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Protokoll fra møte i Programrådet for lektorutdanningen  

Møte 1 2020 

 

Tidspunkt: 20. januar 2021, kl. 12.00-14.00 

Møtested: Teams  

 

Til stede:  

Kjersti Lea (leder), Sigrid Ørevik (HF), Anita Mæland (BK), Rune Klevjer (SV), Johan Lie 

(MN), Eirik Førde og Alexander Rabben Mohr (FIL), Kasper Valestrand (PPU) og Aud Irene 

Mehammer (SA) 

 

Meldt forfall:  

Steinar Sætre (KMD), Lars Petter Storm Torjussen (PF) Kikki (Helga) Flesche Kleiven (MN), 

Roald Valle (UiB Videre, observatør) Monica Håkonsli (VLFK) og Helene Marie Kjærgård 

Eide (faglig praksiskoordinator, observatør)  

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkallingen ble godkjent.  

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 03. desember 

Protokollen ble godkjent.  

 

Saker til eventuelt:  

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

1. Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet har fått ny representant inn i programrådet, 

Kikki Flesche Kleiven. Pga egen undervisning møter Johan Lie for henne i dag. 

2. Helene Marie Kjærgård Eide, har fratrådt sin stilling som faglig praksiskoordinator og er 

gått tilbake i sin tidligere stilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved Det psykologiske 

fakultet. 

3. Arbeidsprosessen rundt Lektorsenteret: 

Foreløpig har det kun vært ett møte i arbeidsgruppen som skal jobbe med utarbeiding av 

mandater knyttet til lektorutdanningen ved UiB. Arbeidet og arbeidsgruppen ledes av 

viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, og besår ellers av bl.a. visedekanene fra LU-

fakultetene.  

Oppretting av et lektorsenter er ikke formelt vedtatt og resultatene fra arbeidsgruppen vil 

danne grunnlaget for en styresak om oppretting av et lektorsenter og organiseringen av 

lektorutdanningen. Foreløpig er det kun oppretting av en programleder for hvert 

lektorprogram som har blitt diskutert i arbeidsgruppen.  



 

Drøftingssaker 

Sak 1/21 Organisering av temaseminar 

Ved LUMN jobbes det for å få en lik struktur på praksis som ved LUHF. En lik struktur vil 

gjøre organiseringen av temaseminarene enklere og det vil kunne styrke studentenes 

kullsamhørighet og deres identitet som lektorstudenter. 

Det blir enighet om følgende forslag til organisering av temaseminarene, hvis vi beholder 

nåværende struktur for praksis: 

• 3 av temaseminara bør inngå i KOPRA101, KOPRA102 og KOPRA 103 

• 1 temaseminar inngår i LAPRA101 

 

Det generelle poenget er at hvis vi vil beholde formatet med 4 temaseminarer, bør det 

legges ett seminar på hvert av de første årene i utdanningen.  

 

Studentene har lenge hatt ønske om at de får temaseminarene sammen med sine 

kullkamerater, ikke på tvers av kull, slik det er nå. Dette synspunktet fikk støtte. 

 

Det blir enighet om følgende forslag til innhold i temaseminarene: 

• Temaseminar om «IKT» bør inneholde informasjon og opplæring i de digitale verktøy 

og plattformer som skolene benytter i dag. Dette kan bl.a. være introduksjon til It`s 

Learning og tips til gode digitale verktøy til bruk i klasseundervisning, og kan med 

fordel organiseres som en Workshop. 

Dette temaseminaret bør komme først i rekken. 

• Temaseminaret om «Mobbing» bør oppdateres og bl.a. inkludere nettmobbing. 

Temaet kan også relateres til «Folkehelse og livsmestring». 

• Temaseminarene om «Ungdom i vanskelige situasjoner» og «Mobbing» vil begge 

kunne berøre det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» fra fagfornyelsen.  

• Temaseminaret om «Demokrati og medborgerskap» står ved lag.  

Det tverrfaglige temaet om «Bærekraftig utvikling» er, per i dag, ikke adressert i dagens 

temaseminarer.  

Programrådet vil sende disse forslagene til lektorutvalgene på fakultetene for drøfting og 

tilbakemelding på, særlig, plassering av temaseminarene. Tilbakemeldingene vil bli tatt opp i 

Programrådet og deretter løftet til Styringsgruppen. 

 

Sak 2/21       Etablering av lektorlunsj 

Programrådsmedlem og tilsatt ved Institutt for Geovitenskap, Kikki Flesche Kleiven, har laget 

en videopresentasjon av «Geolunsj» i sitt fravær. Den blir spilt av i møtt og er å finne på 

MittUiB, Ansatte i Lektorutdanningen, Emnets videoar.  

https://mitt.uib.no/courses/23518/external_tools/490


Flere uttrykker at dette er et positivt forslag: 

• Det er behov for møtesteder for både studenter og ansatte i lektorutdanningen. Et 

tilbud om felleslunsj med faglig innledning kunne vært et uformelt treffpunkt som 

møtte dette behovet. 

