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 Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av protokoll fra 
møtet 10.12.20. 

- Ingen merknader til protokoll eller innkalling 

 

II Orienteringssaker 

 1. Orientering fra møter i  

a) Praksisutvalget 

- Faglig praksiskoordinator har sluttet i stillingen. IPED har fått i 

oppdrag å oppnevne en midlertidig leder for praksisutvalget som 

fungerer fram til ny faglig praksiskoordinator er på plass. 

- Gjennomgang av LAPRA: stort sett fornøyde med gjennomførelse, 

men noen koronatiltak mottar kritikk: Krevende opplegg i kombinasjon 

med undervisning, kollisjoner og høy arbeidsbelastning tas opp. 

Problemene kan knyttes opp mot de overhengende strukturelle 

problemene som allerede eksisterer i lektorløpet. Ref. allmøtet.   

Pedagogikkmiljøet ønsker tydeligere kommunikasjon med studentene 

for å plukke opp problemer og foreta grundig skikkethetsvurdering, 

hvilket er krevende med digital undervisning og alternative 

praksisløsninger. Særlig i en digital hverdag er dette problematisk 

grunnet diverse personvernsårsaker  

Fravær i forbindelse med korona og praksis – alle studenter kan ha 3 

dager som ikke skal telles fra det totale oppmøte, etter dette må det 

gjøres rede for/ tas igjen.  

Om nødvendig kan det bevilges flere midler til praksiskontoret for å 

lette høyt arbeidstrykk. KOPRA kan også skyves til tidlig i 



 

 

vårsemesteret 2022 for studenter som har gode grunner til utsettelse. 

Praksisbesøk ønskes tidlig i perioden, helst fysiske, men det er gode 

erfaringer fra digitale besøk og samtaler også.  

- Det etterlyses klare retningslinjer for praksisbesøk under 

koronapandemien. Per dags dato oppleves krav og rammer som 

uoversiktlige for både studenter og ansatte. Det er også spørsmål 

knyttet til personvern ved digitale praksisbesøk.  

- Det planlegges per dags dato for fysiske besøk i praksis (plan A). 

Skolene kan ha innvendinger mot digitale påhør. Plan B (digitalt) vil vi 

ikke vite om blir iverksatt før det faktisk skjer. Det blir med andre ord 

vanskelig å planlegge for, men vi kan i noen grad lene oss på 

erfaringer fra i fjor.  

- Det etterlyses spissede retningslinjer for vurdering av praksis, særlig 

nå, men også på generell basis.  

 

b) Programrådet 

- Sist møte 20.01 

 

Lektorkonferansen på Solstrand er bestemt avlyst. Komiteen 

arrangerer i stedet et større dagseminar med middag osv. ved slutten 

av semesteret.  

 

Snart ferdigstilt rapport om lektorutdanningen. Noget forsinket grunnet 

korona.  

 

Forslag om en månedlig faglig lunsj for ansatte og studenter: kan 

styrke studentenes identitet som lektorstudenter, samt utvikle et 

sterkere fellesskap mellom studentene og de faglige. Inspirasjon dratt 

fra «Geolunsj» fra matnat (Kikki Kleiven) har fått god respons.  

 

Studiestyret har ikke hatt møte enda, 17.02 blir første møte for 2021.  

 

2. Allmøte om 5LU-utdanningen 

- Lektorsenter og arbeid med løpet diskuteres i styringsgruppen.  



 

 

- Det som ble sagt ble «notert bak øret», men det kom ingen løfter eller 

konkrete løsninger.  

- Hvilke områder ønsker ønsker LUHF å løfte frem for styringsgruppen i 

perioden før nytt dekanat skal inntre? Redesignprosess: For å løse 

utfordringene i 5LU ved UiB, er det sannsynligvis behov for en 

redesignprosess av programmet som helhet. Vi må ha handling, ikke 

flere utredninger, dersom vi ønsker faktisk endring i 

lektorutdanningen, og dette må komme fra styringsgruppen. 

Studentenes læringsutbytte må stå øverst på prioriteringslisten.  

 

LUHF vurderer å spille inn behovet for en redesignprosess av 5LU til 

Humanistisk fakultet. Saken settes opp til behandling på neste møte i 

LUHF. 

 

3. Dekomp 

Tverrfakultær koordineringsgruppe skal gjenopprettes Ragnhild Lie 

Anderson fra LLE samarbeider med kolleger fra MatNat i et Dekomp-

prosjekt om vurdering.  

 

4. Covid-19: tiltak og erfaringer 

 

 

III Saker 

  

21/20  Drøftingssak overført fra forrige møte: behov for rammer i arbeidet med 
forhåndsgodkjenning av emner for lektorstudenter på utveksling 

I forbindelse med forventet utveksling skal det utarbeides utvekslingspakker 
slik at studentene kan velge et sett med forhåndsgodkjente emner ved 
utvalgte partneruniversiteter. Det er i dag ulik praksis for forhåndsgodkjenning 
for de enkelte fagene. Noen legger seg tett opp mot innholdet i emnet som 
skal erstattes, og forventer nokså likt innhold, mens andre ser på helheten 
med de øvrige emnene, og tar utgangspunkt i hva som ville blitt godkjent som 
opptaksgrunnlag for PPU.  
 
