
Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte tirsdag 21. september kl 12.30-14.30 
 
Til stede: 
Jorun Nyléhn, leder av utvalget 
Tom Klepaker, Institutt for biovitenskap 
Harald Walderhaug, Institutt for geovitenskap 
Thea Lillevik Bårdsen, student lektorprogrammet 
Erik Holst, Bergen Katedralskole 
Gunnar Nyhammer, Holen skole 
Odd André Karlsen, representant for disiplinfagene 
Johan Lie, Matematisk institutt 
Matthias Stadler, Kjemisk institutt 
 
Forfall: 
Lars Petter Storm Torjussen, Institutt for pedagogikk 
Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi 
 
Gjester: 
Fredrik Manne, utdanningsleder, Institutt for informatikk 
Eirik Thorsheim, studieadm., Institutt for informatikk 
Endre Brunstad, leder av arbeid med lektorsenter og redesign av lektorprogrammet 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (MJ) (sekretær) 
 
 
Møtet ble startet med presentasjonsrunde. TLB melder at Frida Hinna overtar som 
studentrepresentant (Fagutvalget FIL fordeler studenter på verv) 
 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
II   Godkjenning av referat fra 25. februar 
Referat ble godkjent. 
 

Sak 7/21 Oppnevning av nestleder  
Vedtakssak 

 
Johan er foreslått som nestleder i LU og har sagt ja. Han overtar også som Matematisk 
institutt sin LU-representant . 
 



Vedtak:  
Johan Lie oppnevnes som nestleder for LU.  
 
Sak 8/21 Studieplanendringer  
Vedtakssak 

 
A. Informatikk som del av lektorprogrammet, evt. også PPU 
 
Eirik Thorsheim og Fredrik Manne fra Institutt for informatikk (II) informerte om at instituttet 
er interessert i at informatikk skal inngå i lektorprogrammet som fag 1 og 2, sammen med 
matematikk, men at det ikke er 100 % avklart ennå om II vil gjøre det. Man venter på 
budsjett for å få til en endelig avklaring. Dersom de blir med, vil kravene til informatikk som 
fag 1 eller fag 2 være som i de vedlagte sakspapirene, men det kan være aktuelt å justere på 
anbefalt studieløp. 
 
Selv om II ennå ikke har bestemt seg for at de vil gå inn i lektorprogrammet, kan LU melde 
inn endring i studieplan til 1. oktober med forbehold om at II blir med. Justering av studieløp 
(som vil være en mindre studieplanendring) vil kunne meldes inn innen 1. mars 2022, med 
virkning fra H22. 
 
Vedtak: 
LU godkjenner studieplanendringene for lektorprogrammet som var foreslått i vedlegg 2, og 
melder dem inn til fakultetet med forbehold om at II bestemmer seg for å bli med i 
lektorprogrammet. 
 
B. Endringer i emner/undervisningssemester Kjemisk institutt 
 
Kjemisk institutt planlegger endringer i emneporteføljen som har konsekvenser for 
lektorprogrammet. Matthias og Marianne orienterte om de foreslåtte endringene. 
 
Det gjenstår for mye arbeid med å avklare hvilke emner som skal være obligatoriske og 
hvordan justerte studieløp skal se ut til at det kan vedtas studieplanendringer på møtet. Det 
er behov for nærmere dialog med Kjemisk institutt. 
 
Innspill: 
 For kjemi som fag 1 ser forslagene ok ut, men for kjemi som fag 2 er det ting som må 

avklares 
 Lab fungerer dårlig i 6. semester pga. utveksling og i 8. semester pga. praksis 
 I KJEM250 V21 fikk jeg mulighet til å delta på KJEM250 intensivversjon som var for 

bachelorstudentene. Kan noe slikt være en løsning? 
 Antagelig økonomiske årsaker til endringer 
 Kjemisk bestemte seg for et par år siden for å anbefale 3 labemner for de som skal 

undervise kjemi. For opptak til PPU kreves imidlertid bare to, f.eks. vil KJEM110 og 131 
dekke kravet. 

 Hva er ønskelig, og hva er mulig 
 Behov for å snakke mer med Kjemisk institutt før LU kan vedta endringer i studieplan og 

anbefalte studieløp. 



 Fagutvalget har lenge snakket om at de ønsker et kurs i labledelse. På labkurs i kjemi, 
kommer man til dekket bord. Mulig å være med på forberedelser, være 
skygge/håndlanger til ingeniørene, ikke nødvendig med eget kurs 

 På BIO har man BIO297, mulig å tenke noe lignende 
 Dette er noe som er aktuelt å ta opp i samtale med Kjemisk. 
 
C. Geofag i lektorprogrammet 
 
Dette var ikke meldt inn på forhånd, men Harald Walderhaug deltok som representant fra 
Institutt for geovitenskap og ønsket å orientere om hva instituttet drøfter i forbindelse med 
at Kikki er i permisjon i 4 år. Instituttet har ikke helt landet på noe ennå når det gjelder om 
geofag fortsatt skal være med i programmet eller ikke. En har et ansvar for studenter som er 
tatt opp. I tillegg har man fellesoppgavene som er egen sak senere i møtet. Det er få 
studenter med geofag i programmet, men på de aktive kullene er det student(er) med 
geofag på alle kull.  
 
