
 

Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte tirsdag 30. oktober kl 1200-1400 
 
Til stede: 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn, for Tom Klepaker (Institutt for biologi) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Eirik Førde (student) 
Jannecke Lampe, vara for Endre Lie (skolerepresentant)  
 
Meldt forfall: 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi, leder for utvalget) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Kjersti Lea (Institutt for pedagogikk) 
 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen 
 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Saker til Eventuelt: Noen flere orienteringssaker. 
 
II  Godkjenning av referat fra møte 17. september, samt saker på 

sirkulasjon 
 
Forkortelsen JL er brukt i stedet for JN to steder, dette rettes opp. Referatet ble godkjent. 
 

Sak 17/18  Notat fra arbeidsgruppe – PPU deltid 
Drøftingssak 
 
TK innledet om saken. JN gikk gjennom hovedtemaene i det foreløpige notatet:  
- hvem søker?  
- stiller vi strengere fagkrav enn andre?  
- vurdere ettfagsmodell i matematikk?  
Utfordringer med undervisning kveld/helg og fleksibel praksis og de positive erfaringene 
med samlingsbasert undervisning felles med pedagogikk som nå er godt koordinert.  
 



 

JN presenterte i tillegg en idé om å organisere heltid ved at studentene tar både 1. år og 2. år 
på deltidsstudiet parallelt, og ha det som et mulig tilbud. PPU heltid og deltid organiseres slik 
på NMBU. JN kommenterte også at når det gjelder hvordan studiet nå fungerer, er det mye 
som har blitt bedre siden oppstart, bl.a. at man har naturfag og matematikk hvert sitt år, 
men fortsatt ting man ønsker å endre, f.eks. kveld/helgeundervisningen. Samt at studiet har 
blitt mindre markedsført enn heltidsstudiet. 
 
Innspill/kommentarer: 

• Bakgrunnen for kveld/helg, var krav fra NAV  
• Utfordring at mange må ta emner parallelt med studiet for å få tilstrekkelig 

fagbakgrunn, dermed er de uansett ikke innenfor NAVs krav 
• Men ettfagsordning i matematikk vil det bli færre fagemner deltagerne må ta 

parallelt, dermed mer reell deltid. 
• Ser vi på MN studiet som liv laga? Hva bør vi signalisere angående det? 
• Kan MN overta studiet fra Psykologisk? 
• Plassene er i tildelingsbrevet til UiB bundet til PPU, men det ikke spesifisert på heltid 

eller deltid. 
• Bør vi signalisere det problematiske med kveld/helgeundervisning? 

Oppsiktsvekkende at UiB ikke har et avtaleverk for dette. Kritisk til at man skal ha 
undervisning på kveld/helg når ikke det finnes avtaleverk og ikke andre institusjoner 
har denne typen undervisning på kveld/helg. 

• UiO legger undervisningen til høstferie/vinterferie o.l. NMBU samlinger på dagtid, 6 
pr. år 

• Hva hvis dere som underviser nå av ulike grunner ikke kan jobbe helg, hva da? 
• Går fint an å tenke nytt om organiseringen, etc. Gjerne gjøre det før vi vurderer å 

legge ned. 
• Det er bra ting også i studiet, bl.a. er pedagogene mer fornøyd med den 

undervisningen de får til på deltid enn på heltid. 
• Noe av begrunnelsen for å starte opp er borte, omskolering i oljebransjen. Med 

masterkravet, vil vi klare å rekruttere nok til studiet? Vil det å legge inn innsats på å 
øke opptaket til PPU heltid være en bedre løsning? 

• Er vi i overkant selektive med tanke på hvem vi slipper inn, fagkrav for opptak? 
• Er det noen av de som ikke er kvalifisert på heltid som er kvalifisert for oppstart på 

deltid pga. at de kan ta emner parallelt? Noen. 
• Vil heller være rausere når det gjelder opptakskravene enn å gå for ettfagsordning, i 

alle fall på andre fag enn matematikk. 
• Heller ikke ettfagsordning i matematikk er ideelt sett fra skolenes ståsted 
• Hvis undervisningen kunne legges på dagtid og praksis ble mindre fleksibel ville det 

gjøre det mye greiere å undervise på deltidsstudiet. Kunne gjerne hatt NMBU-modell 
med samkjøring med heltid. 

• Har 12 ettfagsstudenter i matematikk på heltid. Undervisningen samkjøres med 
lektor. Veldig kapasitetskrevende også med ettfagsstudenter på deltid, hvis ikke 
samkjøring er mulig 

• Skeptisk til ettfagsordning. Bør heller se på andre måter å øke studenttallet på. 
Dersom videreføring av deltidsstudiet, bør det foreslås konkrete tiltak. Alternativt 



 

vurdere omgjøring til studieplasser på heltid med begrunnelse at grunnlaget for 
studiet ikke lenger er tilstede på samme måte som ved oppstart. 

