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I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Ingen merknader. 

 

 

II 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte (27.10) 

 

Ingen merknader. 

 

 

III Orienteringssaker 

  

a. Fagfellesamling 9.-10. november 
- Jonas Bakken på første besøk hos HF 
- Orientering om redesignprosessen samt 

internt møte mellom fagfellene 
b. Lektorsenteret og redesign 

c. Programrådet 

- 25.-26. november – NOKUT 

institusjonsbesøk 

- Mange interessante poeng og kontraster 

mellom de forskjellige institusjonene.  

d. Studiestyret 
e. Praksisutvalget  

- Første møte på mange måneder.  
- Hans Marius Hansteen er fungerende 

leder 
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- Marthe Grønsveen går inn som 
konstituert leder av Praksisutvalget fra 
våren 2022, frem til det ansettes ny leder. 

 

 

IV Saker 

  

20/21 

 

Drøftingssak. Endring i opptakskrav til lektorutdanning. LUHF drøftar om vi 

skal ta endringane til orientering eller gi innspel til høyringssvar.  

LUHF ser behovet for en oppmykning av 4-kravet, i og med at dette til dels er 

mindre treffsikkert for HF sin del. Vi støtter dermed alternativ a) i forslaget til 

endrete opptakskrav. Når det gjelder alternativ b), ser vi dette som mindre 

relevant for HF sin del, etter som dette impliserer at høy kompetanse i 

matematikk er viktigere enn i norsk, selv for lektorstudenter ved HF og SV. 

Alternativ b fremstår altså ikke som relevant for vårt nedslagsfelt på HF.  
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Vedtakssak 

Forslag til vedtak vedr. bemanning i lektorutdanninga (eit meir detaljert skriv 

om saka vil bli ettersendt).  

1. UiB satsar no på lektorutdanninga med store investeringar, og LUHF 
vil oppmoda HF om å gå inn for styrking av bemanninga av 
didaktikkseksjonane ved institutta for å få ønska effekt av desse 
satsingane i høve til heilskap og samanheng i utdanninga, 
studentrekruttering og større grad av gjennomstrømming.  

2. HF har varsla ein gjennomgang av kriteria for faglege 
bemanningsplanar. LUHF ønskjer å gi innspel til denne 
gjennomgangen med oppmoding om sterkare inkludering av kriterium 
knytte til ressursbehov som er særeigne for lektorutdanninga, og som 
ikkje kan baserast på studiepoengproduksjon:  

o Praksisoppfølging og -sertifisering av kvar einskild student  
o Arbeidstilhøve knytte til matriseorganiseringa av 

lektorutdanninga: kvar didaktikar tilhøyrer og bidrar i fleire 
fagmiljø  

o Oppdrag knytt til gjensidig kompetanseheving skole-UH  

En del prinsipielle spørsmål vedrørende bemanning i lektorutdanningen ble 
diskutert: 

Hva det betyr å lyse ut en stilling i didaktikk 

Den krevende balansegangen mellom disiplinfaglige og didaktiske 
prioriteringer.  

Fordeler og ulemper ved å ansette universitetslektorer  
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Hvordan fremme et didaktisk fokus i ansettelsesprosesser på fakultetet.  

Forslag om en konsekvensutredning for fag i lektorutdanningene.  

Lektorstudentene kan ikke bli nektet å skrive didaktiske masteroppgaver 
grunnet manglende didaktisk ansatte. Alle disiplinfaglig ansatte må kunne 
veilede didaktiske oppgaver.  

Det var enighet om å revidere utkastet til innspill til fakultetet og ta opp igjen 
saken på neste møte. Vedtaket ble følgelig også utsatt. 
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Vedtakssak:  

Forslag til møteplan for våren 2022: tysdag 25. januar, tysdag 9. mars, tysdag 

26. april og tysdag 7. juni, alle kl. 10.15-12.00. 

 

Vi vedtar møteplanen for våren 2022.  

  

  

 EVENTUELT 

 

Ingen saker under eventuelt.  

  

  

 

 

Sigrid Ørevik     Vilde Akselberg  

Leder LUHF     Sekretær 


