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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
Protokoll fra møte i programrådet for lektorutdanningen  
Møte 5 2019 
 
Tidspunkt 10. september 2019, kl. 13.15-15.00 
Møtested: Langes gate 1, møterom 2. etasje 
 
Til stede:  
Kjersti Lea (leder), Kjetil Børhaug (SV), Sigrid Ørevik (HF), Tom Olav Klepaker (MN), Lars Petter Storm 
Torjussen (PS), Steinar Sætre (KMD), Liv Eide (PS), Morten Fahlvik (BK), Jon Asgeir Torsvik (vara FIL) 
 
Administrasjonen: 
Anniken Gjesdahl (SA) 
 
Meldt forfall:  
Monica Håkonsli (HFK) 
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkallingen ble godkjent.  
 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 29. mai 
Protokollen ble godkjent.  
 
III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

1. Velkommen til Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Det er første gang KMD deltar på 
møter i Programrådet. Det er svært gledelig, og vi håper at det blir nyttig for alle parter.  
 
 

Sak 34/19 Møteplan høst 2019 

Programutvalget måtte finne nye datoer for møter høsten 2019, da de forrige som ble vedtatt ikke 
passet likevel. Følgende datoer ble diskutert og vedtatt: 

24. oktober kl. 10.15-12.00 

25. november kl. 10.15-12.00 

16. desember - avholdes kun ved behov 

Vedtak:  

Programrådet vedtar forslaget til møteplan for høst 2019, med de forbehold som kom frem i møtet. 
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Sak 35/19 Programsensorsamling 2019 

Datoene som ser ut til å passe for programsensorene og relevante ansatte ved UiB er 28.-29. oktober 
2019, og disse datoene foreslås vedtatt. 

På dag 1 legges det til rette for samtaler mellom programsensorene, mens det er opp til fakultetene 
og programsensorene å fastsette program for dag 2.  

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) bør også inviteres hvis de har fått på plass en 
programsensor. Når det gjelder Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) har de studenter på 
femårig lektorutdanning via studenter fra Det humanistiske fakultet (HF) som tar fag 2 ved SV.  

Tentativt program for dag 1:  

Kl. 12.00 - 13.00: Lunsj for programsensorer, LU-ledere, programrådsleder 

Kl. 13.00 - 13.30: Kort innføring om lektorutdanningen ved UiB  

Kl. 13.30 - 14.00: Eventuelle saker fra programsensorene 

Kl. 14.00              Møte mellom programsensorene  

Kl. 18.00 Felles middag 

Programskissen ble godkjent med følgende forslag til oppfølging: 

 Fagutvalget for femårig lektorutdanning (FIL) bør inviteres til å komme med innspill på 
programmet.  

 Lederen for fagutvalget inviteres til dag 1 
 Post 2: Be fagdirektøren om å holde denne 
 Vi sender Sejersted-rapporten til deltakerne på forhånd 
 På post 3 kan vi be programsensorene melde inn eventuelle saker 

 

Vedtak:  

Programrådet vedtar at programsensorsamlingen avholdes 28.-29. oktober 2019 og at programmet 
avholdes som vedtatt på møtet, med de innspillene som kom frem.  

 

Sak 36/19 Semesterplan for vårsemesteret 2020 

Semesterplanen for vårsemesteret 2020 ble lagt frem for Programrådet med foreslåtte datoer for 
praksis, eksamen og andre sentrale tidspunkter som Åpen dag og lektorseremoni. Det ble bemerket 
at det hadde vært ønskelig å ha lektorseremonien nærmere siste eksamensdato. Den er nå satt til 9. 
juni.  

I tillegg kom det forslag om å utarbeide en kommunikasjonsplan for hvordan UiB kommuniserer med 
skolene gjennom året og ta med milepæler som for eksempel informasjonsmøter, informasjon som 
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sendes ut og så videre. Det ble påpekt at det er viktig at UiB er så tidlig ute som mulig med 
informasjon til skolene, og at datoene for dette bør inn i neste semesterplan. 

KMD gjør foreløpig sine egne avtaler med skolene, men det kom ønske om å se på å samkjøre dette 
med resten av UiB. Praksisutvalget skal ta denne saken videre. 

 

Vedtak:  

Programrådet vedtar semesterplanen for vårsemesteret 2020. Planen distribueres til de aktuelle 
fagmiljøene og til administrativt ansatte, særlig dem som jobber med timeplanlegging.  

 

Sak 37/19 Lektorutdanningskonferanse 2020 

Den årlige lektorutdanningskonferansen skal holdes i februar hvert år. Det ble foreslått at Solstrand 
kontaktes for å finne forslag til datoer. Skolens vinterferie må unngås (uke 9).  

Det er ønsket at fagdidaktikk og allmenndidaktikk skal være sentralt i programmet, sammen med 
desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP). Konferansen kan sees på som en mulighet til å 
komme ordentlig igang med dekomp. Andre innspill til konferansen var: 

 Holde oversiktsintroduksjoner til didaktikkforskning på de ulike fakultetene 
 Se på hva som kan være interessant å jobbe med i samarbeid med skolene 
 Invitere disiplinfaglige ansatte også og sørge for at programmet er relevant for dem også 
 Dele ny forskning - skolene også 
 Positivt hvis studenter kan holde innlegg 
 Arrangementskomitéen bør holde kontakten med Bergen kommune om dekomp-temaet 

   

Vedtak:  

Programrådet vedtar at konferansen skal holdes i slutten av februar, og at fakultetene skal bes om å 
oppnevne representanter til en programkomité.  

