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Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 16. mai 2018        ephorte: 18/5268 
___________________________________________________________________ 
 
 

Bakgrunn  

Nedenfor følger forslag til driftsbudsjett for programrådet for lektorutdanningen for 2019, samt 

forslag til budsjett knyttet til fellesarrangementer i lektorutdanningen.  

Programrådets midler inneholder driftsmidler til praksisutvalget og midler til Fagutvalget for 

lektorutdanning (FIL). I 2018 var rammen for budsjettet på kr. 200 000. Vi baserer oss på 

dette for budsjettet til neste år.  

 
Drift av programrådet som helhet 

 
 Total kr  

 
 Oppfølging av programsensorrapporter 

 
30.000 

 
 Generelle driftskostnader 

 
35.000 

 
 Forskningsdag 

 
60.000 

 
Studentaktiviteter 

 

 
 Felles programsamling  

 
15 000 

 
 Tilskudd FIL 

 
20.000 

 
Praksisutvalget 

 
40.000 

 
Sum totalt  

 
200.000 

 

FIL får 35 000 kr i støtte per år, og av disse går 15 000 kr til programsamling, som er en 

oppgave programrådet har delegert til FIL.    

 

Styringsgruppen vedtok i møte 28. mars 2017 (sak 6/17) at det ikke skulle oppnevnes ny 

koordinerende programsensor i 2017, og at de avsatte midlene i stedet skulle brukes på 

oppfølging av programsensorrapporten fra 2016. Det anbefales at man i 2019 bruker midler 

på oppfølging av rapportene fra programsensorene ved fakultetene. Midlene til oppfølging av 

sensorrapporter skal blant annet dekke utgifter til en fellessamling med de fakultetsvise 

programsensorene (ekskl. reiseutgifter).  

Budsjett knyttet til fellesarrangementer  

Budsjettet som gjelder fellesarrangementer i lektorutdanningen, inkluderer aktiviteter knyttet 

opp mot studiekvalitet og studentmiljø. Dette er midler som per i dag ikke er dekket over 

fellesbudsjettet for programrådet, og som derfor må dekkes inn på annet vis.  Det legges opp 
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til at budsjettpostene for «konferanse eller nettverksmøter» og for avslutningsseremoni er 

midler som trekkes inn fra fakultetene etter en fordelingsnøkkel angitt nedenfor.  

Temaseminar er et relativt nytt tilbud, som det er ønskelig å videreføre. Siden temaseminar 

er en del av praksis, blir det foreslått at dette dekkes over praksisbudsjettet. Dette blir 

nærmere omtalt nedenfor.  

Avslutningsseremonien økes fra 60 000 til 70 000 ut i fra en forventning om økt kandidattall.   

 
Fellesarrangementer 

 
 Total kr  

 
Konferanse eller nettverksmøter 

 
200.000 

 
Temaseminar 

 
150.000 

 
Avslutningsseremoni 

 
70.000 

 
Sum totalt  

 
420.000 

 

Konferanse eller nettverksmøter 

Lektorutdanningen ved UiB er tverrfakultær og har mange involverte, både ved UiB og i 

skoleverket. For å ha en velfungerende utdanning av høy kvalitet, er ulike møteplasser helt 

nødvendig. En av de viktigste møteplassene har vært den årlige 

lektorutdanningskonferansen, der målgruppen er ansatte i lektorutdanningen ved UiB, 

programsensorer og UiBs partnerskoler. 

 

I 2018 ble konferansen finansiert gjennom et spleiselag mellom de involverte fakultetene, og 

vi foreslår at denne ordningen videreføres. Som følge av flere ansatte i lektorutdanningen de 

senere årene, er konferansen kostnadsberegnet til kr. 200 000,- for 2019. Det inkluderer også 

kostnader for deltakere fra de inviterte samarbeidsskolene, studentrepresentanter og 

bidragsytere. 

