
Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte torsdag 25. februar kl 14.00-16.00 
 
Til stede: 
Kikki Kleiven (KK), Institutt for geovitenskap/leder av utvalget 
Tom Klepaker (TK), vikar for Jorun Nyléhn V21, Institutt for biovitenskap  
Chris André Lygre (CAL), vikar for Thea Lillevik Bårdsen, student lektorprogrammet 
Gunnar Nyhammer (GN), Holen skole 
Lars Petter Storm Torjussen (LPST), Institutt for pedagogikk 
Mette Andresen (MA), Matematisk institutt 
Matthias Stadler (MS), Kjemisk institutt 
Stein Dankert Kolstø (SDK), Institutt for fysikk og teknologi 
 
Forfall: 
Erik Holst (EH), Bergen Katedralskole 
Odd André Karlsen (OAK), representant for disiplinfagene 
 
Observatør: 
Harald Walderhaug (HW), utdanningsdekan 
 
Gjest: 
Jorun Nylehn, Institutt for biovitenskap, til sak 1/21 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (MJ) (sekretær) 
 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
II   Godkjenning av referat fra 2. november 2020 
Referat ble godkjent. 
 

Sak 1/21 Lektorstudenter som tar ekstra studiepoeng og/eller jobber 
Drøftingssak samtidig med masteroppgaven 

 
Jorun innledet om saken som hun hadde meldt inn til LU: 
 
Har erfart at studenter får problemer med progresjon i 10. semester pga. mye ved siden av, 
jobb og ekstra emner. Reglementet gir svært begrensende muligheter for utsettelser. Erfarer 
at dette for noen studenter går ut over kvaliteten og at det er behov for mer oppfølging fra 
veileders side, det kreves mer «dytting». Ikke rimelig at noen studenter får mer oppfølging 
fra veileder enn andre. Ikke forbudt å ha ting ved siden av. Er redd for at studentene kan 



oppleve semesteret som åpent på papiret siden det ikke er undervisning, og dermed kanskje 
ta for lett på det. 
Hva er andres erfaring? Hva/hvordan/når kan gjøres når det gjelder oppfordring og 
informasjon/oppfordring til studentene? 
 
En av didaktikerne melder at dette ikke har vært opplevd som en stor utfordring i år, men 
det har kanskje vært litt mer behov for «dytting». En annen melder at han opplever det som 
en utfordring på samme måte som Jorun, og må drive tettere oppfølging. Opplever å måtte 
minne studentene på hva som kreves og f.eks. at hele karakterskalaen tas i bruk. Opplever at 
det faller tilbake på ham og må følge opp tettere. Ønskelig å få noe rutine på 
info/«formaninger» til studenter. 
 
Innspill: 
• Mulig å få inn noe i masteravtaletekst? 
• Studentene signerer på at de skal være 100% student. Behov for info ut tidligere. 

Problemet oppdages nå litt for sent. Pga. korona har en nå vært mer «slepphendt» med 
utsettelser, men trenger noe som fungerer godt også etterpå 

• I tillegg jobbe med å bli strengere selv som veileder, sette foten litt mer ned 
• Hva de gjør ved siden av er studentenes ansvar 
• Tenker det handler mest om info ut og oppfatter det ikke slik at det er ønske om 

regelendring 
• Bør det lages et skriv om dette til studentene? 
• Når bør info ut? Behov for å varsle om det tidlig 
 
KK og MJ jobber videre med problemstillingen basert på innspillene og følger opp. 
 
Sak 2/21 Budsjett 2021  
Drøftingssak 
 
MJ orienterte om saken. Det ble bedt om innspill til bruk av midler som «frigjøres» pga. 
korona. 
 
Innspill/ideer: 

• Leie inn lærere fra praksisfeltet til campusdager, bidra til å gjøre det mer praksisnært. 
MS har prøvd dette.  

• Utstyr til undervisning. F.eks. til fellesundervisning. Hvordan er balansen mellom hva 
instituttene selv skal dekke og hva som skal/kan dekkes på felles? 

