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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
 

Møte i programrådet for lektorutdanningen, møte nummer 6 
2017 
 
Tidspunkt: 25. oktober 2017, kl. 10.15 - 11.30         
Møtested: Langes gt. 1-3, glasshuset  
 
Til stede:  
Mette Andresen (leder), Helene Marie Kjærgård Eide (PSYFA), Marie von der Lippe (HF), 
Stein Dankert Kolstø (MN), Rune Klevjer (SV), Jon Asgeir Torsvik (FIL) 
 
Observatører:  
Svein Ivar Angell (leder av praksisutvalget), Bjørg Hildeskår (UiB Videre) 
 
Administrasjonen: 
Silje Anette Lindgren 
 
Meldt forfall: 
Monica Håkonsli (HFK) 
 
Dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 7. september 
Protokollen ble godkjent. 
 
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 
HF: Programutvalget for lærerutdanning ved HF drøftet i sitt forrige møte 
programsensorrapporten fra 2016 og oppfølging av denne.  
 
MN: Med bakgrunn i kollisjoner mellom undervisning på campus og praksis, blir nå 
videoopptak av undervisning prøvd ut. På neste møte i lærerutdanningsutvalget ved MN er 
det ettfagsmodellen på PPU som er hovedsak.  
 
PSYFA: Ettfagsmodellen på PPU har store implikasjoner for pedagogikk, noe som fordrer en 
konsekvensutredning før implementering. Sak om dette er fremmet for dekanatet ved 
PSYFA.  
 
SV: Implementering av ettfagsmodellen for PPU var sak i lærerutdanningsforumet ved SV på 
møtet 25.10.2017. 
 
Det var enighet i programrådet om at fakultetene bør spille inn behov for økte ressurser til 
praksisadministrasjon, i forbindelse med en overgang til ettfagsmodell på PPU.  
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Sak 43/17 Møteplan for høsten 2017 
 
 
Sak 44/17 Lektorutdanningskonferansen 2018 
Programrådet sluttet seg til at praksisbesøk og rammer for dialoger mellom fagdidaktikere, 
pedagoger, studenter og veiledere burde være tema for konferansen, men bemerket at 
tittelen «arenaer for integrering» er uheldig og burde endres.  
 
Fordi konferansen foregår parallelt med oppstart av langpraksis på 5LU og PPU, vil 
programrådet be komiteen om å legge opp til en todeling av programmet, der dag 1 er internt 
rettet og dag 2 i større grad involverer praksisfeltet.   
 
Vedtak: 
Programrådet vedtar forslaget til mandat, med de endringene som fremkom i møtet. 
Fakultetene bes om å oppnevne én representant hver til programkomiteen.  
 
  
Sak 45/17 Møtet i styringsgruppen 21.9.2017 
Silje Anette Lindgren orienterte.  
 
 
Sak 46/17 Møter i lærerutdanningsutvalgene ved fakultetene  
Her vises det til punkt III på dagorden, diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder.   
 
 
Sak 47/17 Halvdagsseminar med Bergen kommune 27.9.2017 
Mette Andresen orienterte.  
 
Representanter fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og NLA høgskolen fikk 
invitasjon til et halvdagsseminar for skolene i Bergen, vedrørende program for pedagogisk 
utviklingsarbeid, «Sammen for kvalitet – læring». På samlingen ble det blant annet presentert 
noen mulige prosessoppgaver for skolene, og med utgangspunkt i disse, er det relevant å 
drøfte hvilken rolle UiB kan ha i dette utviklingsarbeidet.     
 
Oppfølging:  
Eposten fra Bergen kommune med lenke til «Sammen for kvalitet – læring» og eksempler på 
prosessoppgaver sendes til medlemmene av programrådet.  
 
 
Sak 48/17 Partnerskolesamling 1.11.2017 
Svein Ivar Angell orienterte.  
 
Det er et ønske fra partnerskolene om faglige opplegg på samlingene, og samlingen 1.11 
har derfor dette som utgangspunkt. Påmeldingen er god og det ser det ut til at også en del 
fra skoleledelsen kommer. 
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Sak 49/17 Høring om fagfornyelse 
Programrådet bemerket at det er viktig at UiB kommer med innspill i prosessen vedrørende 
fagfornyelse, og oppfordrer fagmiljøene til å kommentere på den andres skissen av  
kjerneelementene.  
 
   
Sak 50/17 Eventuelt 
 
 
      

 


