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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

 

Protokoll fra møte i programrådet for lektorutdanningen  
Møte 4 2019 
 

Tidspunkt 29. mai 2019, kl. 10:15 - 12:00 

Møtested: Langes gate 1, glasshuset 

 

Til stede:  

Kjersti Lea (leder), Kjetil Børhaug (SV), Marie von der Lippe (HF), Monica Håkonsli (HFK), Jon Asgeir 

Torsvik (vara FIL) 

 

Administrasjonen: 

Silje Anette Lindgren 

 

Meldt forfall:  

Helene Marie Kjærsgård Eide (PS), Tom Klepaker (MN), Morten Fahlvik (BK) 
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkallingen ble godkjent.  

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 6. mai 

Protokollen ble godkjent.  

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

1. Samarbeid med Universitetet i Kiel 

Programrådet vil ta initiativ til at Birger Solheim, førsteamanuensis i tysk språk ved Institutt 

for fremmedspråk, kommer og orienterer om mulighetene for samarbeid med Universitetet i 

Kiel på programrådsmøtet 9. september.  

 

2. PPU 

Alle kvalifiserte søkere skal tas opp til PPU for studieåret 2019/2020. 

 

3. PPU deltid 

Det er besluttet at det ikke skal tas opp studenter til PPU deltid ved UiB for studieåret 

2019/2020. Fagmiljøene har ikke vært forespurt, og det er uklart hvilket organ som har fattet 

vedtaket.  

 

Programrådet mener at faglige synspunkt bør tas med i en slik vurdering, og stiller spørsmål 

ved estimatet på opptakstall. Rådet merker seg også at beslutningen strider mot instruksen 

om å ta opp alle kvalifiserte søkere til PPU, jf. punktet ovenfor, og påpeker at uforutsigbarhet 
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med hensyn til oppstart påvirker rekrutteringen til studiet negativt. Det tar tid å etablere et 

studietilbud.  

 

Sak 26/19 Møteplan høst 2019 

Programutvalget for lektorutdanningen ved HF får ny leder fra høsten av, og datoene må derfor 

klareres med vedkommende.  

Vedtak:  

Programrådet vedtar forslaget til møteplan for høst 2019, med de forbehold som fremkom i møtet.  

 

Sak 27/19 Forskningsdag 2019 

Forskningsdagen er en viktig møteplass for ansatte i lektorutdanningen og samarbeidspartnere i 

skoleverket. Programrådet peker på at det derfor er viktig å legge til rette for uformelle samtaler i 

løpet av dagen, og finne et lokale som muliggjør dette.  

I 2019 ønsker programrådet særlig å fremme arbeidet til stipendiater innen fagdidaktisk og 

pedagogisk forskning. Komiteen står ellers fritt med hensyn til program. 

Vedtak:  

Programrådet vedtar at forskningsdagen 2019 holdes 22. november.  

Fakultetene bes om å oppnevne én representant hver til programkomiteen.  

 

Sak 28/19 Programsensorsamling 2019 

Programsensorsamlingen er tenkt som en møteplass for programsensorene som er knyttet til 

praktisk-pedagogisk utdanning og 5-årig lektorutdanning, hvor de kan få kjennskap til hverandres 

arbeid og mulighet til å diskutere ulike problemstillinger. Det er ikke programrådets intensjon å legge 

føringer for fakultetenes kontakt med programsensorene, kun å tilrettelegge for et møte mellom 

sensorer med til dels like oppdrag. Av den grunn må tidspunktet for samlingen koordineres opp imot 

andre avtaler som fakultetene måtte ha med de aktuelle sensorene.   

Programrådet foreslår at programsensorsamlingen legges til 20. og 21. november, slik at sensorene 

kan inviteres med på forskningsdagen 22. november.  

På dag 1 legges det til rette for samtaler mellom programsensorene, mens det er opp til fakultetene 

og programsensorene å fastsette program for dag 2.    

Tentativt program for dag 1:  

Kl. 12.00 - 13.00: Lunsj for programsensorer, LU-ledere, programrådsleder 
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Kl. 13.00 - 13.30: Kort innføring om lektorutdanningen ved UiB v/programrådsleder (faglig 

aspekt) 

Kl. 13.30 - 14.00: Eventuelle saker fra programsensorene 

Kl. 14.00             : Møte mellom programsensorene  

Oppfølging: 

Programkoordinator for lektorutdanningen fastsetter tidspunktet for samlingen i samråd med 

lederne for fakultetenes lektorutdanningsutvalg, programrådsleder og programsensorene.  