 

Fordeling av utgiftene kan gjøres på bakgrunn av erfaringstall. Samtidig ser vi det som 

formålstjenlig, dersom den samme fordelingsnøkkelen benyttes på ethvert arrangement i 

lektorutdanningen, hvor fakultetene dekker utgiftene. Fordelingen som er satt opp nedenfor, 

tar derfor utgangspunkt i gjennomsnittlig prosentvis deltakelse på konferansen fra de 

respektive fakultetene de siste tre årene, men vi har foretatt avrundinger som gjør at 

fordelingsnøkkelen kan overføres til andre arrangement, eksempelvis 

avslutningsseremonien. Dersom det blir opprettet en 5-årig lektorutdanning ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet, vil en muligens måtte justere fordelingsnøkkelen.   

Fordeling av utgifter til konferanse/nettverksmøter: 

HF:   30 % = 60 000 kr 

MN:   30 % =  60 000 kr 
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SV:   10 % = 20 000 kr 

PSYFA:  30 % =  60 000 kr 

SUM:             = 200 000 kr   

 

Det legges opp til at programrådet for lektorutdanningen å avgjøre om midlene skal brukes 

på én stor konferanse eller flere mindre arrangement av typen nettverksmøter.  

Temaseminar 

5-årig lektorutdanning (5LU) og ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er underlagt 

rammeplaner og nasjonale retningslinjer, som stiller særskilte krav til innhold og organisering.  

Det er satt av midler til dette i fellesbudsjettet.  

Programrådet mener at temaseminaret bør finansieres av praksispotten. Imidlertid må det i 

planleggingen av bruken av de øremerkede midlene også tas høyde for at rammeavtalene 

om praksis med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er under reforhandling. 

Resultatet av forhandlingene vil høyst sannsynlig medføre at en større del av de øremerkede 

midlene blir brukt. Før avtalene er ferdig behandlet, er det ikke mulig å si hvor mye midler 

som gjenstår til bruk til temaseminar. Det er imidlertid ikke sikkert at det er midler til overs til 

dette formålet.    

Avslutningsseremoni 

På bakgrunn av et ønske fra studentene, og som et tiltak knyttet til studentmiljøet, ble det i 

2016 arrangert en egen avslutningsseremoni for kandidater på 5LU. Arrangementet ble 

finansiert av HF og MN. 

I 2018 er arrangementet rettet både mot kandidater på 5LU og på PPU, og finansieres og 

gjennomføres av HF, MN og PSYFA, som er programeiere.  

 

For å kunne avvikle fremtidige seremonier mest mulig effektivt, er det ønskelig at vi fastsetter 

en økonomisk ramme og en fordelingsnøkkel. Vi foreslår at utgiftene deles på alle de 

involverte fakultetene, og etter samme fordelingsnøkkel som gitt ovenfor. Rammen for 

arrangementet settes til 70 000 kr.    

 

Fordeling av utgifter til avslutningsseremoni: 

HF:  30% = 21 000 kr 

MN:  30% = 21 000 kr 

SV:  10% =   7000 kr 

PSYFA: 30% = 21 000 kr 

SUM:           = 70 000 kr 
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Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar: 

1) Det forelagte driftsbudsjettet for programrådet for lektorutdanningen. 

2) Det forelagte budsjettet for fellesarrangementer i lektorutdanningen: 

 Konferanse eller nettverksmøter 

 Temaseminar 

 Avslutningsseremoni  

 

Konferansen/nettverksmøtene og avslutningsseremonien finansieres av fakultetene i 

henhold til foreslått fordelingsnøkkel, og fakultetene avsetter penger til disse arrangementene 

i budsjettene sine.   

Temaseminarene finansieres av de øremerkede midlene til praksis, dersom det er rom for 

det.  

