
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Programutvalg for lærerutdanning 

Det humanistiske fakultet 

 

29.03.2020 

Protokoll 

Møte i Lektorutdanningsutvalget ved Humanistisk fakultet (LUHF), torsdag 12. mars 

2020, kl. 10.15–12.00, Sydneshaugen skole, Seminarrom F 

Til stede: 

Sigrid Ørevik (leder) 

Xavier Llovet Vilà 

Endre Brunstad  

Sissel Undheim (via Skype) 

Alexander Rabben Mohr 

Terje Torgilstveit (sekretær)  

 

Meldt forfall: Adri Mena Gonzales 

 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Protokoll fra forrige møte, innkalling og saksliste godkjent. 

 

II Orienteringssaker 

 1. Orientering fra møter i 

a. LUA (Lærerutdanningsadministrasjonen) 

- Ble orientert om rapport fra arbeidsgruppen for ny 

besøksmodell i praksis. Sannsynligvis lite endringer, 

muligens innføring av en slags «besøkslogg» 

b. Praksisutvalget 

- Endre orienterte om at man bør unngå at praksis 

foregår i hele Vestland, og at man hadde gjort et 

vedtak om at man bør unngå filming og lydopptak i 

praksis 

c. Studiestyret 

- Møtet i Studiestyret hadde fokus på den kommende 

mentorordningen 

d. Programrådet 

- ½ dags Work-shop for PPU for de som er involverte i 

utdanningen, da det er for lite samarbeid mellom 

pedagogikk og didaktikk 

e. Styringsgruppen 

- Har bedt programrådet om å komme med konkrete 

forslag til redesign av lektorprogrammet 

2. Orientering om åpning for å justere vurderingsformer på 

didaktikkemner 

 3. Orientering om status for de redigerte opptakskravene til PPU 

4. Oppnevning av representant fra HF til arbeidsgruppen for 

temaseminar 2020 – Aud Solbjørg Skulstad, engelskdidaktikk, stiller i 

arbeidsgruppen fra HF 



 

 

5. Sak i Studvest ang. praksis: https://www.studvest.no/da-jeg-sa-hvor-

jeg-var-plassert-ble-jeg-sjokkert/ - Saken ble kort kommentert og det 

skal innføres reservasjonsrett for studenter som ikke ønsker å bli 

plassert ved en bestemt skole 

6. Stine Opsahl er ny PPU-representant fra neste møte 

  

III Saker 

  

05/20  Historie/religion som fag I og sosiologi som fag II 

Det ligger sprikende informasjon ute på våre nettsider om master i religion 
eller historie kan kombineres med sosiologi som fag II. SV ønsker at alle 
lektorløpene på HF skal kunne ta sosiologi, og selv om historie og sosiologi er 
samme fag i ungdomsskolen er de to ulike fag på videregående skole. 

 

Forslag til vedtak: For å få ut klar og eintydig informasjon til framtidige 
studentar om moglege kombinasjonar av fag I og fag II i lektorprogrammet, 
ber LUHF Programrådet undersøka og ta stilling til om det bør ligga føre 
avgrensingar/føringar i høve til sosiologi som fag II kombinert med religion 
og/eller historie som fag I. 

 

 

 

Vedtak: Saken sendes videre til Programrådet. 

 

06/20  HUSK-samling for våren 2020 

Det blir ingen HUSK-samling i vårsemesteret pga. koronasituasjonen. 

 

IV 

 

EVENTUELT 

  

07/20  Årsrapport 2019 fra programsensor for de integrerte lektorprogrammene 

Sak meldt inn av Endre Brunstad. Rapport fra ekstern fagfelle Lisbeth Breivik. 
Rapporten peker på at masterstudentene trenger bedre opplæring i 
forskningsformidling og akademisk fremstilling, og studenter som skriver 
didaktisk masteroppgave mangler et metodeemne. Endre foreslo at 
fagdidaktikerne bør ha et møte ang. strukturen på masterdelen og når i 
masterdelen det er fornuftig med metodeundervisning o.l. Rapporten bør 
dessuten tas opp med fakultetsledelsen. Rapporten nevner særlig 
problemene med 8. semester, og dette bør ses på ved eventuell revisjon av 
programmene. 

 

08/20  Korona-situasjonen 

Sak meldt inn av Endre Brunstad. Hva skjer hvis skolene stenger? Vil 

studentene få nok praksis? I løpet av møte kom det melding om at skolene 

ville stenge fredag 13. mars. Endre framhevet særlig at departementet måtte 

gi føringer for hvordan praksis skulle avvikles, slik at det er like vilkår for 

studenter over heile landet. Status per nå er at praksis gjennomføres digitalt, 

dvs. lektorstudentene er med på nettundervisningen med elevene og får 

således oppfylt praksiskravet. 

 

 

 

Sigrid Ørevik     Terje Torgilstveit 

Leder PUHF     Sekretær 
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