
Innkalling til møte i rådet 
ved Institutt for framandspråk 

 
 
 
Møtetid: onsdag 30. januar 2019 kl. 12.15 
Stad: Seminarrom 301, HF-bygget 
 
Desse er kalla inn:   
Frå gruppe A: Ludmila I. Torlakova (arabisk), Lene M. Johannessen (engelsk), Øyvind Gjerstad (fransk), 
Marco Gargiulo (italiensk), Harry Solvang (japansk), Hildegunn Lahlum Helness (Nasjonale prøvar), 
Shouhui Zhao (kinesisk), Ingunn Lunde (russisk), Miguel Angel Quesada Pacheco (spansk), Birger 
Solheim (tysk). 
Frå gruppe B: Gunn Inger Sture 
Frå gruppe C: Gita Rongevær 
Frå gruppe D: Adam Dean, Anders Olderkjær Samland, Julie Strandheim, Oda Kristine Westad. 
 
Dersom nokon ikkje kan møta, må dei be vararepresentant om å stilla for seg. 
 
Sak 1 – godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Sak 2 – godkjenning av referatet frå rådsmøtet 28. november 2018 
Referatet ligg her: https://www.uib.no/fremmedsprak/119680/referat-frå-instituttrådet-2018        
 
Sak 3 – orienteringssaker 

a) HMS-plan for instituttet 
b) Møteplan for våren 2019 
c) Utlysingar og tilsetjingssaker ved instituttet 
d) Arbeidet med ny strategiplan for instituttet 

 
Sak 4 – Rekneskap 2018 og budsjett 2019 – status ved IF november 2018 
Sakspapira blir ettersendt før møtet.  
 
Framlegg til vedtak: Instituttrådet vedtek driftsbudsjettet for annuum 2019 og tek rekneskapen for 
2018 til orientering. 
 
Sak 5 – Retningsliner for koordinator for fagdidaktikk ved instituttet 
Sjå det vedlagte utkastet til nye retningsliner for vervet som koordinator for fagdidaktikk ved IF. 
 
Sak 6 - Ymse 
 
 
  

Åse Johnsen, 
instituttleiar     Arve Kjell Uthaug, 

administrasjonssjef 
 
 
 
 



Sak 5: retningsliner for koordinator for fagdidaktikk ved instituttet 

Instituttrådsmøte 30. januar 2019 

Institutt for framandspråk 

Universitetet i Bergen 

 
 
 
Oppdaterte retningslinjer for fagkoordinator for fagdidaktikk ved Institutt for 
fremmedspråk. Sak til instituttrådet 30.1.2019 
 
Dette vervet ble opprettet våren 2015 (sak i IR 28.5.2015) og for studieåret 2015/1016 
hadde Åsta Haukås dette vervet. Deretter ble vervet lagt på is i påvente av at de midlertidige 
ansatte ved Engelsk fagdidaktikk skulle bli ferdige med sine avhandlinger og gå over i faste 
stillinger. Nå har begge levert og leder ønsker å gjenopprette vervet og forandre noe på 
arbeidsoppgavene og uttelling. 
 
Status for fagdidaktikken ved IF er nå som følger: 
Engelsk har tre stillinger og fransk, spansk og tysk har en stilling hver. Det er ingen fast 
stilling tilknyttet italiensk, og ressursene i italienskfaget tilsier at vi ikke kan klare å tilby 
italiensk PPU i overskuelig fremtid. Fagtilbudet bør derfor fjernes fra IF sin portefølje inntil vi 
eventuelt får mer ressurser.  
 
Nedenfor følger oppdaterte retningslinjer for vervet som fagkoordinator i fagdidaktikk ved 
Institutt for fremmedspråk. 
 
Retningslinjer for fagkoordinator i fagdidaktikk ved Institutt for fremmedspråk: 
 

1. Fagkoordinatoren i didaktikk skal ha et overordnet oppsyn med fagdidaktikken (inkl. 
emnebeskrivelser) ved IF. 

2. Fagkoordinatoren i didaktikk skal kalle inn de andre fagdidaktikerne ved IF til møte en til to 
ganger i semesteret for å ta opp spørsmål som gjelder didaktikken i lektorutdanningen og 
PPU. Her kan man også vurdere å kalle inn administrativ koordinator for 

lektorutdanningen ved HF, Jan Jacob Hoffman, ved behov. 
3. Fagkoordinatoren skal også ta initiativ til at det vurderes fellesforelesninger innen 

språkfagene der det er hensiktsmessig. For å få til dette må også koordinator ha et 
overordnet oppsyn med timeplanen.  

