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Sak 10/19  Fagdirektør for lektorutdanningen ved UiB 
Orienteringssak 
 
Fagdirektør for lektorutdanningen, Sølvi Lillejord, er nå ansatt og var invitert til møtet. Hun 
presenterte først sin utdanningsbakgrunn og arbeidslivserfaring. Har jobbet bl.a. som skoleleder, som 
instituttleder ved UiB og UiO og som avdelingsdirektør for Kunnskapssenter for utdanning. Har sett 
skolen fra mange ulike vinkler. 
Om fagdirektørens oppgaver og funksjon: Litt som en minister uten portefølje. Mandatet er å følge 
opp flaskehalsrapporten. Har bedt om innspill fra ulike fagmiljø. Kollisjonene er et sentralt punkt. 
Studentene opplever kollisjonene som nedverdigende. Ønsker at universitetsskolene knyttes 
sterkere til lærerutdanningen. Skal være et bindeledd til viserektor for utdanning. Ønsker å tenke 
fagdidaktikk på tvers. Kanskje bør vi ha en dag der fagdidaktikerne samles. 
 
Innspill: 

 I hvilken grad skal fagdirektøren styre? 
 Ønsker ikke å styre og er heller ikke i posisjon til det 
 Har opplevd mangel på styring og har derfor visse forhåpninger til fortsettelsen 
 Ønskelig å få til en bedre organisering 
 Interessant det som sies om kollisjoner. Har vært en utfordring siden oppstart av 

programmet. Studentene må kjøre slalåm mellom fagutdanning og praksis. Stort problem at 
praksis ikke gir studiepoeng. 

 Bare Norge som ikke har studiepoeng 
 Dette er noe som ikke kan løses lokalt 



 MN og HFs program er ulikt organisert. Redd for at dersom man går for en ens modell kan 
man risikere å få dårligere kvalitet. Heller skreddersøm enn one size fits all 

 Mener det vil være ønskelig med ens modell. Vil gjøre det likt og mer forutsigbart for 
studenter og skolene 

 Har ikke som mål å standardisere 
 Viktig å ikke utdanne B-lærere 
 Kollisjoner er et problem. Lab og felt er en utfordring. Vi kan klare å redusere problemet, 

men tviler på at vi kan få fjernet problemet hvis ikke praksis får studiepoeng 
 Vi prøver, men klarer det ikke helt. Tror det ville være uheldig med bare egne emner for 

lektorstudentene. Tror fordel at de går sammen med andre MN-studenter og har en del 
valgmuligheter. 

 
I    Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
TK opplevde problem med å åpne samledokumentet, ellers ok. CK meldte inn en sak til 
Eventuelt. 
 
II Godkjenning av referat fra møte 8. mars 
 
Det heter nå Institutt for biovitenskap, ikke Institutt for biologi. Det heter nå 
Lektorutdanningsutvalget, ikke Lærerutdanningsutvalget. Referatet ble for øvrig godkjent. 
 

 
Sak 11/19  Oppdrag til programsensor H19 
Drøftingssak 

 
Forslag: 

 Ny læreplan i skolen – hvordan influerer det lektorutdanningen vår? 
o Er opptatt av UiBs oppfølging av fagfornyelsen, den skal endre 

undervisningen, det skal bli bedre sammenheng mellom vitenskapsfag og 
skolefag 

o Tenkningen i fagfornyelsen må løftes fram. Det er der de store omveltningene 
ligger, ikke nødvendigvis i den enkelte fagplan 

o Vi må gjøre et arbeid med dette på UiB, men kanskje litt for tidlig å be Gerd 
evaluere. Først må vi gjøre noe, så kan be Gerd «kikke oss i kortene» 

 Overgang til institutt for lektorstudentene – hvordan fungerer det? 
 Sammenheng fag og profesjonsfag 

o Fagemnene oppleves som lite relevante. Kanskje mulig å få instituttene til å 
komme oss i møte? 

o Ja, oppleves ofte som lite relevant. Men positiv erfaring fra et kjemiemne 
o Man vil alltid måtte undervise i tema man ikke har hatt, men det at man har 

solid fagkunnskap i faget gjør at man kan håndtere det.  
 Sammenheng og helhet i lektorprogrammet – hvordan oppleves det av studentene?  

 
HW informerte om nytt kvalitetssystem som holder på å rulles ut, der programstyrene/LU 
hvert år skal lage en egenvurdering og det kun vært 5 år skal være en større ekstern 
vurdering. 



 
TK og MJ snakker nærmere med Gerd om tema for høstens arbeid med bakgrunn i 
innspillene. 
 
Sak 12/19  Programmering inn i lektorprogrammet – justering av  
Drøftingssak  studieplan/-løp 

 
TK og MJ orienterte om saken. De sentrale spørsmålene er: Skal programmeringskurset inn i 
1. eller 2. sem? Hva skal ut? Utfordring er at instituttene reviderer sine planer og evt. vil 
flytte på emner parallelt med det arbeidet vi må gjøre. 
 
Innspill: 

 1. semester mest ønskelig 
 Ulempe å flytte BIO100 til etter de øvrige BIO-emnene 
 Bakgrunn for saken er fakultetets større prosess der INF100 skal inn i alle 

bachelorprogram og exphil skal flyttes til slutten av bachelorgraden. Ikke krav fra 
fakultetet om at lektorprogrammet må ta inn INF100, men fordel/positivt. 

 Fordel å ta KJEM110 i 1. semester før KJEM130. Vil foretrekke at det legges i 2. 
semester 

 Skal være seminar 9. og 10. september for emneansvarlige i 1. studieår med tanke på 
samsnakking med II som skal gi INF100. 

