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I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen kommentar 

 

II Orienteringssaker 

 1. Orientering fra møter i  
a. Praksisutvalget:  

- Oppnevnt en komité (fra styringsgruppen) for enhetlig 
og helhetlig praksis som skal se på praksisbesøk. 

b. Studiestyret:  
- Diskusjon rundt opptaksrammer og omgjøring av 50 

studieplasser til 10 lektorplasser. 
- Diskusjon rundt finansieringskategori for lektorstudenter 

c. Programrådet: 
- Kullflytting: anbefaler å beholde mulighet for kullflytting, 

men krever at lektorstudenten er 50 studiepoeng over 
normal progresjon før kullflytting. 

- Ønske om bedre informasjonsflyt mellom ansatte i 
lektor og PPU: ønske om egen side med årshjul på Mitt 
UiB,  

- 17-18 februar årlig lektorkonferansen ved Solstrand, 
Håkon Erlien representerer HF i programkomitéen. 

- Ekstern fagfelleseminar 28.-29. oktober 2019. 

2. Orientering om arbeidsgruppe for opprettelse av lektorsenter 

3. Orientering om samling med ekstern fagfelle for lektorutdanning ved 

HF:  

- HF arrangerte lunsj hvor ekstern fagfelle, Lisbeth M. Brevik, fikk 

møte faglige og administrativt ansatte som jobber med 

lektorutdanningen. Det ble gitt gode innspill til arbeidet med årets 

rapport samt ideer til hva som blir aktuelt å se på i 2020. 

4. Orientering om studieplasser ved lektorutdanningen 

5. Orientering om navneendring for Programutvalget for lærerutdanning: 



 

 

- Det er tidligere vedtatt at Programutvalget for lærerutdanningen 

ved Humanistisk fakultet skal endre navn til 

Lektorutdanningsutvalget ved Humanistisk fakultet. 

Navnendringen blir iverksatt etter dette møtet.  

  

 Saker 

  

33/19  HUSK-samling  

Det vil bli holdt foredrag under HUSK-samlingen om retorisk muntlig 

kompetanse (Kjersti Rongen Breivega), og danning og interkulturell 

kompetanse (Hild Hoff). 

Amalie Skram vgs har en tverrfaglig temauke rundt demokrati og 

medborgerskap som de vil presentere (Maria Sanchez-Olsen, Rannveig 

Hausnes og Gunhild Sylte). 

Diskusjon: Hvordan arbeide videre for å knytte HUSK-samlinger til Dekomp-
satsingen? Fagfornyelsen er et relevant tema for partnerskapene.  

   

  

IV EVENTUELT 

 

 

 

 

Mentorprogram ved institutt for fremmedspråk: 

- Til første møte var det bare en student som møtte opp. De som skal 
ha mentorprogrammet burde komme inn i timene, noe som ble gjort 
før andre møte og da var det langt flere som møtte. 

Desembermøtet i LUHF strykes siden novembermøtet kom så sent i 
november og det ikke er noen presserende saker som ikke kan vente til 
januar. 
Erfaringsbasert master:  

- Ved erfaringsbasert master i nordisk vurderes det å legge om fra 60 

studiepoengs masteroppgave og forberedelsesemne uten 

studiepoeng, til å gi forberedelsesemnet 15 studiepoeng og 

masteroppgaven 45.  

- Engelsk ønsker også å gjøre en tilsvarende endring. Må meldes inn 

før 1. desember. 

Ingen motforestillinger mot dette i LUHF. 

 
 

  

  

  

  

  

     

     

 


