 
for å løse akutte utfordringer høsten 2018 og kan ikke sies å være resultat av grundig faglig 
arbeid i miljøene som er involvert i lektorutdanningene. Dersom tilpasningene blir gjort til varige 
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ordninger, er det etter gruppens syn en reell fare for at det som var fornuftig i en akutt situasjon 
på lengre sikt vil forringe kvaliteten til PPU–utdanningen. Evalueringsgruppen anbefaler at det 
på sikt lages varige og helhetlige, faglig funderte løsninger som vil styrke kvaliteten i 
utdanningen. De midlertidige løsninger er til dels som nødløsninger å betrakte. Helhetlige, 
faglig funderte løsninger er nødvendige for at samfunnsoppdraget vårt om å utdanne 
profesjonsutøvere opprettholdes» (side 11).   

Saken om ettfagsmodell om praksis var sist til behandling i styringsgruppen 22. mars 2019. 
Da het det at:   

Ettfagsmodellen må ikke framstå som noe lettere eller en snarvei til å oppnå kvalifikasjon i 
PPU. Ettfagsmodellen skal være av like høy faglig kvalitet som tofagsmodellen. Det må 
utformes noen kvalitetskrav til utdanningen som alle er innforstått med, og som bidrar til en 
enhetlig og helhetlig lektorutdanning. Et viktig moment for framtiden er at den faglige 
praksiskoordinatoren kan si noe om samordningen mellom skoleverket og hvilke fag vi skal 
tilby ved UiB.   

Stillingen som faglig praksiskoordinator har siden den gang blitt utlyst med søknadsfrist 1. 
september 2019. Stillingen er ikke besatt per i dag.   

 
Utfordringer med ettfagsmodellen  
Praksisutvalget vil gjerne presentere noen praktiske utfordringer som følger av 
bestemmelsen om at studenter på ettfagsmodellen skal ha 60 timer i sitt ene fag: 

Studentene som høsten 2019 er tatt opp på PPU ettfagsmodell skal ha 60 timer 
undervisningspraksis i faget de har fått opptak til PPU i. Dette skal skje i løpet av 30 
praksisdager. Dette er utfordrende å få til gitt at fagenes størrelse (i betydningen antall 
undervisningstimer i en normaluke) er fast. Dette gjelder spesielt fag i ungdomsskolen som 
ikke er fellesfag, som fremmedspråk, men kan også gjelde andre små fag.  

Høstsemesteret 2019 er det 20 aktive studenter på ettfagsmodellen. Av disse er det fire 
studenter som ikke får 60 timer undervisningspraksis i sitt eget fag. Høstens praksis 
gjennomføres på videregående skole. Vi venter økning i tallet når studentene skal ha praksis 
på ungdomsskolen.  

UiB følger forskrift om rammeplan for ettårig PPU, som sier at praksis skal ha et omfang på 60 
praksisdager. UiB har selv operasjonalisert hva en praksisdag innebærer, og hvor mye 
undervisningspraksis studentene skal ha. Det er vår egen definisjon av en praksisdag som 
skaper problemer for studenter som har søkt og fått innvilget plass til vårt studietilbud ettårig 
PPU i ettfagsmodell.  Problemet med at studentene får for lite praksis i sitt ene didaktikkfag 
kan løses ved at studentene har praksis ved flere skoler. En slik praksis vil tilfredsstille kravet 
til undervisningspraksis, men vil gå utover andre aspekter ved praksisopplæringen, som det å 
skape relasjoner med elevene og det å ta del i et kollegium. Det kan videre føre til at studentene 
ikke får nødvendig faglig oppfølging, og er også uheldig med tanke på løpende 
skikkethetsvurdering.   
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Praksisutvalgets anbefalinger 

1. Praksisutvalget anbefaler at det gjennomføres en evaluering av ettfagsmodellen.  
Praksisutvalget opplever at det er et behov for å se på strukturen i programmet. Praksisutvalget 
mener at en evaluering av ettfagsmodellen bør være bredere enn kun å se på effektene av 
praksisopplæringen, og at den bør se på flere sider av modellen. Med tanke på at UiB har et 
uttalt mål om at de fleste PPU studenter skal ha to fag, bør det også settes fokus på hvordan 
dette målet kan oppnås, for eksempel ved rekruttering og opptak. Evalueringen kan legge 
grunnlaget for varige og helhetlige, faglig funderte løsninger, som evalueringsgruppen også 
etterlyste. 

