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Før oppstart av møtet ble tidligere leder, Stein Dankert Kolstø, takket for innsatsen. Dankert 
fortsetter som representant for IFT. 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Saker til Eventuelt: MS meldte inn en sak. 
 
II  Godkjenning av referat fra møte 30. oktober 
 
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 1/19  Notat fra arbeidsgruppe – PPU deltid 
Vedtakssak 

 
JN gikk raskt gjennom hovedpunktene i rapporten. 3. kull er tatt opp. Antall deltagere går 
ned. Studiet er lite kjent ute på skolene. Studentene er godt fornøyd med samlingene. 
 
TK: Et viktig spørsmål er om man ønsker å videreføre dette studiet eller om man ønsker å 
overføre plassene til PPU heltid, evt. EVU, jfr. brev fra PSYK. 



 
Fra diskusjonen: 

 Hvor mange lærere er det som mangler PPU? Bør man kartlegge dette? 
 Det finnes et marked for et slikt studiet, jfr. Stord. 
 Hva er saksgangen i forbindelse med dette? Programrådet kjenner ikke til brevet fra 

PSYK. Hvem avgjør om et studium skal legges ned? 
 Normalt Universitetsstyret som skal avgjøre nedleggelse. Litt usikker på om det er slik 

også med PPU deltid eller om det bare regnes som en av flere PPU-varianter og kan 
avgjøres på lavere nivå. 

 Masterkravet gjelder også deltid 
 Hvis videreføring, tenke gjennom profilering. Flytte fokus fra å få arbeidsledige 

ingeniører inn i skolen til PPU-løse lærere som allerede er i skolen. 
 Ved å legge ned deltidsstudiet, mister vi studenter fra distriktene 
 Bør utrede ordning med praksis på hjemsted hvis man skal beholde deltidsstudiet. 
 Praksis på hjemsted allerede i bruk 
 Rammeplan åpner for at inntil 50 % av praksis kan avlegges på egen skole, men pr nå 

har uiB som regel at man ikke skal ha praksis på egen skole i det hele tatt. 
 Komplisert å få det til å gå opp når man skal koordinere jobb og praksis. Bør vi heller 

si til lærerne, ta perm isjon et år og ta PPU heltid 
 Dette er ressurskrevende plasser 
 Tror permisjon vil være lite aktuelt for folk 
 Samlingene på studiet fungerer svært godt 
 Angående den fleksible praksisen: Viktig at studentene får en reell opplevelse av å 

være lærer. Noen har all praksis i en periode samlet, andre har den spredt utover 
nærmest hele semesteret. 

 Stord tjener mye penger på dette. Mulig å lage butikk. 
 Hvis plassene skal omgjøres til heltidsplasser, da gå til MN? 
 Hvis ikke vi får volumet opp, må vi legge ned. 

 
LU-MN tok rapporten og forslagene der til etterretning. Det var enighet om å sette inn et 
støt når det gjelder markedsføring i forkant av opptaket 2019. 
 
Sak 2/19  Fagkrav for opptak til PPU 
Drøftingssak 

 
TK orienterte om saken: Er vi for strenge? Ja, til dels. Veid mot ulempene med 
ettfagsordning bør vi heller lette på kravene. 
Skal vi prøve å få endret kravene? 
 
Innspill: 

 Problem å få til god praksis for ettfagsstudenter. Må ha to skolefag, kan heller drppe 
karakterkrav 

 Ikke så glad i ettfagsmodell. 
 Hvis kravene lettes på PPU bør de også lettes i 5LU 
 Tror toget med ettfagsmodell er gått 



 Dersom vi klarer å rekruttere nok med to fag, kan det være mulig å skvise ut 
ettfagsstudentene i matematikk. 