 
04.05.2018/ DEFL 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 

 

                     ephorte: 18/5268 

  

Sak 20/18 Fagkrav opptak til PPU  

Notat fra Studieadministrativ avdeling, brev fra Fagutvalget for integrert 

lektorutdanning 

 

Vedtakssak 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det psykologiske fakultet 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: April 2018        ephorte: 18/5268 
___________________________________________________________________ 
 
I Styringsgruppen vedtok i desember møtet 2017 følgende:  
 
Vedtak i styringsgruppen  
1) Styringsgruppen vedtar de reviderte fagkravene for opptaket til PPU i 2018/2019, med de 
endringer som fremkom i møtet.  
2) Styringsgruppen ber fakultetene om å gjennomgå fagkravene for opptak til PPU, og melde 
inn forslag til reviderte fagkrav innen 1. mai 2018.  
 
Det ble sendt ut brev 20.02.2018 fra SA til fakultetene om frist for tilbakemelding 1. mai. 2018.  
 
Følgende ble meldt inn:  
 

Fagkrav for samfunnskunnskap, mediefag og geografi 

Fagkravene blir ikke endret på nåværende tidspunkt.  

Fagkrav for informatikk 

 INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) 
 INF101 Vidaregåande programmering (Programmering 2) 
 INF102 Algoritmar, datastrukturar og programmering 
 MNF130 Diskrete strukturar 

 

Eller tilsvarende emner fra andre utdanningsinstitusjoner 

 

 20 valgfrie studiepoeng i informatikk 

 

Fagkravet for opptak til PPU i psykologi er pr. i dag er som følger: 

Årsstudium i psykologi frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer utdanningar innanfor 
psykologi, der emna til saman utgjer minimum 60 studiepoeng i psykologi og har liknande 
innhald som emna i årsstudiet ved UiB, inkludert årsstudiet frå perioden 2003‐2016. 
 

Eldre årsstudium eller andre utdanningar blir vurdert etter søknad. 

Tilbakemelding fra Humanistisk fakultet  

Fagkravene blir ikke endret på nåværende tidspunk.  

 

Geofag  

Krav for opptak:  
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Søker må ha minimum 60 stp i geofaglige emner, som skal dekke innføring i geologi og 

geofysikk, eller tilsvarende emner, og gjerne grunnleggende kunnskaper i meteorologi og 

oseanografi. Manglende bakgrunn i geologi/geofysikk kan kompenseres ved å ha større 

fordypning og bredde innen meteorologi og oseanografi. Emnekombinasjonen bør inneholde  

Annbefalt emnekombinasjon:  

Bachelorgrad i enten Klima, atmosfære og havfysikk, eller i Geovitenskap, med emner i fra 

den respektive fagdisiplinen.  Tilrådde emne kan være GEOV101, GEOV102, GEOV104, 

GEOV103, GEOV105, GEOV107, GEOV109, GEOV110, GEOV111, GEOV112 og GEOF100, 

GEOF105, GEOF110, GEOF232. Vi tilrår GEOV102 og GEOF100 eller tilsvarande for betre 

undervisningskompetanse i geologiske feltmetodikk, bergarter, mineralogi og meteorologi og 

klima. Emnekombinasjonen bør innehalde erfaring frå praktisk geofagleg arbeid (tokt, felt, 

laboratorieøvingar, regneøvingar, programmering og liknande). 

 

Biologi  

Krav for opptak  

Minimum 60 studiepoeng i biologi/molekylærbiologi på universitetsnivå. Du som søker står ansvarlig 
for å dokumentere at du har oppnådd studiepoeng i emner som minst dekker fagområdene fra listen 
nedenfor. Fagområdene på listen må være forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert av ett 
fagområde. Dersom ikke alle fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, gjøres en helhetlig vurdering 
av den enkelte søkers fagbakgrunn.  
 
Liste over fagområder som må dekkes: 
• Evolusjon 
• Økologi 
• Organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi) 
• Cellebiologi  
• Molekylærbiologi  
• Fysiologi 
• Felt- og laberfaring 
 

Anbefalte emnekombinasjoner   

BIO100, BIO101 og BIO102, samt minst tre av emnene BIO103, BIO104, BIO201, MOL100, 

MOL200, MOL201 og MOL203. 