2. Praksisutvalget anbefaler at det kan gjøres unntak fra kravet om 60 timer 
undervisningspraksis for ettfagsstudenter. 

Praksisutvalget diskuterte i møtet 27. september dilemmaet mellom ønsket om en god 
pedagogisk og fagdidaktisk utdanning, og fagenes faktiske størrelse i skolen. I tilfeller hvor det 
viser seg umulig å få 60 timer i faget, anbefaler Praksisutvalget at det kan gjøres unntak fra 
dette kravet for ettfagsstudenter. I påvente av en evaluering av ettfagsmodellen som helhet vil 
vi anbefale at studenter på ettfagsmodellen får mest mulig timer i eget fag, med et minimum 
på 30 timer. De resterende timene skal gjennomføres i beslektede fag, og skal ikke være 
observasjonspraksis. Enhver student på PPU skal ha 60 undervisningstimer.  

Problemet med at studentene får for lite praksis i sitt ene didaktikkfag kan som nevnt løses 
ved at studentene har praksis ved flere skoler. Praksisutvalget fraråder denne løsningen, da 
det går utover andre viktige aspekter ved praksisopplæringen.  

 
Praksisutvalget ber Programrådet om å ta stilling til følgende: 

 

1. Igangsette evaluering av ettfagsmodellen på PPU 
 
2. I påvente av evaluering av ettfagsmodellen ønsker Praksisutvalget avklaring på 

følgende problemstilling:  
I tilfeller der studenter på ettfagsmodellen ikke får 60 timer i sitt fag, skal de da: 

a) Få mest mulig timer i eget fag, med et minimum på 30 timer. De 
resterende timene skal gjennomføres i beslektede fag, og skal ikke være 
observasjonspraksis. 

b) Gjennomføre praksisperioden på flere skoler, slik at de får 60 timer i eget 
fag. 

 

På vegne av praksisutvalget 

 

Vennlig hilsen  

Liv Eide, leder 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  25. november 2019       ephorte: 19/1293 
 

 
Tre UiB-ansatte deltar i dag i NOLES-nettverket: Ragnhild Lie Anderson (nordisk 
fagdidaktikk), Matthias Stadler (kjemi- og naturfagdidaktikk) og Bjarte Furnes 
(spesialpedagogikk). 

Noles er eit nettverk for alle høgskolane og universiteta i Noreg som underviser i lese- og 
skriveopplæring. Målet med nettverket er i hovudsak kunnskapsutvikling og å utveksle 
erfaringar om arbeidet med grunnleggjande språklege ferdigheitar: lesing, skriving og 
munnlegheit i alle fag. Det er også eit mål å gje inspirasjon og fagleg oppdatering på og 
mellom institusjonane som deltek i nettverket. Nettverket er oppretta av 
Utdanningsdirektoratet og blir koordinert og drifta av Lesesenteret, Skrivesenteret og 
Nynorsksenteret (http://noles.skrivesenteret.no/) 

 

Organiseringen av Noles endrer seg ved årsskiftet, og fra nyttår må institusjonene selv dekke 
reise og opphold for egne medlemmer.  

Programrådet har blitt kontaktet av et av UiB-medlemmene som har bedt om å drøfte 
behovet for videre deltagelse. 

 

Programrådet bes derfor om å drøfte hvorvidt dette nettverket er noe UiB bør delta på fra 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019/ANNGJ 
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Sak 60/19 Åpen dag 2020  

 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Orienteringssak   
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  25. november 2019       ephorte: 19/1293 
 

 
Gjennom Utdanning i Bergen, arbeider utdanningsinstitusjonene i Bergen med å bistå 
fremtidige studenter i å ta bevisste og veloverveide studievalg. Et ledd i dette er 
arrangementet Åpen dag, hvor elever får anledning til å besøke de enkelte studiestedene, få 
en smakebit på studentlivet og utdanningene som tilbys. UiB har arrangert Åpen dag i flere 
år med vesentlige bidrag fra fagmiljøene. Fra 2018 har Utdanning i Bergen vært overordnet 
prosjektkoordinator for flere institusjoner i Bergen.  