• Instituttene skal dekke utgifter til undervisning i sine emner, et poeng å ikke 
undergrave det, men noe kan dekkes på fellesen 

• Se på f.eks. digitalt utstyr til fellesemner, eks. naturfagdidaktikk, og campusdager 
som noe som også kan regnes som fellesutgifter?  

 
Det bes om at videre forslag/ideer sendes på epost til KK og MJ. 
Budsjett settes opp som vedtakssak på senere møte. 
 
Sak 3/21 INF100 – tilbakevendende kraft?  
Drøftingssak 



 
KK orienterte om saken. 
 
Innspill: 

• Flere har tatt INF100 som valgemne, programmet inneholder 10 sp valgemne. Kan 
ikke disse studentene ta INF100 som valgemne? 

• Ikke alle fagkombinasjoner har 10 sp valgemne 
• På Kjemisk, i to konkrete tilfeller avklart at INF100 kan inngå som mastervalgemne 
• Bør ha felles regler på tvers av institutt. Kan gjerne åpne for, men legge inn et 

forbehold om det skal være mulig å gjennomføre 
• Bør prøve å være fleksible.  
• Bør noe sendes til instituttene eller bedre at dere tar en dialog internt på egne 

institutt? 
• Omtrent hele 2016-kullet har tatt INF100 i tillegg, siden relevant i skolen og siden de 

som kommer etter vil ha dette. 
• Det skader vel ikke å åpne for dette. Det vil jo gjelde fra kull20 uansett? 
• Mange har allerede brukt valgemnet 
• Vi kan jo oppfordre til å bruke INF100 som det helt valgfrie emnet for de som kan 
• Ta sak for sak med programstyrene på instituttene  
• Fordel om LU kan komme med en anbefaling som vi kan bruke overfor 

programstyrene på instituttene 
 
KK og MJ lager et anbefalingsskriv. 
  
Sak 4/21 30 sp masteroppgave – kokebok for veiledere?  
Vedtakssak 
 
KK orienterte om saken. Enighet på tidligere møte om at dette bør sees på. Fikk ikke jobbet 
med dette på seminar før jul, foreslår derfor i stedet å lage en arbeidsgruppe med folk som 
har erfaring med 30 sp oppgaver. Ønskelig å komme i gang med saken. Kan også skjele til 
andre universitet. 
 
Innspill til mulige konkrete personer utenom didaktikere: 

• Guttorm Alendal 
• Gunnar Fløystad 
• Sigrun Eliassen 
• John-Arvid Grytnes 
• Bjarne Stugu 

 
Vedtak: 
Det opprettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å lage et utkast til en slik kokebok. KK og MJ følger 
opp å få etablert gruppen. 
 
Sak 5/21 Studieplanendringer – endringer i emner som har betydning for 
Orienteringssak lektorprogrammet?  

 



Instituttrepresentantene meldte ikke om at det er endringer i instituttenes emneportefølje 
som vil ha konsekvenser for lektorprogrammet. 
 
III    Orienteringssaker 

• Studiebarometeret 
Kommentarer:  

o «Lav score» på digitalisering og samarbeid med arbeidslivet også trekk 
generelt 

o Positivt at organisering og læringsmiljø scorer så pass høyt  
o Var interessert i sammenligningen med bachelor da mye handler om 

disiplinemnene. F.eks. når det gjelder tilbakemeldinger, handler svarene om 
tilbakemeldinger i disiplinfagdelen eller i profesjonsdelen? 

o Tilbakemelding fra studenter i praksis er at kollisjoner er utfordring 
o Lektorstudenter i praksis er ambassadører for fagene på UiB, for rekruttering 

av nye studenter til faget – en vinkling som kan ha noe for seg med tanke på 
tilrettelegging i emnene på UiB? 

o Lektorstudentene oppgir relativt lav tidsbruk? 
o Hva som menes med digitale verktøy, er lite spesifisert i undersøkelsen 

• Praksis i Cape Town – hva skjer framover? 
KK orienterte fra møte med MA, TK, BS, KK og MJ. Det sendes ikke studenter H21. Ny 
avtale må signeres (nåværende utløper i 2021), må holde samarbeidet varmt. Ønsker 
å invitere folk fra CAMST til UiB i forbindelse med signering av ny avtale. Ønske om å 
ha med Ines Rosef videre, også når det ikke sendes studenter. 

