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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

Programrådet for lektorutdanningen 

 

Protokoll fra møte i programrådet for lektorutdanningen 
Møte 1 2017 
 

Tidspunkt: 20. januar 2017, Kl. 10.00–12.00          

Møtested: Glasshuset, Langesgt. 1-2  

 

Tilstede:  

Mette Andresen (leder), Bjarte Reidar Furnes (PSY), Sissel Undheim (vara HF), Tom 

Klepaker (vara MN), Kjetil Børhaug (vara SV), Sondre Kvamme (IL studentrepresentant), 

Bård Emil Danielsen (PPU-studentrepresentant), Monica Håkonsli (Hordaland 
fylkeskommune) 
 
Observarører:  
Hege Ekeland (vara for praksisutvalget), Bjørg Hildeskår (vara for UiB Videre) 
 

Administrasjonen: 

Ingvild Greve (SA), Marianne Jensen (MN), Tove Steinsland (SA) 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og sakliste ble godkjent  

II Godkjente protokoller fra tidligere møter 

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

Det ble orientert om to invitasjoner til konferanser: 

UHR lærerutdanningkonferanse 20.-21. april: 

http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/hold_av_datoen_for_uhrs_lererutdanningskonferanse_201

7_ 

9. og 10. november, nasjonal lektorutdanningskonferanse i Tønsberg:  

https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/nasjonal-lektorutdanningskonferanse-2017-

article205963-7373.html 

 

    
Sak 1/17 Gjennomgang av ny organisering av lektorutdanningen 
Notatet «organisering av lektorutdanningen ved UiB» fulgte som vedlegg i den utsendte 
sakspapirene. Notatet inneholder informasjon om ny organisering av lektorutdanningen 
generelt, inklusive mandat til styringsgruppen og til programrådet.  
 
I møtet orienterte Ingvild Greve om den nye organisering av lektorutdanningen. Et overordnet  
mål med den nye strukturen, er å synliggjøre fakultetenes ansvar når det gjelder 
lektorutdanningen.  
 
Det kom følgende innspill: 

 Det ble stilt spørsmål ved hvem som har makt til å avgjøre saker som for 
eksempel dimensjonering av studieplasser, fakultetet, programrådet eller 

http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/hold_av_datoen_for_uhrs_lererutdanningskonferanse_2017_
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/hold_av_datoen_for_uhrs_lererutdanningskonferanse_2017_
https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/nasjonal-lektorutdanningskonferanse-2017-article205963-7373.html
https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/nasjonal-lektorutdanningskonferanse-2017-article205963-7373.html
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styringsgruppen? Det ble svart at styringsgruppen fordeler tildeling av nye 
studieplasser. Intensjonen er at medlemmene (fakultetene), i likhet med andre 
styrer og råd, diskuterer seg fram til enighet. Ellers eier fakultetene sine 
respektive lektorprogrammer. Dette innebærer at fakultetene selv kan vedta 
endringer i disse, men etter at programrådet er rådført.  

 En del av ppu-plassene er tildelt direkte av KD. Disse plassene kan ikke 
omdisponeres til studieprogrammer som ikke er ppu. Men plassene kan 
omdisponeres til andre ppu-programmer enn der de opprinnelig var fordelt. 
Styringsgruppen vedtar eventuelle omfordelinger mellom fakultetene.  

 Det skal utarbeides en strategi for informasjonsarbeid knyttet til 
lektorprogrammet. Det vil bli satt ned en gruppe som skal se på hvordan 
informasjonsarbeidet til lektorprogrammet kan styrkes. Programrådet vil bli 
inkludert i dette arbeidet. 

 Ansvar for opptak og timeplanlegging ligger til fakultetene.  

 Det er behov for å gjøre budsjett og økonomi mer oversiktelig for 
programrådsmedlemmene.   

             
          
Sak 2/17 Informasjonsrunde fra fakultetene 

Fakultetsrepresentantene orienterte kort om det som skjer ved fakultetene som er av særlig 

relevans for lektorutdanningen.   

 MN 

o Arbeider med utarbeiding av emneplaner etter den nye modellen. Fakultetet 

ligger bra an i prosessen når det gjelder ny mal for emner og 

studieprogrammer. 

o Fakultetet har flere studenter enn i fjor, både innen ppu-ordningen og il.  

o Er i gang med deltids ppu-ordning.  

o Har utlyst to nye stillinger, den ene er på plass i mars, den andre er ikke 

avklart enda. 

 

 PSYK   

o Har fått økt studenttall. Har gjennomført nytilsettinger og har flere på gang.   

o Forslag til ny studieplan er sendt ut for innspill fra fakultetene. Innspill er 

mottatt.   

o Nytt ppu-deltidsstudie er i gang. Det har vært, og er fortsatt, mye oppfølging 

knyttet til dette studiet. 

o Ny emneplan er på plass. I denne har det blant annet vært fokus på å få på 

plass nye vurderingsformer. 

 

 HF 

o Har fått nye fagdidaktikere på plass.  

o Arbeider med å ferdigstille emnebeskrivelser. 

o AHKRs «Husk»: Humanistisk skolesamarbeid, har prøvd ut nye praksisformer.  

o Fra høsten 2017 er nytt masterprogram i historie på plass.    

o Fakultetet opplever utfordringer knyttet til ny rammeplan når det gjelder 

utreisende studenter. Det har vært vanskelig å finne emner som passer. 