Innspill: 
 Få på lektor, men har vært en del på PPU, og de undervises sammen 
 Dersom Institutt for geovitenskap ønsker å trekke seg ut av lektorprogrammet fom 2022, 

må LU melde inn denne endringen til fakultetet innen 1. oktober, dersom endringen skal 
kunne gjelde fra 2022. 

 Hvor mange tar geofag i vgs? 
 BIO ca. 15 000, geofag i underkant av 2000 

 
Sak 3/21 Lektorsenter og redesign av lektorprogrammet  
Orienterings- og drøftingssak 

 
Endre Brunstad orienterte om saken. 
 
Lektorsenter blir en realitet, prioritert område for UiB-ledelsen 
Legges under Studieavdelingen 
Man beholder matriseorganisering, lektorsenteret skal være den koordinerende sentrale 
enheten som har manglet tidligere 
Skal være en faglig/adm-enhet 
Tenker seg fysisk sted sentralt, være faglig/sosialt møtested, f.eks. FIL ha kontor 
Tenker seg åpning i jan/feb 
 
Redesignprosessen: 
I første omgang lagt opp til å implementeres fra 2022, urealistisk, 2023 er nå målsettingen. 
Endre er bedt om å ta utgangspunkt i vedlagte modell, og han gikk gjennom de ulike stegene 
på møtet.  
 
Innspill: 
 Hva er det studentene har vært mest misfornøyd med? Kollisjoner. Utfordrende å få til. 

Kan vi få til å lage et felles skjelett for utdanningen? Må få til en felles praksisstruktur, og 
så må fakultetene/instituttene strekke seg for å få det til. Ser ut til at man nå legger opp 
til en mer omfattende prosess. 



 Har erfaring fra BIO med slik redesignprosess, men lektorprogrammet er mer komplekst. 
Positiv erfaring med sterk studentinvolvering der. Utfordrende at praksis i praksis 
tilsvarer 30 sp i arbeid, men ikke gir uttelling. Regnestykket går ikke opp. 

 Praksis ekstremt viktig å ta tak i, å få lik struktur på tvers av fakultet 
 Problem at man ikke får undervisningspraksis i sitt masterfag før i 7. semester 
 Skal alle våre studenter ha praksis både i usk og vgs? Kan man tenke seg å prioritere vgs 

mer og profilere utdanningen mer mot vgs? Verdt å vurdere i redesignprosessen. 
 Rammeplan pålegger praksis i både usk og vgs. 
 Men fordelingen trenger ikke være lik 
 Kortpraksis enklere mtp kollisjon 
 Utfordring å skaffe praksisplasser og praksisveiledere 
 Ønskelig med mer undervisningspraksis tidligere i løpet, få prøve seg 
 Informasjon til skoler og studenter legger opp til det, men stor variasjon. En 

undervisningsaktivitet har i et tilfelle blitt tolket som å ta oppropet. 
 Må gjøre retningslinjene klarere 
 Er selv fan av 3*kort+2*lang, men varierer hva medstudenter mener. Noen ønsker mer 

ala GLU med 4+4+…. Fordel om de som er usikre på om de vil bli lærere, kan få prøvd seg 
mer tidligere 

 
Sak 4/21 Felles ansvar i og for lektorprogrammet/PPU  
Drøftingssak 

 
Jorun og Marianne orienterte. Da litt mange var til stede som saken ikke er relevant for, og 
man også manglet noen av dem det er relevant for, utsettes saken. Den kan f.eks. tas opp på 
LU-seminar. 
 
Sak 5/21 Møteplan for H21 og forslag om LU-seminar 
Vedtakssak 

 
På de foreslåtte datoene kom det på møtet tilbakemelding om at 19. oktober ikke passer for 
alle. Det var ikke innsigelser til de andre forslagene. MJ sender oppdatert forslag på epost. 
 
210921/MAJE 
 
 
Sak på sirkulasjon 
 
Sak 8/21 B. fortsettelse:  
Endringer i emner/undervisningssemester Kjemisk institutt 
 
Etter LU-møtet 21. september har det vært nærmere dialog med Kjemisk institutt og det 
foreligger nå endelige forslag til nye krav for kjemi som fag 1 og 2 i studieplanen, samt 
endelig forslag til anbefalte studieløp. Vedlagt. 
 
Det er også sjekket med Kjemisk institutt at det vil være mulig å få til gode ordninger for 
studenter som allerede er i studieløpet og som vil bli påvirket av endringene. 



Forslag til vedtak: 
De vedlagte forslagene til nye krav i kjemi som fag 1 og 2 i studieplanen, samt endelig forslag 
til anbefalte studieløp, godkjennes og oversendes til fakultetet for endelig godkjenning. 
 
Referat fra sak 8/21 B på sirkulasjon: 
 
Vedtak: 
De vedlagte forslagene til nye krav i kjemi som fag 1 og 2 i studieplanen, samt endelig forslag 
til anbefalte studieløp, godkjennes og oversendes til fakultetet for endelig godkjenning. Et 
innspill fra FIL om en endring tas imidlertid opp til ny diskusjon og sendes evt. inn til 
fakultetet innen 1. mars-fristen. 
 
121021/MAJE 