Naturfag  

Krav for opptak 

Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emne med minimum 15 studiepoeng relevant 

utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på universitetsnivå. Du som søker står 

ansvarlig for å dokumentere at du har oppnådd studiepoeng i emner som minst dekker 

fagområdene fra listen nedenfor. 
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I biologi må evolusjon og økologi dekkes, samt at i tillegg må være en viss bredde i den 

biofaglige kompetansen, f.eks. innen organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi), 

cellebiologi, molekylærbiologi og fysiologi.  

I kjemi må generell kjemi tilsvarende KJEM110 være dekket. I tillegg må det være ytterligere 

fordypning i enten organisk eller uorganisk kjemi tilsvarende minst 5 stp. I fysikk må generell 

mekanikk, elektrisitet-, varmelære være dekket. 

Anbefalte emnekombinasjoner 

Ved UiB vil du være kvalifisert dersom du har tatt emnene : Biologi: BIO100, samt ett av 

emnene BIO101, BIO102 eller MOL100. Kjemi: KJEM110 + eit av emna KJEM120, 

KJEM123, KJEM130, KJEM131. Fysikk: PHYS101 og PHYS102. 

 

Matematikk  

Krav for opptak  

"Minst 60 studiepoeng i matematikk og statistikk på universitetsnivå. 

Du som søker står ansvarlig for å dokumentere at du har oppnådd studiepoeng i emner som 

minst dekker fagområdene fra listen nedenfor. 

Fagområdene på listen må være forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert av et fagområde. 

Dersom ikke alle fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, gjøres ei helhetlig vurdering av 

den enkelte søkers fagbakgrunn. Studenter med matematikk fra økonomiutdanning og 

ingeniørutdanning fra høgskole må få vurdert matematikkemnene i hvert enkelt tilfelle. 

Liste over fagområder som må dekkes: 

•Kalkulus 

•Analyse 

•Lineær algebra 

•Statistikk" 

Anbefalte emnekombinasjoner  

MAT111, MAT112, MAT121, STAT101/110 eller tilsvarende 
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Kjemi 

Krav for opptak  

Minimum 60 studiepoeng i kjemi som dekker generell kjemi, uorganisk kjemi, organisk kjemi, 
fysikalsk kjemi og analytisk kjemi. Emner innen molekylærbiologi kan gå inn som erstatning for 
fysikalsk kjemi eller analytisk kjemi. Emnekombinasjonen må inneholde minst 20 studiepoeng emner 
der det inngår praktisk laboratoriearbeid. 
 

Anbefalte emne kombinasjoner 

• Obligatorisk del: KJEM110, KJEM120 og KJEM130 
• Minst to av emna: KJEM123, KJEM131, KJEM250 
• Opptil eitt av emna: KJEM140, KJEM210, KJEM202, MOL100, MOL200 
 

Forslag til vedtak  : 

Styringsgruppen vedtar de reviderte fagkravene for opptaket til PPU i 2018/2019 
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Studieadministrativ avdeling 

 

  

Svar fra SV-fakultetet: Fagkrav for opptak til PPU 

Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling 20. februar 2018 om revidering av fagkravene for 

opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). I brevet blir fakultetene bedt om å gjennomgå 

fagkravene for opptak og melde inn forslag til reviderte fagkrav. 

 

Fagkrav for samfunnskunnskap, mediefag og geografi 

Fakultetet har i samråd med fagmiljøene gjennomgått kravene for opptak til samfunnskunnskaps-, 

mediefags- og geografididaktikk. Vi har sett disse i forhold til kravene ved UiO og NTNU, og 

fagmiljøene har vurdert forventningene til faglig grunnlag og bakgrunn for å undervise i skolen. SV-

fakultetet har hatt løpende gjennomgang og justeringer av disse kravene de siste årene, og vår 

vurdering er derfor at vi ikke ønsker å endre disse nå. 

