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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 
 
Protokoll fra møte i programrådet for lektorutdanningen  
Møte 3 2019 
 
Tidspunkt 6. mai 2019, kl. 10:15 - 12:00 
Møtested: Langes gate 1, glasshuset 
 
Til stede:  
Kjersti Lea (leder), Kikki Kleiven (vara MN), Helene Marie Kjærsgård Eide (PS), Kjetil Børhaug 
(SV), Jon Asgeir Torsvik (vara FIL) 
 
Administrasjonen: 
Silje Anette Lindgren 
 
Meldt forfall:  
Marie von der Lippe (HF), Morten Fahlvik (BK), Monica Håkonsli (HFK) og Johan Lie 
(praksisutvalget) 
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkallingen ble godkjent.  
 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 15. mars 
Protokollen ble godkjent.  
 
III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

1. Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL) ber om at semesterstøtten utbetales 
med det samme den blir etterspurt, ev. ved inngangen til nytt semester.  

2. I henhold til sak 32/18 i programrådet, skal ansvaret for sommeravslutningen i 
lektorutdanningen rullere mellom fakultetene etter følgende ordning: 
2018: MN 
2019: HF 
2020: PS 
2021: SV 
 
Programrådet antar at HF arrangerer avslutningen i 2019, og bemerker at det er 
viktig å holde på de etablerte møteplassene. Det foreslås at sommeravslutningen i 
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fremtiden legges til samme dag som avslutningsseremonien, for å sikre godt 
oppmøte blant de ansatte.   

 
Sak 13/19 Oppnevning av arbeidsgruppe – helhetlig og enhetlig besøksmodell 

Programrådet ønsker at praksiskoordinatorene skal følge arbeidet med besøksmodell tett. 
Forslaget til sammensetning av arbeidsgruppen ble derfor endret, slik at praksiskoordinator 
for 5LU blir ordinært medlem av gruppen, mens det foreslås at praksiskoordinator for PPU er 
sekretær. Videre ønsker programrådet at fagdidaktikeren i arbeidsgruppen skal komme fra 
HF. Etter eget ønske, er det ingen studentrepresentant i gruppen.  

Det ble presisert at det er vesentlig at resultatet av arbeidet med helhetlig og enhetlig 
besøksmodell blir formidlet til aktuelle parter, ikke bare via skriftlige kanaler, men også 
muntlig, for eksempel på et seminar.  

Vedtak:  

Programrådet vedtar forslaget til mandat med de endringer som fremkom i møtet, og ber 
praksisutvalget om å nedsette den aktuelle arbeidsgruppen.   

 

Sak 14/19 Deltakelse på Åpen dag 2020 

Vedtak:  

Programrådet går inn for å bidra med et studiespesifikt arrangement for lektorutdanningen 
på åpen dag 2020, og at det oppnevnes en arrangementskomité som er ansvarlig for 
koordineringen.  

Komiteen skal bestå av to fagdidaktikere (én fra HF og én fra MN), én pedagog, to 
studentrepresentanter (én fra HF og én fra MN) og programkoordinator for 
lektorutdanningen. Det forutsettes at komiteen innhenter bidrag fra resten av fagmiljøene.  

 

Sak 15/19 Organisasjonsstruktur 

Programrådet er positive til forslaget om at fagdirektøren skal ha en fristilt rolle, og mener at 
jevnlige møter mellom fagdirektør og programrådsleder vil sikre god kontakt med utvalget. 
Programrådet stiller seg også positive til at fagdirektøren er observatør i styringsgruppen.  

    

Sak 16/19 Orientering fra lærerutdanningsutvalgene 

Utvalgene hadde ikke noe å melde. 
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Sak 17/19 Lærerutdanningskonferansen i regi av UHR 2019 

Temaet for konferansen var innovative vurderingsformer for framtidens lærerutdanning.  

Sølvi Lillejord og Kjersti Lea møtte fra UiB.  

