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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

 

Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 

 

Protokoll -  programrådet for lektorutdanningen Møte 5 2018 
 

Tidspunkt: 31.august 2018, 14:00-16:00. 

Møtested: Langesgate 1, glasshuset 

 

Til stede:  

Mette Andresen (leder), Marie von der Lippe (HF), Tom Olav Klepaker (MN), Helene Marie K. 

Eide (PS), Kjetil Børhaug (SV), Jon Asgeir Torsvik (FIL),  

 

Administrasjonen: 

Denise Fewtrell Flatmark 

 

Forfall: 

Johan Lie (leder av praksisutvalget). Representanter for Bergen Kommune og Hordaland 
Fylkeskommune er per 30.08 ikke meldt inn.  
  
 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 29. mai 

Protokollen ble godkjent. 

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

 
Programrådslederen orienterte om at hun blir sittende i vervet fram til jul. 
Programrådsledervervet skulle overtas av Psykologisk fakultet august 2018, men hadde ikke 
kapasitet til dette. Sittende programrådsleder håper at det kan bli en gradvise overgang til ny 
leder denne høsten.  
                          
Drøftingssaker 

        

Sak 39/18 Utdanningsvalg-emne som tema i lektorutdanningen 

 

Saken er lagt fram for Programrådet for drøfting.  Det er bedt om en oppklaring om hvem som 

har meldt inn saken, hvor det ble presisert at den er innsendt fra administrasjonen ved Det 

Humanistiske fakultet.  

 

Det er enighet i programrådet at tematikken er viktig, men at det ikke er hensiktsmessig at det 

inngår i temaseminarstrukturen. Det blir et for omfattende tema som vil ha preg av å være mer 

praktisk enn faglig innhold.  
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Det presiseres av medlemmer i programrådet at det finnes egne utdanninger innenfor dette 

feltet, både ved Høgskolen i Sørøst Norge og ved HVL.   

 

Om UiB skal iverksette et slikt tilbud er det derfor viktig at det gjøres grundig, og ikke som en 

mellomløsning. Det kan derfor være mulig at det lages et EVU tilbud på sikt med 

Utdanningsvalg som tema.   

 

Det presiseres av programrådet at studenter som skal ut i praksis bør oppfordres til å 

observere utdanningsvalg-timene som finner sted i 9- 10 trinn, og at de gjøres kjent med 

hvordan skolene underviser i dette når de er i praksis.  

 

Oppfølgning: Praksisutvalget orienteres om diskusjonen, og ønske til oppfølgning.  

 

Sak 40/18 Bekymringsmelding fra praksisutvalget 

 

Saken er lagt fram for programrådet til drøfting. Det er enighet i programrådet at mange av 

bekymringene som legges fram kunne og har vært forutsett. Det er og tenkelig at mange av 

bekymringene kommer av at dette er første opptak for ettfagsstudenter.  

 

Programrådet presiserer at det er problematisk at det har vært opptak til ettfagsmodellen, 

samtidig som siste år med bachelor som krav til opptak til PPU. Dette har trolig ført til rekord 

mange studenter, som krever midlertidige løsninger og tilpasninger når studentene skal ut i 

praksis.  

Det er en bekymring at dette kan føre til forringelse av praksis, samt ødelegge for kvaliteten 

av praksis.  

 

Det er en forståelse for at den økte studentmassen vil kunne vedvare, da det er et overordnet 

problem at studieplassene ikke blir fylt opp. Utfordringen er at fagmiljøene ikke er dimensjonert 

til det økte studenttallet. Det presiseres i programrådet at det er viktig å kartlegge 

ressursbehovene i de ulike fagmiljøene, og at en sikrer en tilflyt av ressurser slik at en kan 

håndtere studentmassen. Kvantiteten kan ødelegge for kvaliteten i utdanningen, dersom det 

ikke er nok faglige til å følge opp studentene.  

 

Ettfagsmodellen må evalueres både til Jul 2018, samt våren 2019. Et viktig tiltak kan være at 

de minste fagene skjermes for ettfagsmodell.  

 

Oppfølgning:  

Programrådet presiserer at Styringsgruppen må håndtere saken og adressere bekymringen.  