 
I år samarbeider disse institusjonene om Åpen dag: UiB, Høgskulen på Vestlandet, Norges 
Handelshøyskole, Handelhøyskolen BI, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen, 
Høyskolen Kristiania, Fagskolen i Hordaland. 

Datoer for Åpen dag 2020  

Lørdag 8. februar Åpen dag –Student for en dag 
Hovedmålgruppen er tilreisende studenter 
fra andre fylker. Det er valgfritt å ha 
program denne dagen.  

Søndag 9. februar Åpen dag –Studieklar 

Institusjonsnøytralt program i regi av 
Utdanning i Bergen. Studiestedene er med 
på stands. 

Mandag 10. februar  Åpen dag – Student for en dag 

Arrangementer på ulike studiestedene 

 

Lektorutdanningen ved UiB bidrar for første gang med to arrangementer på henholdsvis Det 
humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Komitéen som står bak 
utformingen av programmet er: 

Førsteamanuensis Johan Lie, Matematisk institutt 
Førsteamanuensis Xavier Llovet Vilà, Institutt for fremmedspråk 
Førsteamanuensis Liv Eide, Institutt for pedagogikk 
Studentrepresentanter fra Fagutvalget: Hanna Risnes (HF) og Jon Asgeir Torsvik (MN) 
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Program (1,5 timer x 2): 

 Velkomst og informasjon om oppbygning av programmet og valgmuligheter 
(20 minutter) 

 Hvordan er studiehverdagen og hva er tipsene for å håndtere praksissjokket? 
Studenter forteller om studiehverdagen og om praksis i skolen (20 minutter) 

 Pause (10 minutter) 
 Faglige smakebiter fra ansatte på et utvalg av de ulike fagene: Hvordan er det 

å studere disse fagene og hva er forventningene? (30 minutter: 10 minutter x 
3) 

 Hvordan motivere elever og legge til rette for læring? Hvordan lage god 
undervisning? (10 minutter) 

 

Programmene er nå tilgjengelig på www.opendag.no. Påmeldingen åpner 2. desember, og 
påmeldingsfristen blir 3. februar.  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 19/1293 
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Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Orienteringssak   
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  25. november 2019       ephorte: 19/1293 
 

Bakgrunn 
 
Et av flere innslag på programmet på den nasjonale lektorutdanningskonferansen i Tromsø 
7.-8. november 2019, var Samisk innhold i fagfornyelsen, ved Torjer Olsen fra Universitetet i 
Tromsø (UiT). I den forbindelse ble deltakerne minnet om at § 1 i Forskrift om rammeplan for 
lektorutdanning 8-13 blant annet sier: 
 
Lektorutdanning for trinn 8–13 skal kvalifisere kandidatene til å ivareta opplæring om 
samiske forhold, herunder kjennskap til den statusen urfolk har internasjonalt, og samiske 
barn og ungdoms rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk. 
 
UiT driver et prosjekt, Reaidu som er utviklet av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap 
og lærerutdanning, og hvor Senter for samiske studier har vært vertskap og hatt ledelsen i 
utviklingen: https://result.uit.no/reaidu/. Målet er å bidra til at «vi nasjonalt utdanner lektorer, 
lærere og barnehagelærere med et faglig sterkt kompetansenivå på samiske temaer». 
 
Reaidu ble til som et svar på at det ikke eksisterte tilstrekkelig faglige opplegg for å følge opp 
de nye kravene i rammeplanen. Denne nettbaserte ressursen er ment som hjelp og verktøy 
for studenter fra barnehagelærer-, lærer- og lektorutdanningene i Norge. Nettsiden er 
temabasert og inneholder fagtekster og forskningsmateriale. Målet er å jobbe frem konkrete 
undervisningsopplegg med en høy grad av interaktivitet.  
 

  Saken legges frem for Programrådet til orientering.  
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