Fagkrav for informatikk 

Institutt for informatikk ønsker å myke opp det faglige kravet for opptak til IT-didaktikk og har meldt 

inn følgende krav gjeldende fra 2019: 

 INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) 
 INF101 Vidaregåande programmering (Programmering 2) 
 INF102 Algoritmar, datastrukturar og programmering 
 MNF130 Diskrete strukturar 

 

Eller tilsvarende emner fra andre utdanningsinstitusjoner 

 

 20 valgfrie studiepoeng i informatikk 

 

Vennlig hilsen 

Ingrid Christensen 

seksjonssjef Hilde Marie Rognås 

 seniorkonsulent 

  

Referanse Dato 

2017/14857-HIRO 27.04.2018 
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Studieadministrativ avdeling 

 

  

  

 

 

Svar fra Det psykologiske fakultet – Revisjon av fagkrav for opptak til 
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

 

Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling hvor fakultetene blir bedt om å gjennomgå 

fagkravene for opptak til PPU, og melde inn forslag til reviderte fagkrav for sine fag. 

 

Fagkravet for opptak til PPU i psykologi er pr. i dag er som følger: 

Årsstudium i psykologi frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer utdanningar innanfor 
psykologi, der emna til saman utgjer minimum 60 studiepoeng i psykologi og har liknande 
innhald som emna i årsstudiet ved UiB, inkludert årsstudiet frå perioden 2003‐2016. 
 

Eldre årsstudium eller andre utdanningar blir vurdert etter søknad. 

Det psykologiske fakultet har i samråd med fagmiljøet gjennomgått fagkravet. Vi har vurdert at 

kravet for opptak til psykologi ikke inneholder noen unødvendige og/eller strenge krav, og at det 

derfor ikke er behov for at det revideres.  

 

Vennlig hilsen 

 

Frode Randal 

seksjonssjef  Hilde Sagen Trosvik 

 førstekonsulent 

 

 

 

Referanse Dato 

2017/14857-HIT 27.04.2018 
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Svar fra HF-fakultetet: Fagkrav for opptak til PPU 

 
Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling 20. februar 2018 om revidering av fagkravene for 

opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). I brevet blir fakultetene bedt om å gjennomgå 

fagkravene for opptak og melde inn forslag til reviderte fagkrav. 

 

For Det humanistiske fakultet har det ikke vært aktuelt å revidere de fagspesifikke fagkravene i 

forbindelse med opptak til PPU for studieåret 2018/19. Det humanistiske fakultet ønsker å ta 

utgangspunkt i årets opptak til en mer grunnleggende vurdering av opptakskravene for PPU, og vil 

ta stilling til eventuelle endring i forkant av opptaket studieåret 2019/20.  

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Jørgen Sejersted  

dekan Ranveig Lote  

 seksjonssjef 

  

Referanse Dato 

2017/14857-JANHOF 30.04.2018 
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Svar fra det Matematisk – Naturvitenskapelige fakultet  

    

Fagområde Krav for opptak Anbefalte emnekombinasjoner 

      

Geofag Søker må ha minimum 60 stp i 
geofaglige emner, som skal dekke 
innføring i geologi og geofysikk, eller 
tilsvarende emner, og gjerne 
grunnleggende kunnskaper i meteorologi 
og oseanografi. Manglende bakgrunn i 
geologi/geofysikk kan kompenseres ved 
å ha større fordypning og bredde innen 
meteorologi og oseanografi. 
Emnekombinasjonen bør inneholde  

Bachelorgrad i enten Klima, atmosfære og 
havfysikk, eller i Geovitenskap, med emner i fra 
den respektive fagdisiplinen.  Tilrådde emne kan 
være GEOV101, GEOV102, GEOV104, GEOV103, 
GEOV105, GEOV107, GEOV109, GEOV110, 
GEOV111, GEOV112 og GEOF100, GEOF105, 
GEOF110, GEOF232. Vi tilrår GEOV102 og 
GEOF100 eller tilsvarande for betre 
undervisningskompetanse i geologiske 
feltmetodikk, bergarter, mineralogi og 
meteorologi og klima. Emnekombinasjonen bør 
innehalde erfaring frå praktisk geofagleg arbeid 
(tokt, felt, laboratorieøvingar, regneøvingar, 
programmering og liknande). 