Det er og ønskelig at det undersøkes hvilke fagmiljøer har ressursutfordringer som går utover 

kvaliteten til utdanningen.  

 

Sak 41/18  Om praksis for ettfagsstudenter på PPU   

Saken er lagt fram for Programrådet for drøfting. Programrådet ser at ettfagsmodellen er 

utfordrende, og det er utfordrende med å få fylt praksistiden til de studentene det gjelder.  
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Programrådet ser det som problematisk å endre regelverket etter opptak.  Programrådet 

stiller seg ikke bak den foreslått regelendringen for ettfagsstudenter på PPU, og ser det ikke 

som hensiktsmessig at saken blir brakt videre til styringsgruppen.  

 

Sak 42/18       Frokostmøte 20. November  

Programrådet har følgende forslag:  

Christine M. Jacobsen  

Kristoffer Vogt  

Medborgerpanelet  

Oppfølgning: Denise vil ta kontakt med de overnevnte i anledning frokostmøtet den 20. 

november.  

Sak 43/18      Forskingsdagen 22. November  

Programrådet har forståelse for at gruppen som skal jobbe med Forskningsdagen blir redusert 

i forbindelse med Rune Klevjer sitt fravær.  Programrådet har ingen som kan stille opp i 

gruppen, og ber om at gruppen fortsetter med 3 medlemmer. Dersom arbeidsbelastningen blir 

for mye, må dette meldes til programrådet. Kjetil Børhaug for SV sier han kan være en 

kontaktperson, men kan ikke delta aktivt i arbeidet.  

 

Det er ønsket av Programrådet at det sendes en blomst til Rune Klevjer fra programrådet for 

å ønske han god bedring.  

 

Oppfølgning: Denise følger dette opp, og vil se til at en blomst blir sendt.  

 

Orienteringssaker 

 

Sak 44/18       Endringer i fordeling av praksisbesøk ved HF i PPU for studieåret 18/19 

Programrådet tar saken til orientering.  

Sak 45/18       Konsekvensutredning av fag 2 i lektorutdanningen ved HF 

Programrådet tar saken til orientering, og ser viktigheten i at en slik konsekvensutredning finner 

sted da det kan få konsekvenser for både SV og Psy. Programrådet ber 

styringsgruppen sørge for at en slik konsekvensutredning finner sted, og det er 

ønskelig at det er flere fagmiljø som er involvert i utredningen.  

 

Sak 46/18 Eventuelt  

 

Det var meldt inn tre saker til eventuelt.  

 

1) Det er møte i NAFOL den 12. september hvor det bør være en representant fra 

Programrådet. Programrådsleder har ikke anledning til å stille selv, og lurer derfor om 

noen andre i programrådet har anledning. Helene M.K. Eide skal undersøke om hun 

har mulighet, de resterende representantene er opptatt med undervisning.  
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2) Solveig Molderheim har tatt kontakt med Programrådsleder vedrørende Dembra 

(Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) som er et 

kompetanseutviklingsprosjekt for lærere i ungdomsskole og videregående skole. Det er 

ønskelig fra DEMBRA sin side at det inngås et samarbeid med Lektorutdanningen ved UiB, for 

eksempel at noen fra UiB deltar i komiteen, deltakelse mm.   

Forespørselen til Molderheim ble ikke fulgt opp, da den sammenfalt i tid med saken om 

hvem som skulle ta over som programrådsleder.  

Det er ønskelig at Denise Flatmark ber Molderheim komme til neste programrådsmøte 

26. september for å fortelle om Dembra og om hvilke muligheter for samarbeid Dembra 

ser for seg. Dette er noe Programrådet er positive til, og det er beklagelig at saken ble 

glemt.  

3) I sak 25/18 ble det besluttet at det skulle sees på arbeidsbelastningen til arbeidskrav 

og vurderingsformene på PPU for å sikre at de var helhetlige og jevne. Gruppen skulle 

ledes av Rune Klevjer som er blitt sykemeldt. Programrådet ber om at de 3 resterende 

medlemmene kan følge opp saken, og Kjetil Børhaug er disponibel for spørsmål/ 

oppklaring vedrørende SV om det er behov for det.  

    

 


