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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

 

Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 

 

Protokoll -  programrådet for lektorutdanningen Møte 3 2018 
 

Tidspunkt: 23. april 2018, kl. 14.15 - 16.00          

Møtested: Langes gate 1, møterom 2. etg.  

 

Til stede:  

Mette Andresen (leder), Marie von der Lippe (HF), Stein Dankert Kolstø (MN), Helene Eide 
(PS), Rune Klevjer (SV), Sondre Johan Chesney Kvamme (FIL) 
 
Observatører:  
Johan Lie (leder av praksisutvalget) 
  
 
Administrasjonen: 

Denise Fewtrell Flatmark, Tove Steinsland 

 

Meldt forfall: 

Monica Håkonsli (Hordaland fylkeskommune) 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 

Det var meldt inn én sak under «Eventuelt» i forkant av møtet.  Sak 31/18 «C-krav for opptak 

til master».  

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 13. mars 

Protokollen ble godkjent. 

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

Programrådet har anledning til å komme med innspill til utkastet til rapporten fra Arbeidsgruppe 

– struktur og økonomi i lektorutdanningen. Rapporten tas derfor opp i programrådet til 

diskusjon på programrådsmøtet den 28. mai sammen med programsensorrapportene, og 

notatet fra 2013 om praksis. Programrådet skal sende inn sine tilbakemeldinger til 

Arbeidsgruppen og styringsgruppen.  

 

Det er ønskelig at medlemmene i programrådet som forberedelse til møtet den 28. mai 

diskuterer rapporten fra ‘Arbeidsgruppe – struktur og økonomi i lektorutdannelsen’, 

programsensorrapportene og notatet om praksis i egne fagmiljøer, slik at fagmiljøenes 

tilbakemeldinger inngår i diskusjonen.  Møtet den 28. mai forlenges, og vil vare fra 12:00- 

16:00.  
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Fristen for innsending av saker til møtet er 14. mai, sakspapirene sendes ut 21. mai.  

 

Vedtakssaker 

        

Sak 23/18 Semesterplan for høst 2018 

 

Semesterplanen ble lagt fram, ingen kommentarer.  

 

Vedtak:   

Programrådet tar semesterplanen til etterretning.  

 

Sak 24/18 Forskningsdag høst 2018 

 

Saken ble lagt fram, ingen kommentarer til datoen.  

 

Vedtak: 

Dato for forskningsdagen i 2018 settes til 22. november.  

Oppfølgning:  

Det vil bli sendt ut brev fra SA der fakultetene blir bedt om å oppnevne et medlem hver til 

komitéen.  

 

Sak 25/18  Arbeidskrav og vurderingsformer på PPU 

  

I møtet ble det presisert at mandatet til gruppen er å se på arbeidsbelastningen i forbindelse 

med de obligatoriske arbeidskravene. Det ble bedt om at SA er behjelpelig med å framskaffe 

rapporten som Furnes og Børhaug skrev.  

 

Rune Klevjer stiller til gruppen, og er utpekt som gruppeleder. Der er utpekt en representant 

Lars Petter Storm Torjussen fra Psyk. De resterende fakultetene, HF og MatNat melder inn 

sine representanter innen 14. mai til Rune.  

 

Vedtak:  

Programrådet setter ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk Fakultet, Det humanistiske fakultet og Det 
matematisk naturvitenskaplige fakultet, for å vurdere dimensjoneringen av arbeidskrav og 
eksamensbelastning på PPU, og legger fram de foreslått endringene til programrådet innen 3. 
september 2018.  

 

Drøftingssaker 

Sak 26/18 Høring – Forslag til tekst til felles innledningskapittel i de nasjonale 

retningslinjen 
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Utkastet ble lagt fram til diskusjon. Det trekkes fram at punktet fra PUHF vedrørende respekt 

tas inn i det endelige utkastet.  

Avsnittet om relasjonskompetansen kan strykes.   

 

Sak 27/18 Dimensjonering og omgjøring av studieplasser 

 

Det er enighet i at det må skisseres hvordan studieplasser i gitt tilfelle kan omgjøres/ 

omdisponeres. Og undersøkes hvordan forholdet er mellom PPU og lektor (5 = 1).  

 

Det er en prioritering at en om mulig skal fylle plassene på lektorutdanningen, med en eventuell 

omfordeling mellom PPU og 5lu plasser.  

 

Det ble presisert at det er ønskelig å fylle opp plassene på PPU, og dersom et PPU tiltak ikke 

blir fylt opp – så vil det være ønskelig at de overflødige studieplassene overføres innad på 

PPU. Programrådet var enig om at det ikke er et åpenlyst alternativ å flytte de ikke fylte 

plassene til 5lu.  

 

En foreslått prioritert er:  

1) Ikke fylte PPU plasser overføres internt på PPU 

2) Ikke fylte PPU plasser overføres til 5LU dersom det ikke er mulig internt på PPU  

3) Ikke fylte PPU plasser overføres til andre studieprogram  

 

 De økonomiske/budsjettmessige konsekvenser av en eventuell omfordeling av studieplasser 

må håndteres i de relevante organer på og imellom fakultetene, da de ikke ligger innenfor 

programrådets arbeidsområde 

 

Programrådet var enig om at det økte behovet for lærer i framtiden understreker viktigheten 

av å beholde de aktuelle plassene internt på lektorutdanningen.  