Biologi Minimum 60 studiepoeng i 
biologi/molekylærbiologi på 
universitetsnivå. Du som søker står 
ansvarlig for å dokumentere at du har 
oppnådd studiepoeng i emner som minst 
dekker fagområdene fra listen nedenfor. 
Fagområdene på listen må være 
forholdsvis jevnt fordelt, og ikke 
dominert av ett fagområde. Dersom ikke 
alle fagområdene inngår i 
søknadsgrunnlaget, gjøres en helhetlig 
vurdering av den enkelte søkers 
fagbakgrunn.  
 
Liste over fagområder som må dekkes: 
• Evolusjon 
• Økologi 
• Organismebiologi (zoologi, botanikk, 
mikrobiologi) 
• Cellebiologi  
• Molekylærbiologi  
• Fysiologi 
• Felt- og laberfaring 

BIO100, BIO101 og BIO102, samt minst tre av 
emnene BIO103, BIO104, BIO201, MOL100, 
MOL200, MOL201 og MOL203. 
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Naturfag Minimum 90 studiepoeng i 
naturvitenskapelige emne med minimum 
15 studiepoeng relevant utdanning i 
hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på 
universitetsnivå. Du som søker står 
ansvarlig for å dokumentere at du har 
oppnådd studiepoeng i emner som minst 
dekker fagområdene fra listen nedenfor. 
 
I biologi må evolusjon og økologi dekkes, 
samt at i tillegg må være en viss bredde i 
den biofaglige kompetansen, f.eks. innen 
organismebiologi (zoologi, botanikk, 
mikrobiologi), cellebiologi, 
molekylærbiologi og fysiologi.  
 
I kjemi må … være dekket. 
I fysikk må generell mekanikk, 
elektrisitet-, varmelære være dekket. 

Ved UiB vil du være kvalifisert dersom du har 
tatt emnene : Biologi: BIO100, samt ett av 
emnene BIO101, BIO102 eller MOL100. Kjemi: 
KJEM110 + eit av emna KJEM120, KJEM123, 
KJEM130, KJEM131. Fysikk: PHYS101 og 
PHYS102. 

Fysikk Minst 60 studiepoeng i fysikk på 
universitetsnivå. 
Du som søker står ansvarlig for å 
dokumentere at du har oppnådd 
studiepoeng i emner som minst dekker 
fagområdene fra listen nedenfor. 
Fagområdene på listen må være 
forholdsvis jevnt fordelt, og ikke 
dominert av et fagområde. Dersom ikke 
alle fagområdene inngår i 
søknadsgrunnlaget, gjøres ei helhetlig 
vurdering av den enkelte søkers 
fagbakgrunn. Studenter med 
ingeniørutdanning fra høgskole må få 
vurdert fysikkemnene i hvert enkelt 
tilfelle. 
Liste over fagområder som må dekkes: 
Moderne fysikk 
Mekanikk 
Termodynamikk 
Elektromagnetisme 
Laboratoriekurs i fysikk 

PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114, to av 
emnene PHYS109, PHYS118 eller PHYS119 
 