• Brev til institutt om masterdelen: http://org.uib.no/laererutdMN/LU-
MN/2021/250221/Brevmasterdelen.docx Oppklaring/presisering av at det er opp til 
instituttene når i løpet studentene bør inviteres til møte. Fordel med en ordning der 
noen kull, f.eks. 5. sem er hovedmålgrupe, men at møtet er åpnet for andre kull også. 
 

IV    Eventuelt 
 

Ingen saker meldt til Eventuelt 

100321/MAJE 

 
Sak på sirkulasjon på epost 24. mars 
 
Saksframlegg: 
 
Sak 6/21 Budsjett 
 LU har ca. 350 00 til disposisjon i 2021. Basert på sak 2/21 og innspill til justeringer, foreslås følgende 
budsjett for LU for 2021. Det kan bli aktuelt med justeringer underveis, men dette foreslås som 
utgangspunkt. 
 
Forslag til vedtak: 

http://org.uib.no/laererutdMN/LU-MN/2021/250221/Brevmasterdelen.docx
http://org.uib.no/laererutdMN/LU-MN/2021/250221/Brevmasterdelen.docx


LU godkjenner budsjettet. Når det gjelder postene bruk av eksterne i undervisning og innkjøp av 
utstyr, tar LU-medlemmer/didaktikere initiativ til bruk av midler, men bruken skal avklares med Kikki 
og Marianne i forkant. 
 
Vedtak: 
LU godkjenner budsjettet. Når det gjelder postene bruk av eksterne i undervisning og innkjøp av 
utstyr, tar LU-medlemmer/didaktikere initiativ til bruk av midler, men bruken skal avklares med Kikki 
og Marianne i forkant. 
 
100421/MAJE 

 

 



Forslag budsjett 2021 2021 Merknad
Programsensor - honorar - 20 000,- 25 000
Programsensor - reiseutgifter 5000
2 eksterne representanter i LU - honorar 2*6000,- 14 000
Lån av lab Amaile Skram 2000
Honorar Ines Rosef, Cape Town, 11 200,- 6 000 Ines - H21
Reise og opphold for fagdidaktikerbesøk Cape Town 0
Besøk fra CAMST 75 000 H21 eller V22 eller senere
HMS-kurs - Kjemisk institutt 15 000
Juleavslutning UiB 20 000 Skulle arrangert i 2020, men ble avlyst, aktuelt i 2021
Sommeravslutning UiB 0 2022 er neste gang MN har ansvaret
Lærarleikane - fagutvalget 6 000 Støtte FIL (lærarleikane)
Lektorutdanningskonferanse UiB 10 000 En dags?
Lektorseremoni 10 000 digital
Realfagssamarbeid - koordinator 25 000 hvis man får dette opp å gå fra H21
Realfagssamarbeid - driftsmidler 10 000 hvis man får dette opp å gå fra H22
Diverse drift, f.eks. pizza, bevertning programsensor, evt. vikarmidler for eksterne i LU,… 10 000
LU-leder på nasjonale LU/PPU-konferanser 10 000

 Tilre elegging i forbindelse med kortpraksis - lønn gruppeleder ekstragrupper 5 000
Seminar LU 40 000 H21  
Bruk av eksterne (lærere) i undervisning* 50 000
Felles utstyr* 20 000

358 000

* LU-medlemmer/didaktikere tar initiativ til å bruke av midlene, men skal avklares med Kikki og Marianne i forkant
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