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I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen bemerkninger 

 

II 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte (25.01.2022) 

Ingen bemerkninger 

 

III Orienteringssaker 

  

a. Møter: 

- Programrådet (26 jan): Redesignprosessen og lektorsenteret 

tok det meste av møtetiden. Ranveig Lote er ansatt som 

administrativ leder. Rapport fra ekstern fagfelle ble 

gjennomgått og det ble diskutert hvordan de sentrale 

punktene kan tas videre, særlig i redesignprosessen og 

Lektorsenterets virke. 

- Praksisutvalget (9.feb): Revisjon av avtaleverket mellom UiB 

og samarbeidsskolene. Det ble diskutert om en skal gå fra 

tre nivå (Universitetsskoler, partnerskoler, praksisskoler) til to 

nivå, samt hva avtalene skal inneholde. En 

spørreundersøkelse er sendt ut for å kartlegge hvilke behov 

som fagmiljøene har. Kommentar fra LUHF: 

spørreundersøkelsen burde også disiplinfaglige motta. 

- Studiestyret (9.feb): Diskuterte digital oppstart i januar 2022 

som har vært kombinert med små grupper som møter fysisk. 
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Studentene melder tilbake om usikkerhet og frustrasjon rundt 

undervisningssituasjonen (usikkerhet om undervisning er 

fysisk eller digital). Studentene melder at de ønsker minst én 

ukes varsel på endringer i undervisningsform. Lite oppmøte 

på fysiske forelesninger. Erfaringer fra digital undervisning 

tas videre i undervisningsfora ved HF. 

Utfyllende regler rundt innføringsemner: forslag om å kalle 

alle exfac emner for exfac i emnekoden, foreslått at exfac fra 

andre fakultet ikke skal gjelde for HF (ikke kunne innpasses). 

Forslagene sendes fakultetsstyret. 

Ny funksjonalitet rundt klageadgang i FS. Mulighet for 

studenten å trykke på en knapp i studentweb for å klage eller 

be om begrunnelse.  

Invitasjon til prisutdeling, blant annet til FOF som 

Fremragende undervisningsmiljø, på sjøfartsmuseet 

24.03.2022. 

b. Søkertall/opptakstall: Orienteringen ettersendt per epost. 

c. Frist for innmelding av kompetansekrav til PPU 

d. Felles planleggingsdag for PPU (7.feb). 

Diskuterte eksamensform ved PPU. Kan være litt mange lange 

eksamensinnleveringer. Gjennomgang av alternative 

vurderingsformer med presentasjoner.  

e. Oppsummering av lektorkonferansen på Solstrand 

f. Lektorsenteret – offisiell åpning 14. mars  

g. Redesignprosessen: 

Orientering fra Endre Brunstad: Redesignprosessen følger 

malen for redesignarbeid ved UiB, slik den er definert i UiBs 

kvalitetssystem for utdanning. 

I april vil det bli holdt et todagersseminar med studentene om 

redesign. 2.mai seminar med disiplinfaglige, didaktikere og 

pedagoger hvor en vil følge opp innleverte 

læringsutbyttebeskrivelser for hvert av utdanningsprogrammene. 

Tidsplan: Ny utdanning skal være iverksatt høsten 2023. HF og 

MN-fakultetene ønsker oppstart 2024. Dette må vedtas i 

Styringsgruppen. Ønsker uansett å pilotere noe høsten 2023 

hvis det utsettes. 
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Diskusjon om exphil skal ligge i første semester. Er det mulig å 

ha en bolk for fag 2 som er lik for alle linjer slik at det muliggjør å 

ta fag 2 på et annet fakultet (eks engelsk og matematikk)? 

Praksisutvalget har skrevet en «bestilling» for hva de ønsker av 

praksis. Diskusjon rundt å legge langpraksis tidligere i 

studieløpet.  

h. CABUTE, samarbeidsprosjekt mellom UIB, HVL og 

lærerutdanningsinstitusjoner i Uganda: 

Kompetansebygging for lærerutdanningsinstitusjoner 

 

 

 

 

IV Saker 

7/22 Vedtakssak: Formalisering av rutiner rundt tredje undervisningsfag 

 

Mange lektorstudenter ønsker å ta et tredje undervisningsfag parallelt eller 

underveis i lektorstudiet. I dag er det ingen rutiner rundt dette, og mange som 

tar et år ekstra for å få et tredje fag mister muligheten til å fullføre studiet på 

normert tid. Dette er uheldig for studenten som mister Lånekassens bonus for 

lektorstudenter som fullfører på normert tid, og det er uheldig for statistikken 

vår over studenter som fullfører på normert tid.  

 

LUHF vedtok følgende: 

 

a) LUHF ber fakultetsadministrasjonen formalisere rutiner som gjør det 

mulig for lektorstudentene å ta et tredje undervisningsfag uten å miste 

muligheten til å fullføre studiet på normert tid, samt se på mulighetene 

for å ta et tredje undervisningsfag på utveksling. 

 

b) LUHF ber leder for redesignprosjektet, Endre Brunstad, om å ta 

innspillet rundt et tredje undervisningsfag inn i redesignprosessen. 

 

  

8/22 Vedtakssak: Lisens for Padlet 

Saken utsettes til LUHF-møtet 26.april. bruker. 

.  

9/22 

 

Vedtakssak: HUSK-samling 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
LUHF ønsker at kommende HUSK-samling arrangeres fysisk på 
Litteraturhuset. 
 

10/22 Drøftingssak: Bemanning av lektorutdanningen 
 
LUHF drøftet videre arbeid for å følge opp innspill til bemanningsplan. 
Utvalget har fått svar fra HF-dekan for utdanning. I svaret går det fram at HF 
vil ta innspillet om særskilte kriterier for profesjonsutdanningen med i det 



 

 

4 
 

videre arbeidet med bemanningsplanen. Det gis imidlertid ingen signaler om 
at ønsket om styrking av bemanning med didaktisk kompetanse vil kunne 
imøtekommes. 
 
Enighet om å invitere noen fra HF-ledelsen til et LUHF-møte. 
Leder har sendt brevet om bemanningsplanen til instituttlederne ved 
fakultetet. 

 
11/22 Drøftingssak: Innspill til NOKUTs evaluering av lektorutdanningen 

LUHF sammenfatter et refleksjonsnotat som Programrådet får oversendt til 

drøfting i deres møte i mars. 

  

 

12/22 Drøftingssak: leder av LUHF 

 

Perioden for inneværende LUHF går ut dette semesteret. LUHF oppfordret 

medlemmene til å foreslå mulige kandidater for ledervervet i utvalget. 

 
  

V EVENTUELT 

 Ingen saker fremmet under eventuelt 

 

 

Sigrid Ørevik     Helge Restad  

Leder LUHF     Sekretær 

 

 

 

  

 

 


