
Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 

fakultet 

Referat fra møte mandag 11. juni kl 1400-1600 
 

Til stede: 

Harald Walderhaug (visedekan) 

Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 

Helene Johnsen (student) 

Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 

Jorun Nylehn, vara forTom Klepaker (Institutt for biologi) 

Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi, leder for utvalget) 

Erik Holst (skolerepresentant) 

Ann Kristin Danielsen Jacobsen (student) 

Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 

Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 

Endre Lie (skolerepresentant)  

 

Fra administrasjonen: 

Marianne Jensen 
 

 

I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker til Eventuelt. Pga. at KK og EL må gå tidligere, 

flyttes sak 10/18 opp som første sak. 
 

II  Godkjenning av referat fra møte 6. februar 
 

Referatet ble godkjent. 
 

Sak 10/18  Skrive felles masteroppgave? 
Vedtakssak 

 

SDK orienterte om saken. I MNs reglement for mastergrader åpnes det for samarbeid 2-3 studenter 

på 60 sp masteroppgaver, men ikke på 30 sp oppgaver. Ønsker vi at det skal være mulig på 30 sp 

oppgaver? 

Innspill: 

• Kjenner ikke bakgrunnen for at dette skillet er gjort. Tror det vil være ok å fremme forslag for 

Studiestyret om at samarbeid også skal være mulig på 30 sp oppgaver 

• Synes det er en god idé, vi får flere og flere studenter 

• Egne studenter er positive 

• Vil være bra å ha muligheten 



• Vil det i så fall være mulig å samarbeid på tvers av institutt? 

• Har erfaring med fellesoppgaver som skal vurderes ut fra ulike fagtradisjoner. Vi anbefale å 

holde det innenfor instituttet. 

• Samarbeid tar tid. Man skal vite hva man gjør. Hva hvis samarbeidet krasjer underveis? 

Positiv til at det åpnes opp for dette, men man må være oppmerksom på fallgruvene. 

• Veldig politisk korrekt med fokus på samarbeid. Vanskelig å skjønne hvorfor det skal være 

forskjell på 30 og 60. Tror det vil bli tatt godt imot, hvis man ber om dette. 

• Er positiv, det kan åpne for litt mer kompliserte oppgaver ved at man kan samarbeide om 

forsøk 

• Kan spare tid på datainnsamling ved at man er flere til å dele på det. 

• Forutsetter god rådgivning om fallgruvene 

Vedtak: 

LU sender ønske om at det åpnes for samarbeid på 30 sp masteroppgaver på lik linje med 60 sp 

oppgaver, til fakultetet for videre behandling. 

 

Sak 8/18  Tema fra arbeidsgruppens rapport 
Drøftingssak 

 

Innspill: 

Praksis: 

• To lange praksisperioder har vært adelsmerket til UiB, viktig å beholde det. Periodene bør 

ikke være for tidlig i studiet. Synes at 7.+8. har fungert bra. 

• Mener også langpraksisen er viktig. Ønsker å ha studentene mer på skolen. Problem at de 

har emner samtidig. 

• Den grunnleggende problemstillingen er at det skal være praksis i 4 av 5 år og det meste av 

emnene som inngår er gjenbruksemner som også tas av andre studenter. Dermed får man 

situasjonen med at studentene tar emner parallelt med praksis. Arbeidsgruppen har ikke 

kommet opp med noen løsning ennå. 

• Må ha minimum 2 kortpraksiser 

• Hvordan går det med arbeidet med å ta videoopptak for å hjelpe på kollisjonsproblamtikken. 

• Har sendt ut en anmodning til instituttene og tester ut litt på IFT 

• Kan det ikke bli et krav at det skal tas videoopptak? «Er det lektorstudenter på et kurs, skal 

det tas opptak». 

• Det mangler opptaksutstyr 

• Trenger å få ledelsen på banen; investere i utstyr, stille krav  

• Videoopptak/digitalisering løser det praktiske, men fjerne ikke problemet med at studentene 

må dele oppmerksomheten 

• I 1. semester en samlet uke. Her var det satt inn ekstratiltak. Spredte dager gir mindre 

kontinuitet. 

• Det er kanskje det at dette er det som er mulig ved å appellere og spørre pent 



• Ønskelig at arbeidsgruppen konkretiserer punktet «at man vurderer å fordele praksis på fire 

semester jevnt fordelt på vår og høst»  

•  

Lektorsenter: 

• Positiv til lektorsenter – framstå samlet utad 

• Vil det innebære å gi fra seg noe makt? Vi trenger flere detaljer. 

• Hva med EVU – hva er tenkt angående dette? 

• Positivt med en sterk leder, men… 

• Ønskelig med et leder som har fokus på å drive prosesser. Ikke ønskelig å vingeklippe MNs 

makt 

• Trenger å framstå mer samlet utad 

• Positivt at praksisadministrasjon og midler til praksis havner på nøytral grunn 

Delte stillinger: 

• Mulig å tenke seg at lærere for praksisfeltet underviser våre kurs, som f.eks. på PPU deltid. 

En annen mulighet er at de går inn i deler av opplegg/undervisning som er særlig 

praksisrelatert 

• 20 %. Slitsomt å være to steder 

 

Sak 9/18  Fjerning av C-krav - revisjon reglement/retningslinjer 
Vedtakssak 

 

SDK og MJ orienterte om saken. 

Vedtak: 

LU godkjenner reviderte regler/retningslinjer og revidert masteravtale. 
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