 

Oppfølgning  

Det bes om at administrasjonen framskaffer informasjon om søknadstallene for h17 vs h18 for 

de ulike programmene som kan legges fram til orientering.  

Samt at administrasjonen lager notat om hvordan prosessen er for omgjøring av studieplasser. 

 

Sak 28/18 Koordinering av realistsamarbeidet og humanistsamarbeidet 

Marie Von der Lippe orienterte om humanistsamarbeidet og et ønske om å koordinere det med 

realistsamarbeidet, herunder at der fra sentralt hold avsettes midler til at understøtte og drive 

sådanne faglige nettverk. For eksempel har Matnat en koordinator som står for å drive 

samarbeidet, og det ønskes en tilsvarende mulighet på HF.  

 

På MN-fak har finnes det et faglig samarbeid med partnerskoler kalt Realfagsamarbeid. Formål 

med dette faglige samarbeidet er å styrke utdanningen av realfagslærere ved UiB og å bidra 

til faglig og fagdidaktisk ressursutveksling mellom skole og universitet. Kjerne i samarbeidet er 

en halvdagssamling hvert semester der hovedfokus er på fag og praksis 

  

Det er særlig fire spesifikke mål som ønskes å realiseres på MN: 
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1. Inspirere veiledere gjennom interessante faglige og fagdidaktiske foredrag og 

diskusjoner 

2. Dra veksler på erfaringer og refleksjoner fra praktiserende veiledere og gjennom 

diskusjon utvikle ideer til forbedring av lektor- og PPU studiet. Vi trenger å lære av dem, 

og vi tror det er viktig at de erfarer at vi respekterer, etterspør og bruker deres erfaringer 

og vurderinger. 

3. Informere veiledere om aktuelle saker knyttet til utdanningen og praksisopplegg 

4. Utvikle faglige tilbud til partnerskoler og praksisveiledere slik at disse opplever at de får 

noe igjen for å være praksisskoler og aktivt deltagende i realfagsamarbeidet 

5. Tilbakemeldinger tyder på at det er det faglige og fagdidaktiske fokuset som gir 

interesse for å delta i samarbeidet og stille på samlingene. 

 

Det ble presisert at det ønskes ikke at eksiterende nettverk og samarbeid skal legges ned, 

men at de kan koordineres og understøttes med sentralt tildelte midler. Det ble trukket fram at 

en at styrkene til realistsamarbeidet er at det er fagspesifikt – og dermed også attraktivt for 

skolene / lærene. 

Slike samarbeid bør formaliseres i strukturer og ikke kun drives av ildsjeler. Det presiseres at 

ressurser og økonomi må komme inn. En mulig løsning som ble skissert var, at et eventuelt 

lektorsenter kunne ha en koordinerende funksjon.  

 

Orienteringssaker 

Sak 29/18 Orientering fra lærerutdanningsutvalgene 

 

SV melder at for høsten blir trolig samfunnskunnskapsdidaktikk fylt opp med søkere, og det 

blir ikke iverksatt et fordypningsemne. Mevi og geo lager fordypningsemner. De følger ellers 

opp prosessen angående fagkrav i forbindelse med opptak.  

 

HF meldte at det jobbes med lektorlabben, en felles plass for lektorstudenter. De har ellers 

diskutert humanistsamarbeidet.  

 

PSYK har diskutert dimensjoneringen av ansatte i forbindelse med volumet av antall søkere 

på PPU. Det er vanskelig å vite hvordan de kommende årene blir når masterkravet blir 

gjeldende fra 2019, og om det vil være mange søkere til ettfagsmodellen.  

De har begynt med utviklingsarbeid, hvordan styrke/koordinere praksisbesøkene. 

 

Matnat har sett på praksis i forhold til undervisning, og er langt på vei til å lykkes med å unngå 

kollisjoner mellom tiltakene.  

 

Praksisutvalget melder at temaseminaret er på plass, og at det skal utarbeides noen digitale 

skjema for praksisbesøkene. Her er det noen utfordringer med tanke på datasikkerhet. Det er 

behov for flere praksisplasser på ungdomsskoletrinnet, og praksisutvalget foreslår at UiB reiser 

ut til skolene.  

 

FIL melder at det vil være ny leder for høsten, og sittende leder takker for samarbeidet.  

 

Sak 30/18 Forslag til fagkombinasjoner på tofagsmodellen av PPU 

Programrådet tar framlegget til etterretning.  
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Sak 31/18 Eventuelt 

 

En sak ble meldt i forkant av møtet, C-Krav for opptak til Master for 5LU. Det var enighet i 

programrådet at C-kravet må avvikles.  Det er ønsket at programrådet utarbeider mer detaljerte 

progresjonskrav.  

 

Vedtak: 

Programrådet tar redegjørelsen for saken til orientering. Og ber SA følge opp saken, og sørge 

for at praksis blir i overenstemmelse med gjeldende lov og forskrifter.  

Programrådet ønsker at progresjonskravet skal være: «Studenten må ha bestått alle 

spesialiseringsemner inkludert fagdidaktikk og praksis for å kunne gå videre på 

masterstudiet».  

 


