
Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte torsdag 19. september kl 10.00-12.00 
 
Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Johan Lie, vara for Mette Andresen (Matematisk institutt)  
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 
Hanna Risnes, vara for Eirik Førde (student) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
 
Meldt forfall: 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 
 
 
I    Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det står Lærerutdanningsutvalget, ikke Lektorutdanningsutvalget på sakslisten. Ellers 
godkjent. MS meldte inn en sak til Eventuelt. 
 
II Godkjenning av referat fra møte 5. juni 
 
Referatet ble for godkjent. 
 
Sak 15/19  Opptakskrav PPU 
Drøftings- og vedtakssak 
 
TK orienterte om saken. Må balansere hva man ideelt mener at kandidatene skal ha av emner 
innenfor et fag og hva som er realistiske krav å stille og samtidig få nok kvalifiserte søkere. Vi mister 
noen søkere med dagens krav. Vil be instituttene se på dette på ny. Klarer kanskje ikke å få fagkrav 
for alle fag etter samme mal. Det viktigste er å ikke gjøre nåløyet for trangt. 
 
Innspill: 
 For de fagene der det er plan om endringer er det viktig å få meldt dette inn til fakultetet innen 

1. oktober, slik at kravene kan gjøres gjeldende fra og med 2020-opptaket 
 Geofagkravene er ganske åpne allerede.  



 Ikke være for streng. Vanskelig situasjon med studieplasser på MN, bl.a. pga. R2-kravet. Bedre at 
noen mangler moderne fysikk, enn at vi mister studieplassene… 

 Pga. det bør vi ikke stramme skruen for hardt. Mulig å endre tilbake senere hvis man ser at 
kravene har blitt for lave. Større problem at for mange ekskluderes. 

 Viktig å ikke fire på norskkrav 
 For å få flere til å velge R2 må det settes inn tiltak langt ut over vgs, må rette seg mot 

ungdomsskole, barneskole, kanskje også barnehage 
 
Vedtak: 
Instituttrepresentant tar opp forslag til reviderte krav i sitt fag med eget institutt og melder inn krav 
som skal gjelde 2020 til fakultetet innen 1. oktober. Kopi sendes LU. 
 
Sak 16/19  Rekruttering PPU 
Orienterings- og drøftingssak 
 
TK orienterte om saken. Ca. 60 % av studentene hadde tidligere master. Noen som har gode ideer 
når det gjelder tiltak for å øke rekruttering? 
 
Innspill: 

 Mulig å tilby PPU heltids-varianten som deltid, altså ikke eget opplegg, men at de tar det 
samme over lengre tid? Heltid ikke et alternativ for mange av de som har tatt deltids-PPU. 

 Mulig å ta praksis på egen skole, inntil 50 % 
 Kan være utfordrende å gjennomføre, men de får det til på PPU yrkesfag 
 Mange har ikke lærerjobb ved oppstart 
 Noen tar PPU heltid sammen med full jobb. Men det er de som er veldig «på». 
 Mulig å hente noe internt? Jeg tror det. 
 Kun 1 av 4 kvalifiserte møter. Kan vi få flere til å faktisk begynne av de som får tilbud? 
 Antall masterstudenter som fullfører hvert år er nokså stabilt, ca. 250-300. Noen av dem ikke 

aktuelle, f.eks. fiskehelse. 
 Litt mye synsing, vi vet for lite om årsakene til at så få møter 
 Å løsne litt på fagkravene vil hjelpe 
 Bør se på studieprogrammene, hvordan tilrettelegge for at flere skal kunne starte på PPU 

etterpå 
 Vil ha de studentene som ønsker å gå der, ikke de som ikke er motivert. 
 Det vil bli lærermangel i distriktene. Ikke så mye vi kan gjøre med at arbeidsmarkedet i andre 

sektorer endrer seg 
 Få ut mer informasjon, f.eks. om lønn 
 En del av de som tidligere tok PPU søker seg nå inn på lektorprogrammet. Vi bør avvise så få 

som mulig på lektorprogrammet. 
 Erfarer at det er få som tar PPU som siste mulighet. 
 Er det ting vi kan gjøre for å få flere PPU-studenter? 
 Stort kull på geofag i fjor. Tre har gått til skolen, åtte har fått annen jobb i næringslivet og her 

ble noen av dem prioritert pga. at de har PPU. Bør fremheve at PPU også er gunstig mtp 
andre jobber 

 Positivt om Espen kan bidra, men trenger gode rollemodeller også fra PPU 
 Mastermøter på institutt – mulig å være med å reklamere for PPU? Pizza? 
 Mange som tar lektorprogrammet er opptatt av at å få mer enn et bein å stå på. Informere 

om at man ikke må bli lærer selv om man tar PPU. 
 Bør vise at PPU åpner flere dører 
 Mastermøter litt sent? Det er på bachelor de har mulighet til å få på plass fag 2. 



