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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Referat - programrådet for lektorutdanningen 
Møte 1 2018 
 

Tidspunkt: 7. februar 2018, kl. 14.15 - 16.00         

Møtested: Langes gate 1 - 3, glasshuset  

 

Til stede:  

Mette Andresen (leder), Marie von der Lippe (HF), Stein Dankert Kolstø (MN), Helene Eide 
(PS), Rune Klevjer (SV), Monica Håkonsli (HFK), Sondre Johan Chesney Kvamme (FIL) 
 
Observatører:  
Johan Lie (leder av praksisutvalget) 

 
Administrasjonen: 

Silje Anette Lindgren 

 

Meldt forfall: 

Bjørg Hildeskår (UiB Videre) 

 

Dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 27. november 

Protokollen fra møtet 27. november 2017 ble godkjent med de endringene som fremkom i 

sakspapirene. 

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

Ingen 

 

Sak 1/18 Tidspunkt for møte 2 i programrådet 

 

Vedtak: 

Møte 2 i programrådet avholdes 13. mars kl. 12.15 - 14.00.  

 

 

Sak 2/18 Visjon for lektorutdanningen – veien videre 

Et forslag til fremdriftsplan ble lagt frem i møtet, men på bakgrunn av de skriftlige innspillene 

fra Programutvalget for lærerutdanning ved HF (PUHF) og Lærerutdanningsutvalget ved MN 

(LU-MN), samt innspill fra fakultetene i møtet, ble det besluttet å avvente det videre arbeidet.  

 

Arbeidet med visjonen tas opp igjen i møtet 23.4.2018, når rapporten fra arbeidsgruppen 

som skal komme med forslag til bedre ressursutnyttelse, insentiver og strukturelle endringer 
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som kan gi økt kvalitet og gjennomstrømning i lektorutdanningen er tilgjengelig. Rapporten 

fra arbeidsgruppen og føringer fra styringsgruppen inkluderes i det videre arbeidet.  

 

Oppfølging: 

• Programrådsleder etterspør retningslinjer om følgende fra styringsgruppen:  

� Ønsket format 

� Formål (ekstern eller intern, juridisk eller politisk) 

• Visjonen tas opp igjen som sak på møtet 23. april 2018.  

 

 

Sak 3/18 Mulig avvikling av Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i 

    engelsk og Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk 

Leder for programrådet og programkoordinator for lektorutdanningen er gjort oppmerksom 

på at HF har besluttet ikke å ta opp studenter til Erfaringsbasert master i undervisning med 

fordypning i engelsk (VID-MAUENG) og Erfaringsbasert master i undervisning med 

fordypning i norsk (VID-MAUNOR) i 2018 og at programmene på sikt vurderes avviklet. 

 

Saken ble brakt inn som eventuelt-sak til styringsgruppen på møtet 31.1.2018, og der 

fremkom det at bakgrunnen for dette er dårlige opptaks- og gjennomføringstall, særlig på 

engelsk, i tillegg til at programmene er krevende både ressursmessig og driftsmessig.  

Fordi UiB fikk tilført 25 studieplasser til oppretting av de erfaringsbaserte 

masterprogrammene over revidert statsbudsjett i 2009, kan imidlertid ikke de to 

programmene uten videre legges ned. En eventuell avvikling involvere dessuten både MN og 

PS, som må konfereres.  

Styringsgruppen var enig om at et null-opptak i og en eventuell avvikling av VID-MAUENG 

og VID-MAUNOR er uheldig med hensyn til koblingen opp mot praksisfeltet, og at det i en tid 

med innføring av masterkrav på grunnskolelærerutdanningen og praktisk-pedagogisk 

utdanning er både ønskelig og nødvendig å bevare de erfaringsbaserte programmene.  

HFs representant i programrådet informerte om at saken er brakt inn både for PUHF og 

studiestyret ved HF, og at fakultetet etter behandlingen i studiestyret, har bedt Institutt for 

lingvistiske, litterære og estetiske studier om likevel å vurdere opptak i 2018.  

Programrådet stiller seg spørrende til at verken fagmiljøene, programrådet eller 

styringsgruppen har vært involvert i saken tidligere, og uttrykker bekymring over den 

manglende inkluderingen. Skolekontakt og kompetansehevning både inn mot kollegiet på 

skolene og inn mot lektorutdanningen ved UiB pekes på som fordeler ved programmene, i 

tillegg til at de imøtekommer et behov i skolen.  

  

Oppfølging:  

Programrådet følger saken og en ev. behandling i styringgruppen for lektorutdanningen 13. 

april.  

 

 

Sak 4/18 Orientering fra styringsgruppen og lærerutdanningsutvalgene  

Mette Andresen og Silje Anette Lindgren orienterte fra møtet i styringsgruppen 31.1.2018.  
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PUHF etterspør bedre kommunkasjonsflyt i lektorutdanningen og tydeligere informasjon om 

styringsstrukturen.  

 

LU-MN melder om at realfagspartnerskapet er blitt til realfagssamarbeidet, noe som 

innebærer at det ikke lenger skrives egne kontrakter med skolene, men at samarbeidet 

inngås gjennom ordinær partnerskoleavtale.  

 

Oppfølging: 

• Det er enighet i programrådet om at det bør tas opp flest mulig studenter på 

tofagsmodellen av PPU. Det innebærer at flest mulig studenter tas opp i begge 

fagene som utgjør opptaksgrunnlaget deres. Innspillet formidles til styringsgruppen 

og Det psykologiske fakultet.  

• Sak til møtet 13. mars: Styringsstruktur og informasjonsflyt 

  

 

Sak 5/18 Praksisutvalg for perioden 1.2.2018 - 31.12.2020 

Enhet Representant Vararepresentant 
Det humanistiske fakultet Hild Elisabeth Hoff Endre Brunstad 
Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

Jorun Nylehn Kikki Kleiven 

Det psykologiske fakultet Lars Petter Torjussen vår 18 
Dag Roness f.o.m. høst 18 

Helene Marie Kjærgård Eide 

Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 

Mona Langø Odd Inge Steen 

Bergen kommune Avventer  
Hordaland fylkeskommune Ann Mari Bakke (NGV)  
Studentrepresentant 5LU Jon Asgeir Torsvik t.o.m. vår 18 
Studentrepresentant PPU Marianne Kipperberg t.o.m. vår 18 

 

 

Sak 6/18 Rekrutteringsvideo for 5-årig lektorutdanning 

Saken ble tatt til orientering.  

 

 

Sak 7/18 Møte i arbeidsgruppen for samarbeid om lærerutdanning i UH-nett Vest 

    24.1.2018 

Arbeidsgruppen for samarbeid om lærerutdanning ønsker å nedsette en undergruppe for 

studieprogramansvarlige ved institusjonene. I og med at UiB er annerledes organisert enn de 

andre medlemsinstitusjonene, må representasjonen inn i gruppen drøftes.  

 

 

Sak 8/18 Partnerskolesamling 7.2.2018 

Saken ble tatt til orientering.  

 

 

Sak 9/18 Frokostmøte for rådgivere og lærere i ungdomsskolen 14.2.2018 

Saken ble tatt til orientering.  
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Sak 10/18 Lærerutdanning i tegnspråk 

Saken ble tatt til orientering.  

 

 

Sak 11/18 Eventuelt 

 

 

  


