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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
Praksisutvalget  

Arkivsaksnr.:2020/414           
__________________________________________________________________________ 
Det var møte i praksisutvalget tirsdag den 8. desember klokken 1400-1500. Møtet ble holdt 
på teams. 
_________________________________________________________________________ 
 
Medlemmer til stede: Kjersti Lea (setteleder), Liv Eide (IPED), Mona Langø (SV), Christoph 
Kirfel (MN), Solveig Ottesen (studrep), Kari Danielsen (VLFK), Stein Larsen (BK)  
 
Frafall: Endre Brunstad (HF), Aud Irene Mehammer (SA), Anne Sophie Krayou (PS), Helene 
Eide (faglig koordinator)  
 
Observatører:  
Sekretær: Hege Ekeland  
 
SAKSLISTE: 
IV  ORIENTERINGSSAKER 

1. Årsrapport for lektorutdanningen  
Eksterne fagfeller kunne ikke komme til Bergen som følge av 
korona. Det ga ideen til å lage en fyldig årsrapport, slik at 
fagfellene har materiale tilgjengelig. Tanken er at dette skal 
innføres som et fast oppdrag. I møtet ble det spurt om rapporten 
også skal inneholde et kapittel om økonomi – noe den skal. Det 
finnes enkelte data som er tilgjengelige, men økonomien i 
lektorutdanningen er komplisert, og det krever mer undersøkelser 
og ressurser enn det som kan forventes i denne typen 
årsrapport.  

2. Evaluering av langpraksis er sendt ut  
Undersøkelsen etter ny mal er sendt ut. Svarprosenten er om lag 
60 %. Funnene presenteres i neste møte.  

3. KOPRA101 og KOPRA102 i uke 3 
Disse praksisemnene skal gå i uke 3 (og delvis uke 4 for 
KOPRA101).  

4. LAPRA102 og PPUPRA102 – planlagt for normal gjennomføring. 
MNs 8 manglende dager skal (trolig) ikke tas igjen våren 2021. 
Det forelå forslag om at studentene kunne delta i forskerskole på 
sommerstid, eller at de 8 dagene skulle forskyves til våren 2022 
(tidlig i semesteret, slik som KOPRA101 og KOPRA102 skal i 
våren 2021). Ingen av alternativene blir valgt og det er satt ned 
en arbeidsgruppe. Gruppen er ledet av viserektor for utdanning 
ved UiB, Oddrun Samdal. Med seg har Samdal en representant 
fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 
programrådsleder Kjersti Lea, og faglig praksiskoordinator, 
Helene Eide. Koordinator for lektorutdanningen er sekretær. Det 
er ikke satt en frist, og det er ikke blitt kalt inn til et første møte.  

5. Studentene har engasjert seg i praksisutviklingen høsten 2020. 
Det har blant annet resultert i en studentinitiert praksisevaluering 
som ble sendt til styringsgruppen. Studentrapporten som er sendt 
til styringsgruppen (vedlagt)   
To studenter tok initiativ til å lage en undersøkelse, og denne ble 
distribuert via FIL (fagutvalget for lektorutdanning) sine 
Facebook-sider. Det er 925 medlemmer i gruppen, og alle disse 
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ble alle invitert til å delta.  
Undersøkelsen får frem studentenes stemme, og selv om 
undersøkelsen er uformell bør vi lytte til det studentene har å si. 
Rapporten (vedlagt sakspapirene) kritiserer UiBs modell for 
lektorutdanning, og peker på problemer som kollisjoner, høyt 
arbeidspress under praksis, at praksis ble gjennomført som 
normalt høsten 2020 til tross for covid, m.m.  

6. Brev fra leder av Fil om praksis høsten 2020 (vedlagt 
sakspapirene)  
I brevet blir kollisjoner mellom praksis og disiplinfag, og 
manglende tilrettelegging for studenter i praksis tatt opp. 
Studentene ønsker at UiB må innføre endringer som gjør at 
studenter kan konsentrere seg fullt ut om praksis når det er 
praksisinnslag i utdanningen. Videre blir de 8 dagene som MN-
studentene ikke fikk fullført høsten 2020 adressert, og FIL 
argumenterer for at disse dagene bør kunne tas igjen senere i 
utdanningen.  
FIL har ikke fått offisielt svar på brevet sitt. Oddrun Samdal var 
riktignok rask med å takke for studentens initiativ, og forsikret at 
saken ble jobbet med på øverste hold. Studentene ble oppfordret 
til å etterspørre et svar.  

  EVENTUELT 
  

1) Møteplan  
Det sendes ut en doodle med forslag til møtetidspunkt.  
Møtene er om lag hver 6 uke, og holdes fra klokken 14-16, fortrinnsvis 
tirsdag, torsdag eller fredag.  

 
 
 

Kjersti Lea  
Møteleder 

Hege Ekeland 
Sekretær 


