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I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

II Orienteringssaker 

 1. Orientering fra møter i  

a. Praksisutvalget  

- KOPRA101 skal fra nå av omtales som en introduksjonspraksis. 

Mer innsyn i lærerhverdagen, mindre fagspesifikk. Studentene 

skal følge en lærer.  

- KOPRA102 – læringsaktiviteter skal være lik, mens 

praksisoppgavene har til dels vært vanskelige å følge opp. Flyttes 

til uke 38. 

- Langpraksis utenfor Hordaland? Ikke entydig konklusjon, avventer 

den forespeilede evalueringen av besøksordningen, som skal se 

på forskjellige ordninger, f.eks. praksisbesøk via Skype.  Hvordan 

sikre gode rutiner for sjekk av skikkethet og generelle evaluering 

av praksisperioder. Behov for mer kommunikasjon, felles rutiner 

og tydelige rammer, slik at studenten også får bedre innsikt i og 

forståelse for hva vurderingskriteriene er. Ønske om mer skriftlige 

tilbakemeldinger fra studentene. Punkt som skal tas opp i 

evalueringen.  

 2. Orientering om utlyst stipendiatstilling   

Stillingen ligger ute med frist 12. mai. Må få mest mulig 

oppmerksomhet – legges ut i diverse fora.  

 3. Ny administrativ koordinator for lektorutdanningen ved HF 

Jacob Hoffmann slutter i stillingen som koordinator for lektorutdanningen ved 

HF 3. mai. Inntil ny ansatt er på plass, vil Ellen Vikersveen fra 

studieseksjonen på HF vikariere som sekretær for PUHF for møtene i mai og 

juni. 

  



 

 

III Saker 

  

12/19  Oppsummering av programsensorrapporten 2018  

Notatet oppdateres med de endringsforslag som forekommer i møtet, og 
spilles inn i dagene etter møtet. Marie følger opp med innkalling til et møte 
med ledelsen.  

13/19  Ny leder i PUHF fra høstsemesteret 2019   

Marie von der Lippe sin periode som leder utgår etter vårsemesteret 2019. 
Mulig at PUHF kan foreslå en aktuell kandidat. PUHF spiller inn sitt forsalg til 
dekan og prodekan.  

14/19  Planlegging av ny HUSK-samling 

PUHF har fått tildelt 30.000,- til denne samlingen. Hva skal formålet og 
innholdet til samlingen være?   

 

Bakgrunnsinformasjon om status for DEKOMP: Desentralisert 
kompetanseutvikling (DEKOMP) og Fagfornyelsen må i større grad sees i tett 
sammenheng. DEKOMP ved UiB møtes ca. to ganger i måneden. Viktig at 
lærerne for en medbestemmelse her og selv er med å sette saker på 
agendaen. En utfordring som kommer i tillegg er sammenslåingen til Vestland 
fylke. Faglige FAU-grupper er gjenopprettet i Fylkeskommunen. Per nå er det 
uavklart om disse kan brukes som forum for DEKOMP-tiltak.  

 

Tema: Demokrati og medborgerskap 

11:30 – 15:00 

Dato: 4. juni? – sjekkes av PUHF-medlemmene med tanke på muntlig 
eksamen PPU 

Sted: Litteraturhuset i Bergen  

 

Forslag til tema og foredragsholdere kan sendes til Marie i løpet av uke 17. 

 

15/19 Høringssvar: nye sjanser, bedre læring  

Høringsnotat er vedlagt innkallingen. Innspill sendes til Marie i løpet av uke 
17.   

  

IV EVENTUELT 

 

 

  

  Marie von der Lippe   

    Jan Jacob Hoffmann 

 

 