• Både studenter og stipendiater/ansatte trenger å møtes både for å sosialisere og for 

å diskutere fag. 

• Det kan kanskje forhindre frafall fra studiet. 

• Veldig positivt dersom et slikt tilbud kunne engasjere 1. og 2. års studenter, som ikke 

er like deltagende i andre sosiale tilbud.   

• En fin anledning hvor også de disiplinfaglige blir direkte involvert i LU. 

• Etter den siste tiden med isolasjon på grunn av Covid19, er det ekstra viktig å kunne 

etablere noe sosialt.  

Spørsmål til etablering og forhold det må tas hensyn til i ev planlegging og gjennomføring: 

• Arrangementet bør ikke avhenge om studenter er i praksis eller ikke. 

• Det bør rulleres på ukedag slik at ikke er de samme som kan/ikke kan møte. 

• Hvilket format og hvilken funksjon skal en slik lunsj ha? 

• Hyppighet? 

• Hvem arrangerer? Skal det gå på omgang på fakultetene? 

• Kan man få til en slik lunsj allerede i mars? 

Programrådsleder vil snakke nærmere med Kikki Flesche Kleiven om praktisk organisering 

slik at saken kan drøftes på nytt i neste programrådsmøte.    

 

Sak 3/21       Lektorkonferansen 2021 

Det vurderes som urealistisk at smittevernsituasjonen vil endre seg i en slik grad at det vil gi 

åpning for å avvikle en fysisk konferanse for over 50 deltakende allerede i mars. Det 

vurderes også at interessen for å delta på en digital konferanse ikke er særlig høy etter 

måneder med digitale møter, seminarer o.l.  

Det blir foreslått å flytte og nedskalere arrangementet til et faglig dagsarrangement som 

avsluttes med middag på ettermiddag/kveld. Om mulig kan middagen slås sammen med 

sommeravslutningen for lektorutdanningen.  

På bakgrunn av overnevnte blir Programrådet enig om å avlyse lektorkonferansen 9.-10. 

mars 2021 og erstattes med et faglig dagsseminar i mai/juni. 

Komiteen for lektorkonferansen distribuerer avlysning, finner dato for dagsseminar og lager 

program for arrangementet.  

 

Sak 4/21 Fremdrift årsrapport 

Kommentarer til saksfremstillingen: 

1) Punkt 4, kulepunkt 5; «Forberede økning i antall lektorstudenter (ca. 50% økning fra 

2020-nivå, totalt forventet å passere 1000 lektorstudenter i 2025)»: 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_20.01.21.pdf


En volumøkning på 50 % vil påvirke fakultetene i stor grad i forhold til ressurser og 

veiledningskapasitet. Fakultetene trenger å vite hvordan UiB og Lektorutdanningen 

planlegger for en slik volumøkning. 

Det er enighet bland medlemmene om at Programrådet vil adressere dette spørsmålet videre 

til Styringsgruppen. 

2) Punkt 5, kulepunkt 1; «Strategisk bruk av Dekomp-midler»: 

Bergen kommune ønsker tett dialog med UH-sektoren, inkl UiB, og at midler blir brukt i 

prosjekter som er relevant for skolene.  

 

Sak 5/21 Lederverv i Praksisutvalget 

1) Medlemmene blir enige om at Programrådet sender en henvendelse til Det psykologiske 

fakultetet hvor fakultetet blir bedt om å finne en leder for Praksisutvalget, fortrinnsvis blant 

dagens representanter i utvalget. 

2) Medlemmene blir enige om at Programrådet sender spørsmål til Styringsgruppen vedr 

utlysning av stillingen som faglig praksiskoordinator. Når er det tenkt at den skal lyses ut? 

 

Orienteringssaker 

6/21  Forskningsdagen 2020/21 

Forskningsdagen ble avviklet digitalt den 12.februar. Det var færre som deltok enn det som 

var påmeldt. Dette er ikke ulikt de andre årene hvor det har vært et fysisk arrangement. 

Forskningsdagen har hatt søkelys på stipendiater ved UiB som er i gang med sin forskning 

og som får presentert den denne dagen. Stipendiatene som deltatt har vært rekruttert fra alle 

LU-fakultetene og presentasjonene har vært varierte.  

Det blir stilt spørsmål om det kunne vært hensiktsmessig med ett tema fra ett av fakultetene 

per Forskningsdag. 

En fremtidig etablering av lektorlunsj kan bidra til å rendyrke Forskningsdagen, men det er 

også viktig at stipendiatene våre synliggjøres og at vi får kjennskap til forskningen deres. 

 

7/21  Eventuelt  

Det har tidligere blitt opplyst om at Lektorseremonien var lagt til 15. juni, da 

universitetsaulaen ikke hadde ledig 10. og 11. juni. 

Det har kommet tilbakemeldinger på at denne datoen er noe sen og alternativ lokale med 

nok «korona-plasser» er reservert til den 10. juni: Auditorium 1 i Jusbygget. 

 