 Risikerer vi pålegg om ettfagsopptak også i de andre fagene dersom plassene ikke fylles? 
 

TK ba om at folk spiller inn gode ideer. 
 

Sak 17/19  INF100 inn i lektorløpet 
Drøftings- og vedtakssak 
 
TK orienterte om saken og MJ kommenterte de foreslåtte studieløpene og at det er ønske om lengre 
frist enn 1. oktober. Når det gjelder STAT100, vil ikke det være egnet som erstatning for STAT110, 
men STAT101 kan være det og dette emnet blir sannsynligvis liggende på høstsemester. 
 
Innspill: 
 HW: Utsettelse er ok 
 Blir utveksling vanskeligere? 
 Ikke særlig mye vanskeligere. Hvis INF100 skulle ligget i samme semester for alle, kunne det blitt 

mye vanskeligere, men ikke samme problem når det er plassert på 1. i noen løp og i 2. i noen løp. 
 Må lektorprogrammet følge Kjemisk institutt ved å la KJEM140 kunne erstatte KJEM131/123? 
 Kjemisk avgjør 
 
Vedtak: 
LU godkjenner de foreløpige forslagene til studieløp. De foreløpige forslagene sendes til fakultetet 
innen 1. oktober til orientering. For å sikre kvaliteten og få med seg evt. endringer instituttene gjør 
tett opp mot 1. oktober, må forslagene på høring til instituttene før de endelig vedtas. LU ber 
fakultetet om at studieløp for lektorprogrammet får en senere endelig frist (enn 1. oktober) for å 
kunne ivareta dette.  
 

Sak 18/19  Kullflytting i lektorprogrammet 
Vedtakssak 
 
TK orienterte. Problemstillingen er mer aktuell i år enn tidligere pga. flere som har utdanning fra før 
ved oppstart lektor. Problemstillingen har vært tatt opp i programrådet der det vises til 
begrensninger i rammeplan og utfordringer med kollisjoner. 
 
Innspill: 
 Studentene synes det er en bra ordning at det er mulig å hoppe opp et kull. Tilbakemeldinger fra 

studenter om at det er negativt med KOPRA102 konsentrert på en uke. 
 Litt rart hvis ikke det skulle være mulig 
 Uheldig å ta vekk ordningen hvis det fører til at vi mister søkere/studenter 
 Flere av de det gjelder på kull19 ville tidligere ha søkt PPU. Nå er ikke det mulig lenger. 
 Rammeplanen kan leses slik at praksis over 4 år gjelder programdesignet, ikke den enkelte 

student 
 Vil gjøre lektorprogrammet mindre attraktivt for de som ellers ville tatt PPU med bachelorgrad. 

Bør ikke ta vekk muligheten 
 Praksis over 4 år kan løses ved å gi dem en dag praksis på siste året … 
 Få studenter på HF dette er aktuelt for, da få har de emnene så inngår fra før 
 Pedagogene er kanskje skeptiske til at PEDA121 og 122 må tas samtidig 
 Saken må diskuteres på høyere nivå og der anledning for andre til å si i fra 
 I saksforelegget til programrådet står det som begrunnelse «… bl.a….» - hva er de andre 

grunnene? 
 



Vedtak: 
LU mener ordningen der studenter kan korte ned studiet til 4 år, må beholdes. 
 

III    Orienteringssaker 
 

 Generiske ferdigheter – implementering med frist 1. mars 
 Budsjett 2019 – Felles avsetning disponert av Lektorutdanningsutvalget. Det legges fram 

budsjettforslag på LU-møte senere i høst 
 Forsøk med økt bruk av video for tilrettelegging ved kortpraksis. Vanskelig å få folk til å ta det 

i bruk. Noen er positive, andre skeptiske. Saken må følges opp. 
 Besøk av programsensor, forslag til programrådets møte 10. sep er 28. og 29. oktober  
 Søknader om andre fagkombinasjoner: GEOVmat, GEOVbio, BIOgeov.  
 Komite for intern lærerutdanningskonferanse i februar, representant fra MN. KK stiller i 

komiteen for 2020-konferansen 
 Vi har fått 5 nye plasser på lektorprogrammet. Resultat av en konvertering av plasser på PPU 
 Det har kommet klage på festbråk fra Lærerværelset 
 KJEM100 planlegges nedlagt fra og med H21 

 
IV   Eventuelt 
 
MS orienterte om NOLES-nettverket. Institusjonen må nå betale selv for reise og opphold for 
deltakere. Sak for programrådet om hvordan dette skal prioriteres/betales. Meldt inn til 
programrådet. 
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