For kandidater med mastergrad i meteorologi 
og oseanografi er følgjande emnesamansetning 
tilrådd: 
• PHYS111 og PHYS112 
• PHYS118 eller PHYS119 
• Minst 30 sp blant emna PHYS113, PHYS114, 
GEOF105, GEOF110 GEOF213 og GEOF232.» 
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Matematikk Minst 60 studiepoeng i matematikk og 
statistikk på universitetsnivå. 
Du som søker står ansvarlig for å 
dokumentere at du har oppnådd 
studiepoeng i emner som minst dekker 
fagområdene fra listen nedenfor. 
Fagområdene på listen må være 
forholdsvis jevnt fordelt, og ikke 
dominert av et fagområde. Dersom ikke 
alle fagområdene inngår i 
søknadsgrunnlaget, gjøres ei helhetlig 
vurdering av den enkelte søkers 
fagbakgrunn. Studenter med 
matematikk fra økonomiutdanning og 
ingeniørutdanning fra høgskole må få 
vurdert matematikkemnene i hvert 
enkelt tilfelle. 
Liste over fagområder som må dekkes: 
•Kalkulus 
•Analyse 
•Lineær algebra 
•Statistikk 

MAT111, MAT112, MAT121, STAT101/110 eller 
tilsvarende 

Kjemi Minimum 60 studiepoeng i kjemi som 
dekker generell kjemi, uorganisk kjemi, 
organisk kjemi, fysikalsk kjemi og 
analytisk kjemi. Emner innen 
molekylærbiologi kan gå inn som 
erstatning for fysikalsk kjemi eller 
analytisk kjemi. Emnekombinasjonen må 
inneholde minst 20 studiepoeng emner 
der det inngår praktisk 
laboratoriearbeid. 

• Obligatorisk del: KJEM110, KJEM120 og 
KJEM130 
• Minst to av emna: KJEM123, KJEM131, 
KJEM250 
• Opptil eitt av emna: KJEM140, KJEM210, 
KJEM202, MOL100, MOL200 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                     ephorte: 18/5268 

 

  

Sak 22/18 Møteplan høst 2018 

Notat fra Studieadministrativ avdeling  

 

 

Vedtakssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: April 2018        ephorte: 18/5268 
___________________________________________________________________ 
 
Praksisen de foregående semestrene har vært 3 møter i semesteret. Rapporten fra 

arbeidsgruppen skal foreligge i endelig utgave 1.9.18. Rapporten bør derfor behandles på 

det første møte i styringsgruppen, slik at saken kan oversendes til Utdanningsutvalget som 

har møte 4.10.2018.  

 

Forslag til møteplan høst 2018:  

12. September 9:00- 11:00  

6. November 10:00 – 12:00  

7. Desember 10:00 – 12:00  

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen vedtar forslaget til møteplan for vår 2018, med de endringer som fremkom i 

møtet.  

 

02.05.2018 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 

 

                     ephorte: 18/5268 

 

  

Sak 21/18 Omgjøring av PPU til Lektorplasser  

Notat fra Studieadministrativ avdeling, utkast til rapport fra 

arbeidsgruppen (lagt ved separat) 

 

 

Drøftingssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: Mai 2018        ephorte: 18/5268 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn 

 

I styringsgruppemøtet 13. april ble det gjort rede for sak 11/18 utredning av dimensjonering av 

studieplasser, tilknyttede ressurser og tilgjengelighet på praksisplasser.  

 

Det ble bedt om at administrasjonen undersøker den videre saksgangen. Blant annet hvilke 

midler, plasser var bundet eller ubundet. Og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha.   

 

Prosess  

Per dags dato fordeler studieplassene seg slik:   

Antall studieplasser  

 Lektor fremmedspråk: 32 

 Lektor historie eller religion: 11 

 Lektor naturvitenskap og matematikk: 35 

 Lektor nordisk: 28 

Antall studieplasser PPU:  

 PPU, årsstudium: 255 

 PPU, deltid: 35 

 

PPU – Plassene ble tildelt som PPU-plasser og har krav til antall uteksaminerte kandidater. 

UiB lovet i 2018 å ta imot 75 nye PPU – plasser.  

Om studieplassene skal omdisponeres må vi be Kunnskapsdepartementet om tillatelse.   

