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Sissel Undheim  

Alexander Rabben Mohr  

Helge Restad (sekretær)  

 
Meldt forfall: Adri Mena Gonzales.  

1. I  Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste godkjent. Det ble etterlyst mer detaljerte sakspapirer i forkant. 

2. II  Orienteringssaker  
1. Orientering fra møter i  

a. Praksisutvalget 

 Praksisutvalget har fått orientering om planene for utenlandspraksis 
for lektorutdanningen. 

 Det forventes rapport 3. februar fra arbeidsgruppe som arbeider med 
modell for praksisbesøk 

 Samarbeid mellom fagdidaktikere og pedagoger om opplegg og 
vurdering i Kortpraksis-emner. 

 Diskusjon om en kan stryke i arbeidskrav som erstatningsoppgaver for 
temaseminar. Konklusjon: kan underkjennes med krav om levering av 
forbedret oppgave. 

 Praksisutvalget har fått forelagt en evaluering av praksis. LUHF mener 
evalueringen i for liten grad anonymiseres og ønsker å gi 
tilbakemelding om dette. 

b. Studiestyret 

 Studiekvalitet står høyt på agendaen, 31. mars arrangeres det 
dagsseminar om studiekvalitet.  

 Studiestyret orientert om endrede opptakskrav til PPU 
c. Programrådet 



 Ettfagsmodell: programrådet anbefaler satsing på tofagsmodell og 
begrense bruk av ettfagsmodellen. Det anbefales kun opptak til 
ettfagsmodellen i de største fagene.  

2. Orientering om arbeidsgruppe for opprettelse av lektorsenter  
3. Orientering om frafall ved lektorutdanningene  

Frafallet ser ut til å ha blitt betydelig redusert ved de nyere kullene, og ligger 
nå på rundt 20% etter to år og 35% etter tre år. 

4. Tilsetting av faglig leder for praksis 
Det har vært gjennomført intervjuer med to kvalifiserte søkere til stillingen og 
det forventes snarlig avgjørelse i saken.  

5. Vikar for Helge Restad som administrativ koordinator for  
lektorutdanningen ved HF: Terje Torgilstveit vil være vikar for Helge Restad i 
perioden 1.februar til 31.juli.  

3. III  Saker  

01/20 Praksis i utlandet  

Helge Restad informerte om forarbeid som er gjort for å kunne tilby praksis i Frankrike, 
Spania og Uganda.  

Vedtak: LUHF støtter forslag om praksis i Spania, Frankrike og Uganda, og ønsker at 
muligheter for praksis i Tyskland også utredes.  

02/20 Samarbeid rundt vurdering  

Er det ønskelig/mulig med samarbeid mellom fagdidaktikere og pedagoger om de store 
semesteroppgavene på PPU?  

Det ble uttrykt frykt for at fagdidaktikken vil kunne bli lite synlig hvis både fagdidaktiske og 
pedagogiske perspektiver skal inn i samme oppgave.   

03/20 NOLES  

NOLES er et nettverk knyttet til lese og skrivesenteret. Utvalget tar stilling til om det skal 
anbefale eller ikke anbefale videre medlemskap.  

LUHF anbefaler videre medlemskap i NOLES. 

04/20 Møteplan våren 2020  

Følgende møteplan for våren ble vedtatt:  

 12. mars 10.15-12 

 22. april 12.15-14 

 2. juni 10.15-12 

 

 

 



IV EVENTUELT  

1. Kort orientering om studiebarometeret hvor lektorutdanningene som i 2019 kom dårligst ut 
har fått betydelig bedre uttelling i 2020. 

2. AHKR melder om samarbeidsavtale med DEMBRA LU. Dembra er et tilbud om 
kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske 
holdninger. Dembra for lærerutdannere (Dembra LU) har blitt etablert for å styrke 
profesjonskompetanse knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering i 
lærerutdanningen. Dembra LU gjennomføres med midler fra Kunnskapsdepartementet og 
avtalen med AHKR gjelder i perioden 2020/2021. 