 Ingen fagdidaktikk i 1. studieår, men SDK skal nok delta på seminaret siden han er 
med i fakultetets pedagogisk akademi 

 Ikke mulig å spikre nå, siden så mye er i bevegelse 
 For videre arbeid nyttig å vite hvilken retning man skal gå for å lete etter løsninger 
 Lov å ønske noe av instituttene, ikke bare vente på hva de bestemmer 
 2. semester ser ut til å skape mest utfordringer bl.a. med tanke på  utveksling i 6. 

semester 
 Fordel å ha INF100 parallelt med fagemner? 
 De som vil på utveksling legger tidlig en plan for det og tilpasser utdanningsplan. 

Mulig å tilpasse, så kanskje ikke så viktig å prioritere dette. 
 Fra og med 3. semester skal man kunne regne med at studentene kan 

programmering slik at det kan brukes i andre emner 
 Utfordring av fagene legger dette opp litt ulikt. Kanskje vi må gjøre det slik at 

lektorstudentene har INF100 på ulik tid avhengig av fag. 
 Så lenge det er god info til studentene om dette i forkant, tror jeg det skal gå fint at 

det er ulikt på ulike fag 
 Fakultetet ønsker at det er en kontaktperson fra alle program med tanke på å kunne 

gi fagnære eksempler 
 Frist for endringer i struktur er 1. oktober 
 Mulig å få senere frist for lektor, siden de er avhengig av hva instituttene lander på 
 Instituttene er bedt om å holde oss løpende orientert 

 
TK og MJ jobber videre med å se på struktur der INF100 tas i ulike semestre avhengig av fag. 
Saken tas opp på ny på første møte etter sommeren. 
 



Sak 13/19  Fagkrav for opptak til PPU 
Vedtakssak 

 
TK orienterte om saken. 
 
Innspill: 

 Hvis nye krav, bør vi ikke da tenke programmering inn i dem, siden vi nå legger inn 
dette i programmene? 

 Vanskelig å kreve det. 
 Hva skal i så fall ut? 
 Vil gå seg til. Etter hvert vil folk ha hatt programmering som del av graden sin, så de 

har med seg dette selv om det ikke inngår i kravene 
 Det dekkes til dels av formuleringen «vår profil» 
 Vil ikke ta hensyn til programmering i vurdering av om en søker er kvalifisert for mitt 

fag 
 Enig 
 Tanken er å åpne opp for flere. Å legge inn programmering som fag er å gå i motsatt 

retning 
 Noen av instituttene ønsker å beholde nåværende krav. Ok? Eller bør det jobbes for 

at alle legger seg i nærheten av en felles formulering? 
 GEO ønsker å beholde nåværende kravformulering bl.a. fordi den er åpen, også for 

studenter utenfor UiB. «En fiskekrok vi ønsker å ha ute» 
 Mulig å beholde litt av det selv om man bruker standardformuleringen 
 Geofag og fysikk litt ulike, Geo er åpen, mens fysikk er mer spesifikk på hva 

studentene må ha. Formålet var å åpne opp. Kanskje viktigst å gjøre noe med 
fysikken 

 IFT ønsker å sikre seg at det ikke slippes inn folk med manglende kunnskaper, f.eks. i 
moderne fysikk. Men kanskje det er mulig å forhandle litt? 

 Er det et problem at vi har det slik det er nå? 
 MJ: Leser opp tallene på kvalifisert i de ulike fagene til høstens opptak. Vi sier nei til 

mange. 
 Vi må fokusere på hva som er bra nok, ikke hva som er det ideelle 
 Prøve å få til møte med de på fysikk? 
 Ønskelig å ha med 6-7 case til møtet 
   

 
SDK tar initiativ til møte med IFT. Saken tas opp på ny på første møte etter sommeren. 
 
 
Sak 14/19  Spørreundersøkelse om lærerværelset 
Orienterings- og drøftingssak 

 
Pga. tidsmangel ble saken kort behandlet. 
 
EF meldte inn følgende: 
Hvorfor ikke mikrobølgeovn, andre studentrom har dette? 



For lite testing av utstyr som finnes på rommet. Foreslår flytting av utstyr til andre skap. Kan 
ta seg av dette i neste uke. 
 
 
EF fikk klarsignal for å flytte på utstyr. MJ undersøker mulighet for panteflaskespann. Nei til 
mikrobølgeovn opprettholdes. Dersom studentene kan skaffe tillatelse fra driften, kan de få 
støtte. 
 
III    Orienteringssaker 

 Søkertall, vedlegg 8 – muntlig orientering. Få studenter totalt. Pr. nå 20-25 kvalifiserte i to 
realfag og ca. 16 kun med matematikk, tallene er ikke endelige 

 KOPRA102-endring i periode, videoopptaksutstyr i flere undervisningsrom – muntlig 
orientering 

 Sommeravslutning 19. juni 
 Fire studenter til Cape Town H19. Mette Andresen besøker dem. 
 Oppnevning av ny leder og representanter i praksisutvalget 
 Representant til planleggingskomite for Åpen dag 
 Økonomi – midler flyttes fra MN til MI 

 
IV    Eventuelt 
 

CK hadde spørsmål om PPU deltid og avgjørelsen om at det ikke ble opptak H19. Opplever 
manglende info ut til de berørte. De som underviser ønsker å ha medbestemmelse f.eks. om 
nedlegging. HW orienterte om prosessen. 


