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Saksliste: 

 

1. Orienteringssaker  

 

i) Orientering fra møte i praksisutvalget 

- Evaluering av langpraksis  

o Innsyn i saker på skolene 

o Fire praksisperioder, mer undervisningspraksis i kortpraksis  

- Heldagsseminar 8. februar der hele kortpraksisopplegget skal drøftes  

o Innspill kan meldes til Hild  

o Overlapp mellom pedagogikk og didaktikk når det gjelder for- og 

etterarbeid  

o Helhetlige refleksjoner rundt praksis  
 

 

ii) Orientering fra møte i styringsgruppen 

Første møte i morgen 18. januar  

 

 

iii) Evaluering av ettfagsmodell PPU 

Rapporten levert 16. januar. Problematisering av ordningen, uten å fjerne 

fagtilbud i enkeltfag ved HF allerede nå. Hver plass må likevel sees i 

sammenheng med praksisplasser. Forventet nedgang i søkertall til PPU på 

grunn av masterkravet.  

Utfordring: evaluering midt i et løp. Grunnlaget for evaluering er ganske 

begrenset. Kan først og fremst ta hensyn til hvordan dette fungerte i praksis.  

 

 

 



 

 

iv) Lektorutdanningskonferanse Solstrand 21. – 22. februar  

Påmelding og tentativt program sluppet  

 

 

2. Diskusjonssaker og vedtakssaker  

 

01/19 Utlysning av stipendiatstilling (HF) rettet mot lektorutdanningen 

 

PUHF skriver utlysningstekst og sender inn til dekanatet. Konkrete innspill fra PUHF:  

 

- Komparativ perspektiv  

- Fagdidaktikere plassert i fagene ved UiB; hva slags konsekvenser får dette 

for utvikling av disiplinen / både internt og i fagmiljøet som helhet. 

Rammevilkår osv. Kan gjøres på forskjellige måter: historisk/nåtid, valg av 

fag osv. 

o Forholdet mellom fag og fagdidaktikk  

o Hvordan rekrutteres det til fagdidaktiske stillinger? 

o Integrasjon av fag og fagdidaktikk  

o Sammenligne institusjoner  

o Komparative studier er ønskelige 

o Innsikt for det som ligger til grunn for UiBs modell 

o Hvem kan / skal veilede?  

 

Leder for PUHF lager et utkast til utlysning som sendes på sirkulasjon.  

 

02/19 DEKOMP – HF trenger ny representant 

 

Anders Gullestad har vært oppnevne som HFs representant høstsemesteret 2018. 

Gullestad har nå trukket seg fra vervet. De andre fakultetene har satt av midler til dette 

i forskjellig grad, mens dette fremdeles er uavklart på HF. Det kan være aktuelt med 

frikjøp / inkludert i timeregnskap.  

 

UiB er godt i gang med arbeidet knyttet til DEKOMP.  

 

Kan være aktuelt med en 20%-stilling ved HF (basert på prosjekt som allerede finnes). 

Viktig å satse ordentlig – mulige gevinster på sikt. Trenger en kandidat så snart som 

mulig. Må kommuniseres tydelig at det vil bli gitt tid til dette arbeidet.  

 

Leder for PUHF tar kontakt med fakultetsledelsen for en ny avklaring om hva som er 

mulig å få til for DEKOMP-prosjektet ved HF.  

 

 

03/19 Temaseminar høst 2019 - HF trenger representant 

 

Endre Brunstad er HFs representant for 2019.  

 

 

04/19 Anbefalinger til fagdirektøren / lektorutdanningskonferansen  

 

- Tas opp i neste møte, sammen med evaluering av programsensor.  



 

 

 

 

05/19 Møteplan vårsemesteret 2019  

Følgende møteplan ble vedtatt:   

 

13.02. 10:15 – 12  

 12.03. 10:15 – 12  

 23.04 12:15 – 14   

 21.05. 10:15 – 12  

 18.06. 10:15 – 12  

 

Innkallinger sendes ut av sekretær innen kort tid.  

 

 

3. Eventuelt  