Ønske om omdisponering meldes av fagmiljø og behandles internt først. Deretter varsles 

omdisponering av studieplasser i Utdanningsutvalget i årshjulssak om opptaksrammer i 

november og deretter i Universitetsstyret.  

Et overordnet prinsipp i dimensjoneringen av opptaket er at de totale kostnadene ved 

studieplasser holdes konstant innenfor rammene av grunnfinansieringen fra KD.  

Dette innebærer at opptaksrammene må reguleres etter intern omfordeling av plasser 

mellom studieprogram med ulik lengde og kostnadskategori i finansieringssystemet. En 

opptaksramme på 10 studenter på et bachelorprogram gir 50 studenter etter fullført løp. 

Kostnaden ved en studieplass på et masterprogram i finansieringskategori D tilsvarer 1,5 

studieplasser på et bachelorprogram i kategori F. 
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Omregningstabell  

 

Beløpene for 2017 er ikke fastsatt, så beløpene for 2016 er nyttet.   PPU og 5LU tilhører 

samme kostnadskategori, D.  

 

Lektorutda
ning 

         

 
Endri
ng 
5LU 

Xårsk
ull 

Innte
kt pr 
årsve
rk 

Endri
ng 
5LU 

Endri
ng 
PPU 

Xårsk
ull 

Innte
kt pr 
årsve
rk 

Endri
ng 
PPU 

Innteksend
ring sum 

2019/2020 6 0,5 55000 16500
0 

-6 0,5 55000 -
16500
0 

0 

2020/2021 6 1,5 55000 49500
0 

-9 1 55000 -
49500
0 

0 

2021/2022 6 2,5 55000 82500
0 

-15 1 55000 -
82500
0 

0 

2022/2023 6 3,5 55000 11550
00 

-21 1 55000 -
11550
00 

0 

2023/2024 6 4,5 55000 14850
00 

-27 1 55000 -
14850
00 

0 

2024/2025 6 5 55000 16500
00 

-30 1 55000 -
16500
00 

0 

 

Tabellen tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor vi øker 5LU med 6 studieplasser. 

Kostnadene for 6 5LU plasser fordelt over 6 år, er 30 PPU plasser. Da vil inntektsendringen 

gå i balanse.  

 

Det betyr at PPU plasser som er 255 blir redusert til 225 plasser. En mulig konsekvens er at 

det blir produsert noe færre lektorer om en ser på frafall på programmene (se vedleggene).  

Det er mulig at en overføring av studieplasser fra PPU til 5LU vil gjøre praksisfordelingen noe 

jevnere på vår semesteret. En PPU student skal 60 dager i praksis på bare ett år, mens en 

5LU student skal 100 dager i praksis totalt på 5 år.  

 

En flytting fra PPU til 5LU medfører at kostnadene for studiene blir flyttet fra psykologisk 

fakultet, til de andre fakultetene.  

  

Det er samlet inn noe tallmateriale som kan være relevant informasjon når en drøfter en 

eventuell omfordeling av studieplasser.  

 

Vedlegg 1 viser søkertall og opptak for 5LU programmene og PPU. Vedlegg 2 viser antall 

kvalifikasjoner på de nevnte programmene. Vedleggene 3, 4, 5 og 6 viser gjennomføring på 

de ulike programmene, samt frafall.  For 5LU programmene er oppsatt satt til Høst11, mens 

for PPU høst 2016.  
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Styringsgruppen bes om å drøfte:  

1) Er det ønskelig å omdisponere studieplassene mellom PPU og 5LU 

2) Er det ønskelig å omdisponere flere eller færre studieplasser 

3) Når skal en skal en eventuell omdisponering skje?  

4) Konsekvens av omgjøring fra PPU til 5LU for press / behov for praksisplasser og gitt 

at det synes å være lettere å fylle opp plasser på 5LU enn på PPU  

5) Konsekvens for tilfang av kvalifiserte og motiverte søkere til lektorutdanningen.  

 

 

09.05.2018/DEFL 

 

 

 

 

 

 

 


