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I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen innvendinger til innkallingen. 

 

II Godkjenning av protokoll fra forrige møte (14.12.2021) 

Protokoll fra møtet 13.12.2021 må ettersendes grunnet sykdom. 

 

III Orienteringssaker 

  

Orientering om redesign og lektorsenter:  

a. Orientering om redesign og lektorsenter 

Det har vært avholdt et redesignsseminar for faglige tilsatte hvoe 

en blant annet har diskutert læringsutbytter for lektorutdanningen. 

Miljøene har fått frist til slutten av april for å formulere ønskede 

læringsutbytter for lektorutdanningen.  

Veien videre i redesignprosessen: 

Våren 2022: 

• Reviderte læringsutbyttebeskrivelser for lektorprogrammet 

• Forslag fra disiplinfagene innen utgangen av april 

• Praksisutvalget utreder løsninger for praksis 

• Diskusjon på workshop tidlig i mai 

• Innspill fra lektorstudentene 

• Innspill fra skolene (lektorkonferansen) 
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• Starte modellarbeidet (bl.a. om egne profesjons- og 

praksissemester, egne disiplinemner, progresjonen) 

 

Høsten 2022: 

• Revisjon av eksisterende og utvikling av evt. nye emner 

• Bestemme seg for en modell 

• Ny studieplan klar i desember 

 

2023: 

• Vedtak 

• Implementering 

 

b. Årlig konferanse om lektorutdanningen 

c. ITEA 

UiB har trukket seg fra Arqus-samarbeidet, men ITEA vil fortsette 
som før. Det er bare nye Arqus-prosjekter som ikke igangsettes. 
Målet er en utvekslingsmodul studentene kan nytte seg av. Den 
skal enten være heldigital, eller digital og kortidsmobilitet. I 
modulen vil det bli mulighet for virtuelle skolebesøk fra de ulike 
landene. 
Leder LUHF redegjorde for hvilke prioriteringer søknaden sendes 
inn under. 

 

 

 

IV Saker 

  

1/22 Vedtakssak: Bemanning av lektorutdanningen 
 
Det ble en diskusjon rundt forslaget om å ansette universitetslektorer. Det ble 
påpekt noen uheldige sider ved å ansette universitetslektorer, knyttet til ujevn 
fordeling av arbeidsbyrde mellom lektorer og ansatte i førstestillinger og 
begrensete muligheter for karriereutvikling for lektorene. Hvis 
universitetslektorer skal ansettes, bør det følge en forventning om merittering på 
sikt. 
Ansettelse av universitetslektorer kan forsvares med rekrutteringsbasen, da det 
er vanskelig å rekruttere den kompetansen man ønsker å ha rett fra skolen på 
annet vis. Argumentet om at stillingen(e) erstatter midlertidighet veier også 
tungt. 
LUHF konkluderer med å holde det åpent og anbefale at lektorutdanningen blir 
«styrket med en fast stilling i fagdidaktikk» uten å presisere stillingstittel. 
 
Vedtaket støttes enstemmig. 
 
Vedtaket:  
LUHF vedtar å sende en anbefaling til HF-fakultetet om  
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1) å styrke bemanningen av vitenskaplige tilsatte med didaktisk kompetanse, 
begrunnet i den store økningen i antall lektorstudenter og en målsetning om å 
motvirke midlertidighet, og  
2) inkludere særlege hensyn til profesjonsutdanningen i kriteriene for framtidige 
bemanningsplanar. 
 
 

2/22 

 

Drøftingssak: Rutiner for godkjenning av ekstern utdanning 
 
Mangel på retningslinjer for forhåndsgodkjenning var en tydelig utfordring som 
møtet ønsket å bøte på. 
 
For å utarbeide slike retningslinjer innkalles det til et møte med 
fagkoordinatorene med mål om å få tydeliggjort forventninger med 
forhåndsgodkjenninger.  
 
 

3/22 

 

 

 

 

Drøftingssak: Didaktikkemne i sjette semester som fjernstudium under 
utveksling.  
 
LUHF oppfordrer fakultetet til å legge inn en formulering i studieplanen til 
lektorutdanningene om at «instituttet så langt som mulig bør legge til rette for 
fjernstudium for å muliggjøre studenters utenlandsopphold» 
 
Fagdidaktikere oppfordres også til å dele beste praksis på feltet slik at emnene 
kan gjennomføres på en smidig måte for alle parter. 

  

4/22 Drøftingssak: To rapporter fra eksterne fagfeller 

 

Leder gav en oppsummering av hovedpunktene i rapportene, og utvalget 

diskuterte disse. Skriftlig oppsummering av rapportene er vedlagt. 

 
5/22 Drøftingssak: Representasjon i LUHF og ny leder av LUHF 

 

Det ble nevnt at perioden for inneværende LUHF går ut dette semesteret. 

Forslag til nye kandidater til leder og utvalgsmedlemmer vil bli tatt opp på neste 

møte. 

6/22 Drøftingssak: Formalisering av rutiner rundt tredje undervisningsfag 

 

På grunn av tidsmangel ble saken flyttet til neste LUHF-møte 8. mars 2022. 

 

V EVENTUELT 

  

  

 

 

Sigrid Ørevik     Helge Restad  

Leder LUHF     Sekretær 