• Foreslår at gruppen jobber videre med konkretisering, innhenting av grunnlagsdata 
og legger fram saken for vedtak på senere møte. 

• Bør undersøke hvilken effekt endring fra kveld/helg til dagtid vil kunne ha 
• Bør se på mulighet til å øke opptaket på heltid ved å se på opptakskravene, noen 

kjepphester ute og går.  
• Også skeptisk til ettfagsmodell i matematikk 
• Ettfagsordning var sentralt pålegg. 

 
Gruppen jobber videre. Saken tas opp igjen for evt. vedtak på senere møte 
Opptakskrav til PPU tas også opp som sak på senere møte. 
 

• Opptakskrav for H19 ble vedtatt i Studiestyret i går. Bør peke på konsekvensene ved 
å være for strenge overfor instituttene. 
 

 
Sak 18/18  Oppnevning av nestleder 
Vedtakssak 
 
Vedtak: 
Kikki oppnevnes som nestleder fram tom H20. 
 
Sak 19/18  Leders rolle 
Vedtakssak 
 
Vedtak: 
Dersom påtroppende LU-leder allerede er instituttrepresentant, kan han/hun velge å enten 
ha begge roller eller om en annen skal overta som instituttrepresentant. I så fall melder det 
aktuelle instituttet inn erstatter.  
 
 
Sak 20/18  Praksis i Cape Town 
Orienterings- og vedtakssak 
 
A. TK orienterte om besøket. De to skadde studentene har gitt tilbakemelding om at UiBs 
krisehåndtering fungerte bra. HW berømmet arbeidet som ble gjort av involverte, bl.a. reise 
til Cape Town, medstudenter, minnestund. Det ble avholdt minnestund også på CAMST der 
alle elever og lærere deltok. De to studentene tar kontakt når de er klar for å gjenoppta 
studiet og det legges opp til en så smidig tilpasning som mulig. Vildes pårørende ønsker gave 
til CAMST heller enn blomster e.l. 
TK orienterte også om at ny rektor er på plass og at avtale er signert. Vi har endelig noe 
skriftlig, hurra! 
 
B. TK orienterte om at CAMST nå har undervisning fra 8. trinn og oppover, dvs. at 
ungdomsskolepraksis også kan bli dekket der. 
 



 

Innspill: 
• Vil være best med to ulike praksisperioder, en i usk og en i vgs. Så foreslår at de ikke 

fritt kan velge 
• Støtter det, er redd for at ungdomsskolepraksis vil bli valgt bort 
• Vi kan signalisere til CAMST at vi ønsker praksis på de laveste trinnene for studenter 

som ønsker videregående om våren. Tror vi mister noen studenter ved at alle må ha 
ungdomsskole om våren 

• Så ha en ordning der de må ha det motsatte på våren av det de hadde på CAMST? 
• Bør være noe ungdomsskolepraksis på CAMST for å kunne være i videregående om 

våren 
 
Vedtak: 
LU mener at CAMST-studentene bør gis mulighet til å velge om de vil ha ungdomsskole- eller 
vgs-praksis om våren. Ønsket sendes til praksisutvalget. 
 
 
Sak 21/18  Skisser til nye læreplaner 
Drøftingssak 
 
TK konkluderte med at denne saken bedre håndteres direkte av fagdidaktikerne og at de 
melder inn direkte. LU støttet dette. 
 
 
III    Orienteringssaker 

• Felles masteroppgave 30 sp 
• Programsensorbesøk 31. oktober 
• Ny video med tidligere lektorstudent, laget i forbindelse med På vei: 

https://www.uib.no/studier/MAMN-L%C3%86RE 
• Forskningsdag 22. november 
• Campusdag 22. november avlyses bl.a. pga. kollisjon med Forskningsdagen 
• Jannecke Lampe er koordinator for realfagssamarbeidet og har i den forbindelse fått 

laget en oversikt over foredrag MN-tilsatte kan tilby lærere/skoler: 
https://www.uib.no/matnat/120845/realfagssamarbeid-foredrag-som-kan-tilbys 

• Styringsgruppen har vedtatt 26. september at «det skal foretas en 
konsekvensutredning av ressursene i tilknytning til lektorutdanningen. Fakultetene 
melder inn sine representanter til arbeidet. Styringsgruppen ønsker at Steinar Vestad 
deltar i arbeidet.» 

• Lektorutdanningskonferanse for UiB 21.-22. februar, Solstrand 
• Antageligvis et møte til før jul. Forslag til tidspunkt sendes ut i doodle. 

 
 

https://www.uib.no/matnat/120845/realfagssamarbeid-foredrag-som-kan-tilbys

