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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
Praksisutvalget  

Arkivsaksnr.:2021/349      
__________________________________________________________________________ 
Møtet ble holdt den 3. juni klokken 14:00 -14:45 Møtet ble holdt på teams.  
_________________________________________________________________________ 
Medlemmer til stede 
Endre Brunstad (møteleder, HF), Mona Langø (SV), Christoph Kirfel (MN), Liv Eide (IPED), 
Kari Danielsen (HFK), Solveig Ottersen (studrep, 5LU- HF)  
 
Forfall: Aud Irene Mehammer (SA), Stein Larsen  
 
Observatører: Thea Bårdsen (observatør, stud 5LU-MN), (Anne Sophie Aa. Krayou 
(praksiskoordinator), og Kjersti Lea (leder for programrådet)  
Sekretær: Hege Ekeland 
 
SAKSLISTE: 
I 21/349 

 
GODKJENNING AV SAKSLISTE 

  Praksisutvalget har ikke leder, og møtet kom i stand ettersom det er mye som 
skjer i lektorutdanningen med tanke på ny ledelsesstruktur og oppretting av 
lektorsenter. Det er en del informasjon «der ute», men mange sitter med en 
følelse av å ikke være informert. Praksisutvalget ble derfor kalt inn for et møte 
hvor det kun var orienteringssaker, med hensikt at alle vet det samme.  
 
Faglig praksiskoordinator: stillingen har vært utlyst. Fire personer søkte 
jobben. Den som ansettes skal være leder for praksisutvalget.  
Fagdirektør for lektorutdanning: stillingen er ubesatt, og skal lyses ut på nytt. 
Det er ikke bestemt når stillingen utlyses.  

II  ORIENTERINGSSAKER 
 

1) ALP – pilot på PPUPRA101 
ALP – pilot for PPUPRA101 høsten 2021, før det skal rulles ut i full skala. ALP 
er et nasjonalt prosjekt, driftet av UNIT   
 

2) Praksis våren 2021  
* PPU – 2 ikke bestått og klage på formelle feil.  
* Kari Danielsen ved Årstad ønsket å skryte over lektorstudentene som hadde 
praksis våren 2021. Hun mener hun merker klar forskjell mellom 
lektorstudenter, som har bestemt seg for å bli lærer fra starten av, og på PPU-
studentene. 5LU-studentene er reflektere, engasjerte og svært dyktige.  
* Praksisbesøk ble denne våren gjennomført delvis digitalt, spesielt på MN. 
Ordningen var at en PC med kamera ble satt i klasserommet, men at det hele 
tiden var rettet mot tavle/student. Kameraet ble slått av dersom studenten gikk 
i klasserommet for å veilede elever. Dette fungerte noenlunde, men fysiske 
besøk er å foretrekke. Andre miljø gjennomførte besøk, selv om mange var 
engstelige for å bli en såkalt supersmitter. Praksisbesøk i en pandemi er også 
blitt løftet opp til verneombudet, som enda ikke har konkludert. Praksisutvalget 
anser gjennomføring (eller det å ikke gjennomføre) av praksisbesøk som en 
sak mellom medarbeider og instituttleder. Det er også en sak som har noen 
prinsipielle sider, og det bør derfor bli en sak i praksisutvalget når korona er 
over.  
 

3). DFØ og reiseutgifter  
DFØ – studenter må opprettes som brukere for at de skal kunne søke om 
refusjon. Det er store forsinkelser for inneværende semester, men vi vil sende 
hele kull-lister til økonomiavdelingen fra og med høsten 2021, slik at alle 
studenter får den nødvendige tilgangen.  

https://www.unit.no/arbeidslivsportalen
https://www.unit.no/arbeidslivsportalen
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4) Sosiologi som fag 1 – nytt studieprogram 

Sosiologi opprettes som fag 1 i lektorutdanningen. Det er opprettet en del 
stillinger som følge av satsningen, men det betyr også at noen didaktikkfag på 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir nedlagt. Høsten 2021 er det siste 
gang det er mulig å søke opptak i geografi, informasjonsvitenskap, og 
mediefag. Kun samfunnsfagsdidaktikk vil gjenstå på PPU.  
 

5) Trolig forlengelse av midlertidig forskrift i forhold til praksis og korona 
ut 2021. 
 
6) Hva skjer i lektorutdanningen med hensyn til styringsstruktur, 
lektorsenter m.m. 

Nye mandat for styringsorganer er vedtatt i styringsgruppen for 
lektorutdanning, og saken skal til behandling i Universitetsstyret den 17. juni. 
Dette inkluderer opprettelsen av et lektorsenter.  
 
Mandatene for styringsgruppe, felles programråd, programledere og 
lektorsenter har ikke vært på høring, og praksisutvalget har derfor naturligvis 
ingen innspill til mandatene. Det virker som om lektorsenteret blir sentralt for 
praksisavviklingen, og slik man kan lese mandatene skal praksiskontoret 
flyttes til senteret. Dette er imidlertid uklart, da bemanningen av senteret ikke 
er beskrevet i mandatet. Det har blitt sagt at fagdirektør og faglig 
praksiskoordinator skal ha sete i senteret, men også dette er uklart per i dag.  
 
Det er også kjent at det blir jobbet med å lage nytt studiedesign på 5LU, der 
praksis får spesiell oppmerksomhet.  
 

  EVENTUELT 
Neste møte: Praksisutvalget, med nåværende sammensetning, avtalte et 
møte den 1. september klokken 1400. Dersom mulig kan møtet være fysisk 
eller hybrid.  
 
Tidspunkt for praksis og antall studenter Timeplanene på UiB er forsinket, 
og publiseres først 1. juli. Foreløpige timeplaner ligger imidlertid på 
emnesidene (eks LAPRA101). Studentene vil få informasjon om når praksis 
(etter all sannsynlighet skal gjennomføres) fra praksiskontoret.  
 
Praksiskoordinator estimerte at det var 650-700 studenter som skal i praksis, 
men nærmere undersøkelse etter møtet viser at dette var et litt for lavt estimat. 
Det riktige tallet er mellom 750-800 studenter.  
 
Oppnevningsperiode for praksisutvalget  
I etterkant av møtet ble det også klart at praksisutvalget sin oppnevningstid går 
ut 31. juli. Studieavdelingen er gjort oppmerksom på dette, slik at brev om ny 
oppnevning kan sendes ut.   
 
 

 
 
 

Endre Brunstad  
Møteleder 

Hege Ekeland 
Sekretær 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-18-349
https://www.uib.no/emne/LAPRA101?sem=2021h