Programrådet fastsetter endelig program i møtet 9. september, og diskuterer da nærmere hva 

programrådsleder skal ta opp under post 2 på programmet (dag 1).  

 

Sak 29/19 Frokostmøter og seminar for lærere 2019/2020 

Programrådet merker seg at det er mye aktivitet ut mot skolene og uttrykker bekymring for at det 

kan bli for mange tilbud og at tilbudene kan overlappe med hverandre. Det er ønskelig at tilbudene i 

større grad koordineres, og det gjelder da tilbudene som gis både av UiB, Utdanning i Bergen, Bergen 

kommune og Hordaland fylkeskommune. Rådet oppfordrer fagdirektøren til å se nærmere på dette 

og hvordan tilbudene kan knyttes til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 

(DEKOMP) og andre EVU-tiltak.  

Det foreslås at det enten arrangeres et eget seminar om DEKOMP eller at ordningen blir tema på 

lektorutdanningskonferansen i 2020.     

Oppfølging:  

Innspillene fra programrådet sendes over til fagdirektøren for lektorutdanningen.  

 

Sak 30/19 Oppnevning av praksisutvalg 

Perioden for det nåværende praksisutvalget utgår 31.7.2019, og det må derfor oppnevnes nye 

medlemmer. Brev om dette ble sendt fakultetene 27.5, med svarfrist 25. juni.  

 

Sak 31/19 Erfaringskonferanse om partnerskap mellom lærerutdanningene og barnehage- og 

skolesektoren 

Konferansen, i regi av Kunnskapsdepartementet (KD), ble avholdt 20. mai. Formålet var å samle 

viktige innspill til oppfølging av strategien Lærerutdanning 2025 og utredning av rammer for 

partnerskap, samt å drøfte samarbeidet mellom de ulike partene (KD, skoleeier, UH, 

Utdanningsforbundet og ansatte i skoleverket).  
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UH-institusjonene var bedt om å koordinere påmeldingen og stille sammen med samarbeidende 

aktører i barnehage- og skolesektoren. UiB stilte sammen med Linda Farestveit, seksjonsleder for 

opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, og var representert ved fagdirektør Sølvi 

Lillejord, programrådsleder Kjersti Lea, praksiskoordinator Hege Ekeland og fagdidaktiker Mona 

Langø.     

 

Sak 32/19 Høring – fagfornyelse 

I forbindelse med utarbeidingen av nye læreplaner for fag i grunnskolen og gjennomgående fag i 

videregående skole, har Utdanningsdirektoratet lagt opp til en ny type høringsprosess. Istedenfor 

åpne høringssvar, bes det om svar på konkrete spørsmål til skisser og forslag til nye læreplaner i et 

digitalt skjema.  

Tanken var å sende inn innspillene fra UiB samlet, men slik høringen er lagt opp, er dette lite gunstig. 

Fakultetene har derfor fått beskjed om at hvert av de aktuelle fagmiljøene istedenfor besvarer 

høringen for sitt fag samlet, og sender svaret direkte til Utdanningsdirektoratet.  

Programrådet var enig om at intensjonen bak høringsprosessen nok er god, men at den fører til en 

fragmentering og individualisering, som gjør prosessen mindre transparent. I tillegg er spørsmålene 

veldig styrende. Rådet ønsker å forhøre seg om det kan være aktuelt for UiB som institusjon å gi 

tilbakemelding på dette til Utdanningsdirektoratet.  

Oppfølging:  

Innspillet fra programrådet sendes over til viserektor for utdanning og fagdirektør for 

lektorutdanningen.  

 

Sak 33/19 Eventuelt 

1. Silje Anette Lindgren slutter i stillingen som programkoordinator for lektorutdanningen ved 

UiB. Programrådet påpeker at det er viktig at stillingen videreføres, da programkoordinator 

er et sentralt bindeledd mellom det faglige og det administrative arbeidet og har oversikt 

over historikken i lektorutdanningen, samt hva som foregår på tvers av de involverte 

enhetene. Det er helt avgjørende i arbeidet med å utvikle en helhetlig lektorutdanning.  

 

2. Sommeravslutning for ansatte i lektorutdanningen 19. juni 