 Er det instituttene som avgjør kravene? 
 Mulig å diskutere hvem som skal avgjøre, men uansett viktig å ha instituttene med 

oss. 
 Opptakskravene i matematikk kan være mer åpne, men ikke mulig å bare telle 

studiepoeng. Til det er det for mye ulike matematikkurs på for ulike nivå der ute. 
 Geofag er nokså åpne og har lite spesifikke krav. BIO er de strengeste. Tenker 

annerledes. 
 Bør gå for en helhetlig ordning, der det tenkes mer likt omkring hvor 

spesifikke/strende kravene skal være  
 Så tenke at man prioriterer dem som ligger nærmest ønsket bakgrunn 
 Bør se på denne saken og komme opp mer mindre spesifikke krav 
 Vi avviser for mange 
 Vi må spille ball med instituttene, få dem til å se våre argumenter. Fagdidaktikerne 

bør invitere til diskusjon om dette på egne institutt. 
 Bør også se kravene i sammenheng med fagfornyelsen 

 
Konklusjonen ble at fagdidaktikerne skal ta opp saken med eget institutt og kommer opp 
med forslag til forenklinger. Forenklede krav vil først kunne gjelde fom 2020, men ved 
opptak 2019 oppfordres det til velvillig tolkning av kravene. 
 
Sak 3/19  Rapport fra programsensor 
Drøftingssak 

 
TK orienterte om saken: En god del av dette er kjent. 
 
Kommentarer/innspill: 

 Punktet om praksis som eget emne, handler det om problemet at praksis ikke har 
studiepoeng? 

 Har vært mange runder for å prøve å få til studiepoeng for praksis, tror det er litt 
tidlig å ta opp saken igjen 

 Viktigere med mer fleksibilitet i disiplinfagene når det gjelder praksis 
 Veldig god rapport 
 Ikke studiepoeng for praksis kamuflerer at man egentlig tar en 5,5-årig studium på 5 

år 
 Da vi lagde lektorprogrammet, tenkte at det var viktig at studentene også hadde et 

annet bein å stå, men ikke nødvendig lenger. Tror ikke det er så farlig om man kutter 
noen fagemner 

 I følge samarbeidsavtalen mellom instituttene om lektorprogrammet, skal 
instituttene tilrettelegge i forbindelse med praksis 

 
 
Sak 4/19  Praksis - skoleslag 
Drøftingssak 

 



TK orienterte. Ungdomsskolen er flaskehalsen når det gjelder praksis. I vgs er det nokså godt 
med plasser. Er det bedre at studentene heller får to langpraksisperioden i videregående enn 
at de kommer i 3-4-grupper. 
 
Innspill: 

 Grupper med 3-4 studenter ikke ønskelig, 
 Hvis man må velge mellom to onder, så heller to langpraksisperioder i vgs enn 3-4 i 

usk 
 Stor fordel å ha erfaring fra usk, stor ulempe å mangle det 
 Ok hvis studenten har hatt minst to kortpraksiser i usk og at vi får yrkesfag inn. Viktig 

å ha noen breddekrav 
 Vær veldig tydelige i anbefalingene dere sender videre. Vi har sterke krefter over oss 
 Treergrupper kom som en hastenødløsning ovenfra. Bør undersøke hva som stod i 

brevet om varighet og undersøke hva som skjer videre 
 Usk eller vgs først? Har bedt om vgs på høsten tidligere og har fått nei. På tide å 

spørre igjen? 
 
 
 
Sak 5/19  Emneevaluering – oppdatering av rotasjonsliste 
Vedtakssak 

 
Vedtak: 
 
Plan for emneevaluering for perioden H17-V20: 
H17: NATDID10-P, MATDID220 
V18: NATDID220/220-P, MATDI220-P, BIODID220/220-P, KJEMDID220/220-P 
H18: NATDID210 
V19: NATDID212-P, PHYSDID220/220-P 
H19: NATDID211, MATDID210/210-P, MATDID230-P 
V20: GEOVDID220/220-P, MATDID240-P 
 
Gjentas så fra H20. 
 
Emneansvarlig sørger for at emnet evalueres, skriver emnerapport og legger den ut i UiB 
studiekvalitetsbase. Det sendes også kopi av emnerapport til LU. 
 
 
III    Orienteringssaker 

 Noen tall for lektorprogrammet 
 Leie av rom ASV 
 Vedtak i styringsgruppen: Konsekvensutredning av ressurser. SDK er MN-

representant. 
 Vedtak i styringsgruppen: Evaluering av ettfagsmodell PPU 
 Nye tekster på nett 
 Lektorutdanningskonferanse for UiB, 21.-22. februar 
 PPU-konferanse Trondheim,11.-12. mars, https://www.ntnu.no/ilu/ppu2020 



 

IV    Eventuelt 
 

MS hadde spørsmål om hvem som har ansvar for IT-utstyret på Lærerværelset. 