 

Sak 18/19 Seminar om vold/overgrep 

På forespørsel fra studentene, blir det 10. mai arrangert et seminar om vold/overgrep for 
5LU. Det er Kristine Ludvigsen ved Institutt for pedagogikk som er pådriver for 
arrangementet.  

Studentene er fornøyde med at initiativet til et seminar ble imøtekommet. Samtidig mener 
de at kunnskap om vold og overgrep er så vesentlig at det bør tas inn i den ordinære 
undervisningen og pensum.  

Oppfølging: 

Programrådsleder følger opp saken.     

 

Sak 19/19 Erfaringskonferanse om partnerskap mellom lærerutdanningene og barnehage- 
og skolesektoren 

Konferansen arrangeres av Kunnskapsdepartementet og avholdes i Oslo 20. mai. Det er 
signalisert at den vil gi viktige innspill til oppfølgingen av strategien Lærerutdanning 2025 og 
utredning av rammer for partnerskap.  

Utdanningsinstitusjonene er bedt om å stille sammen med samarbeidende aktører i 
skolesektoren, og følgende representerer UiB: fagdirektør Sølvi Lillejord, programrådsleder 
Kjersti Lea, fylkesdirektør for opplæring Bjørn Lyngedal, fagdidaktiker/praksisveileder Mona 
Langø og praksiskoordinator Hege Ekeland.  

 

Sak 20/19 Søkertall for 2019 

Søkertallene til PPU er, som forventet, betydelig lavere enn i 2018, mens søkertallene til 5LU 
holder seg relativt stabile. I tabellen nedenfor er det snakk om førstevalgssøkere.   
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Studieprogram Studieretning Studieplasser Søkertall 2018 Søkertall 2019 

MAMN-LÆRE  35 68 55 

MAHF-LÆNO  28 47 55 

MAHF-LÆFR  42 (32 i 2017 
og 2018) 

104 96 

 Engelsk 22 90 69 

 Fransk 5 3 6 

 Tysk 5 11 6 

 Spansk 10 - 15 

MAHF-LÆHR   144 128 

 Religionsvitenskap 20 30 30 

 Historie 20 114 98 

PPU heltid  251 1094 327 

PPU deltid  35 150 71 

  

Sak 21/19 Høring: Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3 

Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3 ble sendt på høring til fakultetene 5. april 2019, med frist 
29. april. Det kom ingen innspill, og det stilles spørsmål ved om den korte fristen kan ha 
medvirket til dette.  

 

Sak 22/19 Høring – fagfornyelse 

Nye læreplaner for grunnskolen, de gjennomgående fagene i videregående opplæring, samt 
noen programfag er sendt på høring. Intern frist ved UiB er 20. mai.  

Programrådet opplever de nye høringsrutinene fra Utdanningsdirektoratet som utfordrende, 
da spørsmålene er ledende og høringsinnspillene tilsynelatende ikke differensieres på noen 
måte.  

 

Sak 23/19 Samarbeid med Universitetet i Kiel 
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Universitetet i Kiel har tatt initiativ til et tettere samarbeid omkring lærerutdanning og 
utveksling. I første omgang gjaldt forespørselen etablering av et DAAD-prosjekt. Det var 
imidlertid ikke mulig å inngå en avtale om dette innen fristen, 30. april, men mulighetene for 
et samarbeid er fremdeles til stede.  

Oppfølging:  

Programrådet diskuterer mulighetene for samarbeid med Universitetet i Kiel nærmere i 
første møte høsten 2019.   

 

Sak 24/19 Deltakelse på lektorseremonien 

Programrådet oppfordrer ansatte innenfor 5LU og PPU om å melde seg på seremonien 7. 
juni.  

 

Sak 25/19 Eventuelt 

Det ble foreslått at det øremerkes noen midler som kan dekke utgifter til 
konferanser/seminar hvor det er ønskelig at UiB er representert, men som ikke inngår i de 
ansattes FoU-virksomhet.  

Oppfølging:  

Forslaget meldes videre til arbeidsgruppe for ressurser i lektorutdanningen.  
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