4. Fagkoordinator skal også ha et overordnet oppsyn med emnene slik at emnebeskrivelser, 
pensum og vurderingsformer i omfang ikke er veldig forskjellig i det som kan oppfattes som 
parallelle emner i didaktikkdelen av PPU og lektorprogrammet. Det er også viktig at 
vurderingsformene er tilpasset de andre emnene som studentene tar parallelt. 

5. Fagkoordinatoren skal være representert i UUI. 
6. Fagkoordinator får tilsendt høringssaker med relevans for fagdidaktikken. 
7. Fagkoordinatoren skal være IF sin representant i Programutvalget for lærerutdanning ved HF 

(PUHF). 



8. Instituttleder peker ut en fagkoordinator for didaktikkstillingene ved IF. 
9. Fagkoordinatoren innehar vervet i instituttlederperioden, normalt i fire år. 
10. Vervet kompenseres med 100 timer i undervisningsregnskapet hvert semester. 

 
 
 



 

OPPRETTELSE FAGKOORDINATOR FOR DIDAKTIKKSTILLINGENE VED IF 
Vedtatt av rådet ved Institutt for fremmedspråk 28.mai 2015 

 
 
BAKGRUNN: 
På ledergruppens seminar i januar ble det drøftet å opprette en egen fagkoordinator for 
fagdidaktikk for å kunne utnytte ressurser på tvers av fagene og fordi fagdidaktikkens 
egenart med inkludert praksis i skolen gjør at emnene har en ekstra utfordring. Med en slik 
fagkoordinator vil man kunne koordinere undervisningen i de forskjellige språkfagene slik at 
det ikke utvikles for store individuelle forskjeller og man kan videre utnytte ressurser på 
tvers av språkene. På denne måten vil også fagdidaktikerne være fast representert i UUI.  
Fagdidaktikerne er orientert om forslaget om en egen fagkoordinator og har gitt sin 
tilslutning. 
 
Instituttet tilbyr fagdidaktikkemner innen lektorprogrammet og også innen PPU, og vi har  
følgende faste stillinger i fagdidaktikk: 

Engelsk: 1 professor og 2 førsteamanuenser (under utlysning, forventet ansettelse 
1.1.2016) 
Fransk: 1 førsteamanuensis (50%) 
Tysk: 1 førsteamanuensis  
Spansk: 1 førsteamanuensis  (50%) 

 
I tillegg tilbyr vi fagdidaktikk i italiensk når det er studenter til dette.  Det gjøres av en av de 
fast vitenskapelige i italiensk språk. Noen av fremmedspråkene har hatt få studenter og i vår 
har vi hatt noe fellesundervisning i fransk, tysk og spansk fagdidaktikk (PPU, andre semester). 
Dette har vært vellykket og vil være en mulig modell også i fremtiden.  
Fagdidaktikk er en integrert disiplin ved IF, men likevel er ikke disiplinen fast representert i 
UUI. Det er heller ikke andre disipliner, men ledelsen mener at fagdidaktikken står i en 
spesiell stilling her og bør ha en fast representant.   
 
Retningslinjer for fagkoordinator i fagdidaktikk ved Institutt for fremmedspråk: 
 

1. Fagkoordinatoren i didaktikk skal ha et overordnet oppsyn med fagdidaktikken (inkl. 
emnebeskrivelser) ved IF. 

2. Fagkoordinatoren i didaktikk skal kalle inn de andre fagdidaktikerne ved IF til møte en til to 
ganger i semesteret for å ta opp spørsmål som gjelder didaktikken i lektorutdanningen og 
PPU.  

3. Fagkoordinatoren skal også vurdere behovet og muligheter for å ha fellesforelesninger innen 
flere av språkfagene der det er hensiktsmessig. 

4. Fagkoordinatoren skal være representert i UUI. 
5. Fagkoordinatoren skal være IF sin representant i Programutvalget for lærarutdanning ved HF 

(PUHF). 
6. Instituttleder peker ut en fagkoordinator for didaktikkstillingene ved IF. 
7. Fagkoordinatoren innehar normalt vervet i fire år. 
8. Vervet kompenseres med 50 timer i undervisningsregnskapet. 