Funksjonen som fagkoordinator rulleres mellom de ansatte ved hvert fag, og 
ved hvert bytte mister en mye av erfaringen med forhåndsgodkjenning. For å 
gjøre det enklere for fagkoordinatorene å gjøre gode vurderinger etterlyses 
det felles rammer i arbeidet med forhåndsgodkjenning.  
 
Et forslag til forenklede kriterier kan være som følger: 
 
Fag 2: Hvis emnekombinasjonen ved vertsuniversitetet, sammen med 
emnene studenten skal ta ved UiB, ville ført til godkjent opptak til PPU skal de 
foreslåtte emnene forhåndsgodkjennes. 



 

 

 
Fag 1: Like kriterier som for fag 2, men skal i tillegg sikre at studenten er 
forsvarlig forberedt til å begynne på masternivå i faget.   
 
 
Det er LUHFs mening at dette forslaget blir en overføring av problemet heller 
enn en løsning. Per dags dato ender alle uklare saker, selv på PPU, hos 
fagperson/didaktiker uansett, noe dette forslaget ikke ville endret på.  
Opptakskrav til PPU er en egen sak, det blir vanskelig å overføre dette på 
den foreslåtte måten.  
 
Vi vil heller ha på plass egne lektoravtaler, samt samle erfaringene i felles 
database som foreslått på allmøtet 26.01.2021.  

 

 

1/21 

 

 

 

 

Drøftingssak: Fokusområde for ekstern fagfelle for erfaringsbaserte 

masterprogram i engelsk og nordisk 

Forslag til fokusområde: 

 

År 1: Dei disiplinfaglege emna i studieplanen: mål, relevans, 

undervisningsformer, vurdering og tilbakemelding 

 

År 2: Didaktikkemnet og metodeemnet i studieplanen: mål, relevans, 

undervisningsformer, vurdering og tilbakemelding 

 

År 3: Masteroppgåva: utvikling av prosjekt, oppgåveseminar, skriveprosess 

og rettleiing 

 

År 4: Studiet som heilskap, gjennomføringsprosent, aktuelle tiltak som kan 

hindra fråfall 

 

 

Ingen innvendinger.  

 

2/21 Drøftingssak: Omorganisering av temaseminar  

Programrådet tok opp sak om temaseminara i KOPRA/LAPRA i møte 20/1. 

Det har vore peika på problem ved at HF og MN legg temaseminara til ulike 

delar av lektorutdanningsløpet (KOPRA på HF og LAPRA på MN). 

Logistikkmessig er dette komplisert. Det fører også til at ferske 

lektorstudentar har seminar saman med studentar på masternivå; det er 

vanskeleg å tilpassa innhaldet til målgruppa, og studentane har uttrykt 

frustrasjon over dette. Studentane har også meldt at innhaldet i nokre av 

seminara er blitt opplevd som utdatert eller lite relevant og ønskjer seg 

pragmatisk og direkte praksisretta innhald (døme: opplæring i og øving i LMS-

system som vert brukte i skulen, nettmobbing som del av mobbeseminar, 

osv.). 

Programrådet ber om innspel frå lektorutdanningsutvala til endring i 

organisering av temaseminar i KOPRA og LAPRA. Målet er å arrangera felles 

temaseminar for HF og MN, og i programrådet sitt møte kom det opp to 

alternative forslag:  

a) To temaseminar på KOPRA, to på første LAPRA 



 

 

b) Eitt temaseminar for kvart KOPRA-emne + eitt temaseminar på første 

LAPRA-emne.  

 

 

LUHF støtter forslag b) fra programrådet.  

 

 

IV EVENTUELT 

  

 Mer samarbeid med didaktikere på FoF 

Per dags dato er disse kun involvert i PPU, men det kan være ønskelig med 
et tettere samarbeid mellom didaktikere på FoF og øvrige didaktikere ved 
HF.Fof burde i såfall også være med i LUHF.  

 

Det forberedes en sak om dette til neste møte i LUHF. 

 

Kan FoF ta temaseminar-ansvar? Dette kan ses i lys av tidligere forslag om å 
tilby temaseminar også i PPU.  

 

Det er generell enighet om at FoF kan gjøre dette, men det blir også innvendt 
at ansatte i 5LU bør selv ha ansvar for det administrative og faglige i det som 
skjer i dette utdanningsprogrammet.  

 

Representant fra HF til temaseminar 

Inkluderer ansvar for å holde/gjennomføre temaseminar.  

I etterkant av møtet bekreftes det at Pernille Reitan Jensen fra LLE vil være 
HFs representant i planleggingen av temaseminar.  

 

Klarere retningslinjer for opptak av undervisning 

Noen studenter som opplever kollisjon mellom praksis og undervisning på 
campus, rapporterer at enkelte forelesere ikke ønsker å gjøre videoopptak av 
undervisning.  

Det ønskes at fakultetet spisser sine retningslinjer så det blir en tydeligere 
føring for hvordan undervisere skal forholde seg til dette.  

 

Sigrid sender en forespørsel til fakultetet om å få dette avklart.  

 

 

Sigrid Ørevik     Vilde Akselberg  

Leder LUHF     Sekretær 