 

Sak 38/19 Fagdidaktikk og Forskningsdagen 

Forskningsdagen skal avholdes 22. november 2019 og programkomitéen er klar. 

Dagen skal særlig fremme arbeidet til stipendiater innen fagdidaktisk- og pedagogisk forskning. Det 
er ønsket at dagen skal fremme interaksjon og dialog på tvers, og at innleggene gjerne kan sette 
søkelys på problemstillinger som jobbes med akkurat nå, istedenfor å presentere ferdige prosjekter 
til orientering. Programrådet drøftet hvordan dagen best kan arrangeres: 

 Utgangspunktet er at dagen har en hovedsakelig intern målgruppe, men vi ønsker også å 
invitere inn skolene, spesielt partner- og universitetsskolene våre.  
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 Kan noen av de fagdidaktiske bolkene også brukes på Faglig-pedagogisk dag? 
 Skal studenter inviteres inn, i så fall må vi avgjøre hvilket nivå 
 HF har en gruppe som forsker på flerspråklighet/multilingualism. Disse kan med fordel kobles 

med migrasjonsgruppen i Bergen kommune. BK kan sende ut invitasjon spesielt til disse? 
 Argument-prosjektet på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) er et eksempel 

på samarbeid – vise dette frem? 

 

Oppfølging:  

Programkomitéen møtes og avgjør hvem som kan spørres på sine respektive fakulteter for å fastsette 
programmet snarest mulig. E-post sendes ut til laererutdanning@uib.no med beskjed om å holde av 
dagen og med påmeldingsskjema. 

 

Sak 39/19 Erfaringsutveksling med Universitetet i Sørøst-Norge 

Universitetet i Bergen (UiB) har blitt kontaktet av førsteamanuensis Anita Wiklund Norli fra 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på vegne av lektorprogrammene deres. USN tilbyr 
lektorutdanning i norsk, historie og realfag og har et ønske om å besøke UiB i september/oktober for 
å få vite mer om hvordan vi organiserer pedagogikkundervisningen på lektorprogrammene her.  

 

Oppfølging:  

Programrådet foreslår å legge besøket til 21.-22. november, slik at USN kan delta på Forskningsdagen 
22. november. 21. november kan fagmiljøene ved fakultetene ta på seg å lage et program for dem 
for felles erfaringsutveksling.  

 

Sak 40/19 Innføring av egenerklæringsskjema for tuberkulose før praksis 

Fra neste semester skal det inkluderes informasjon om tuberkulosesmitte og eventuelle tiltak som en 
del av semesterregistreringsprosessen på Studentweb hvert semester for alle studenter på 
programmer som inneholder praksis i skolen. Det medisinske fakultet gjør dette allerede og har 
erfaring som kan bygges videre på.  

Programrådet tok saken til orientering og la til at dette også må sjekkes opp mot UiB sine 
utvekslingsavtaler for studenter på 5LU, og om noen av disse landene er på listen over 
høyforekomstland for tuberkulosesmitte.  

 

Sak 41/19 Evaluering av praksisopplæringen 
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Referat fra møtet med skolene i Bergen kommune, dialogmøtene med Hordaland Fylkeskommune og 
Bergen kommune 7. juni 2019 ble lagt frem av Programrådsleder til orientering. 

Et par av medlemmene reagerte på ordlyden i referatet som gikk på forslaget om at studentene i 
større grad skal følge hovedveilederen sin gjennom dagen i kortpraksis, og dermed delta i 
undervisning i andre fag enn sine egne. Innvendingene gikk på at prinsippet om at faget må komme 
først har stått sterkt ved UiB, og hvis man beveger seg bort ifra dette vil dette undergraves på sikt. 

Det ble også påpekt at dette praktiseres svært ulikt ved skolene, og at det uansett er avhengig av hva 
veilederen man tildeles er komfortabel med.  

I tillegg ble det nevnt at praksiskontraktene inneholder formuleringer som går på å ta del i 
skolemiljøet og så videre, og at formuleringen kan være ment å favne om dette. 

 

Sak 42/19 Kullflytting 

Programrådet ble orientert om at det pågår et arbeid for å utrede om nåværende muligheter for å 
søke om kullflytting og dermed sammentrekking av 5LU strider mot forskriften.  

 

Sak 43/19 Nytt praksisutvalg 

Programrådet ble orientert om de nye medlemmene i Praksisutvalget. KMD ytret ønske om å få delta 
på møtene i Praksisutvalget fremover.  

 

Sak 44/19 Tilbakemelding på praktisk-pedagogisk utdanning fra student 

Denne saken blir tatt opp igjen på neste møte da det ikke ble nok tid til å gå ordentlig igjennom 
tilbakemeldingen. 

 

Sak 45/19 Nytt fra Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) 

Denne saken utgikk på grunn av for liten tid, og settes opp som sak til neste møte.  

 

Sak 46/19 Eventuelt 

Ingen saker 