Studentene ender derfor gjerne opp med at de blir «fjernstudenter» til UiB, 

noe som ikke er tilfredsstillende.   
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 Sv 

o Didaktikeren som har vært innleid fra Nordahl Grieg vgs. fortsetter i ytterligere 

to år i et 20 % engasjement.  

o Det planlegges et samarbeid med HF om en ordning der sosiologi kan tas 

som et fag nummer to i kombinasjon med et HF fag.  

o Sosiologisk institutt vurderer muligheten for å etablere sosiologi som master 

på et integrert lektorprogram.  

       

Sak 3/17 Åpent møte om praksis- forslag til program    

Det skal holdes et åpent møte om lektorutdanningen der målgruppen er studenter og ansatte 

som jobber med lektorutdanningen.  

  

Bakgrunnen for møtet er at studentrepresentanter har meldt inn en rekke utfordringer knyttet 

til praksis. Formålet med møtet er å få fram utfordringene og å orientere om bakgrunnen for 

at utdanningen er organisert som den er, og å drøfte, få ideer og innspill til hvordan ting kan 

bedres. 

 

Det kom følgende innspill:  

 Det ble drøftet om informasjon fra programledelsen bør være første post på 

programmet slikt som foreslått, eller om innlegget fra studentrepresentanten bør 

komme først.  

 Det ble foreslått at en studentrepresentant kan være konferansier. For eksempel 

samme vert som leder paneldebatten. 

 Formålet med møtet kan med fordel gjøres klarere; hva er formålet med møtet, hva 

ønsker man å oppnå? 

 Det er viktig å betone kollisjonene i studiet, at en student ikke kan være to steder 

samtidig. Men det er viktig at temaet for møtet er videre enn «bare» kollisjoner. 

 Det er viktig at møtet ikke får karakter av å være et tretimers «klagekor». Det må 

derfor klargjøres hva vi vil med de ulike innleggene og at innlederne får en klar 

bestilling. 

 Det kom forslag om at arrangementet kan inngå som en del av fagkritisk dag. 

 Det kom forslag om at det settes av mer tid til paneldebatten. 

 

Sak 4/17 Avslutningsseremoni for nye lektorer     

Marianne Jensen orienterte. Det har vært ulike varianter av avslutningsseremonier for 
lektorstudenter og PPU-studenter. Det har vært varianter der ppu-studenter og 
lektorstudenter markeres hver for seg og der de har felles seremoni. Det har også vært år 
der PPU-studentene har deltatt i felles avslutningsseremoniene ved de respektive 
fakultetene. Formålet med saken var å få avklart om det i år er interesse for å ha en felles 
avslutningsseremoni for lektor og ppu-studenter.  
 
Det kom følgende innspill:  

 Det er ønskelig med felles arrangement for både integrerte lektorstudenter og PPU- 
studenter. 

 Fakultetene har i tillegg egne masters-seremonier. Det er fint om studentene ønsker å 
delta begge seremoniene. 

 
Oppfølging: fakultetskoordinatorene planlegger og arrangerer et felles arrangement. Dato 
avklares i samarbeid med studentene. Dette under forutsetning av at det enkelte fakultet er 
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villig til å dekke kostnadene for seremonien. Koordinatorene sjekker dette opp med eget 
fakultet.  

 
  

Sak 5/17 Årlig konferanse for lektorutdanningen 2017     

Hvert år gjennomføres det to faste arrangementer for ansatte knyttet til lærerutdanningen 

ved UiB. En årlig «Forskningsdag» som pleier å være i mai/juni og en årlig todagers 

konferanse som har blitt avviklet i februar. De to arrangementene ble slått sammen i 2015. I 

denne saken blir det foreslått å gjøre det samme i 2017. Bakgrunnen for forslaget er blant 

annet at ny organisering av lektorutdanningen, har medført at programrådet ikke har vært 

operativt før nå. Derfor er det lite hensiktsmessig å ha konferansen allerede i februar.   

En komité får hvert år i oppdrag av arrangere konferansen. Arrangementskomiteen består av 

en representant fra hvert av de fire fakultetene. 

Det kom følgende innspill:  

 Det er hensiktsmessig at det blir et felles arrangement i år. Målsettingen for 

kommende år bør likevel være at dette gjennomføres som to separate 

arrangementer.  

 Alternative forslag til datoer bør sendes på høring til medlemmene. 

 Det ble lansert følgende forslag til tema: kortpraksis eller temaseminar. 

 

Vedtak:  

Årets lektorutdanningskonferanse slås sammen med «forskningsdagen». Alternative datoer 

sendes på høring til medlemmene.   

 

Sak 6/17 Møtedatoer første halvår 2017       

 

Følgende møtedatoer ble vedtatt: 

 20.januar 

 21.februar 

 9. mars - praksismøte  

 30. mars 

 5. mai 

 Lektorkonferanse/ forskningsdag alternative datoer sendes på høring til medlemmene  

Møtetid: 10.00-12.00 

 

Sak 7/17 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

 


