
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Programutvalg for lærerutdanning 

Det humanistiske fakultet 

 

28.08.2019 

MØTEINNKALLING 

 

Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 03. september 2019,  

kl. 10:15 – 12:00, Sydneshaugen skole, seminarrom F. 

 

Sigrid Ørevik 

Xavier Llovet Vilà 

Endre Brunstad  

Marie von der Lippe 

Hanna Valle Risnes, 
studentrepresentant for integrert 
lektorutdanning 

Helge Restad (sekretær)  

 

 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kommentar til at Sejerstedrapporten ikke var lagt ved innkallingen ble tatt til 
etteretning. Sendes som vedlegg til protokollen. 

 

II Orienteringssaker 

 1. Orientering fra møter i  

a. Styringsgruppen 

b. Programrådet  

c. Praksisutvalget  

d. Studiestyret: sak om mentorordninger behandlet i studiestyret. 

Diskusjon i PUHF-møtet rundt mulige mentorordninger for 

lektorprogrammene/PPU. Flere miljøer har allerede 

pilotordninger med studentmentorer. For lektorutdanningen er 

det mest aktuelt med mentorer fra tredje semester. Forslag om 

mulige lærermentorer fra sjuende semester. 

 2. Orientering om økonomisk ramme for PUHF 

 3. Orientering om komitéoppnevninger 

 

 4. Orientering om opptakstall og antall studenter møtt 

  

III Saker 

  

21/19  Oppfølging av Sejerstedrapporten 

Det ble diskutert hvordan utvalget skal følge opp rapporten. Avgjørende å 
løfte blikket og jobbe med det strukturelle framfor enkeltsaker. Utvalgets 
sekretær forbereder et forslag til oppfølging til et senere møte. 

22/19  Ny vara til praksisutvalget, vara til studiestyret og nestleder PUHF 

Sigrid Ørevik valgt til ny vara for praksisutvalget. Xavier Lllovet Vilá valgt til ny 
vara for studiestyret. Det ble ikke valgt nestleder for PUHF da dette vervet ble 



 

 

oppfattet som overflødig. 

23/19 Register over utnevninger til komitéer og utvalg 

Det ble bestemt at utvalget skal ha en oversikt over utnevnelser til komitéer 
og utvalg foretatt av PUHF. Sekretær for utvalget følger opp denne oversikten 
med utgangspunkt i utnevnelser siste to år. 

24/19  Planlegging av ny HUSK-samling  

Tema «Demokrati og medborgerskap», og forslag til tid for arrangementet i 
begynnelsen av desember. 

25/19 Mastergradskonferanse for lektorutdanningen  

Saken ble utsatt til et senere møte 

«Ved UiO og NTNU legges det opp til at studentene skal presentere sine 
mastergradsavhandlinger i en konferansesetting. Kan det være aktuelt å sette 
opp en konferanse for lektorutdanningene hvor også skolene kan inviteres, og 
hvor studentene kan legge fram sine arbeider gjennom foredrag og 
postersesjoner.»  

26/19 Opplæring av praksislærere 

Saken utsatt til senere møte 

 

IV 

 

EVENTUELT 

Det ble diskutert om FoF burde hatt en representant i PUHF. Dette vil kreve 
mandatendring. Saken tas opp på et senere møte. 

  

  Sigrid Ørevik   

    Helge Restad 

 


