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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

 

Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 

 

Innkalling til møte i programrådet for lektorutdanningen 
Møte 5 2017 
 

Tidspunkt: 7. september 2017, kl. 10.15 - 12.00          

Møtested: Langesgt. 1-3, glasshuset  

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 5. mai 

Protokollen er utsendt 

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

         
  

Fullmaktssak  

         

Sak 26/17 Emnebeskrivelser for praksis i praktisk-pedagogisk     

utdanning                        

Notat fra Studieadministrativ avdeling, høringsbrev fra praksisutvalget og 

utkast til emnebeskrivelser for PPUPRA101 og PPUPRA102                         

                               

Sirkulasjonssaker 

        

Sak 27/17 Fremdriftsplan for arbeidet med visjon      
Notat fra Studieadministrativ avdeling, fremdriftsplan  

 

Sak 28/17 Møteplan for høsten 2017       

  Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Vedtakssaker 

 

Sak 29/17 Høring – nasjonale retningslinjer for 5-årig lektorutdanning 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, utkast til høringssvar fra UiB, 

høringssvar fra Institutt for pedagogikk, høringssvar fra Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet 

 

Sak 30/17 Mandat for praksisutvalget 

  Notat fra Studieadministrativ avdeling, revidert mandat og gjeldende mandat 

 

Sak 31/17 Lektorutdanningskonferanse og forskningsdager ved UiB 2018 

  Notat fra Studieadministrativ avdeling 
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Drøftingssaker 

 

Sak 32/17 Samling for programsensorer i lektorutdanningen 

  Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 33/17 Visjon for lektorutdanningen 

  Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 34/17 Partnerskoleprosjektet – veien videre 

  Orientering v/ praksisutvalgsleder, diskusjonsnotat fra praksisutvalget 

 

Orienteringssaker:  

 

Sak 35/17 Opptakstall og møtt-tall for 2017 

  Tabell fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 36/17 Definisjon av praksisdag 

  Brev fra praksisutvalget 

 

Sak 37/17 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 

  Brev sendt til fakultetene  

 

Sak 38/17 Budsjett for 2018 

  Sak og vedtak fra styringsgruppen 

 

Sak 39/17 Oppfølging etter internrevisjon - opptak til PPU  

  Sak i utdanningsutvalget 

 

Sak 40/17 «Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og  

samarbeid i lærerutdanningene» 

 

Sak 41/17 Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2017 

    

Sak 42/17 Eventuelt 
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ePhorte: 2013/716 

 

 

  

Sak 26/17 Emnebeskrivelser for praksis i praktisk-
pedagogisk utdanning 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, høringsbrev fra 
praksisutvalget og utkast til emnebeskrivelser for PPUPRA101 
og PPUPRA102  

    

                                  Fullmaktssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. september 2017      ePhorte: 2013/716 
 

Praksisutvalget har utarbeidet nye emnebeskrivelser for praksis i ettårig praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU), i tråd med Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og 
ny studieplan for PPU. Forslag til emnebeskrivelser ble sendt på høring til de involverte 
fakultetene med høringsfrist 19. april 2017. Det kom ingen innspill fra høringsinstansene.  

Forslagene til emnebeskrivelser for PPUPRA101 og PPUPRA102 ble sendt over til 
programrådet for lektorutdanningen rett i forkant av møtet 5. mai 2017.På grunn av 
tidsaspektet, kunne ikke emnebeskrivelsene behandles i dette møtet. Leder av programrådet 
for lektorutdanningen vedtok derfor emnebeskrivelsen på fullmakt 19.5.2017, slik at de kunne 
sendes over til Det psykologiske fakultet for formell godkjenning, og ikrafttredelse før 
studiestart.  

 

 

 

11.8.2017/SAL   

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det psykologiske fakultet 
 

 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det psykologiske fakultet 

Telefon 55582710 

post@psyfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7807 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Christies Gate 13 

Bergen 

Saksbehandler 

Hege Ekeland 

55 58 47 68 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Det humanistiske fakultet 

Det psykologiske fakultet 

 

  

  

 

Emnebeskrivelser for praksis i ettårig PPU. Høringsrunde. 

Praksisutvalget har fått delegert ansvar for emnebeskrivelsene for praksisemnene i 
lektorutdanningen og for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det er leder for 
praksisutvalget som er emneansvarlig for alle UiBs praksisemner.  

 

Emnebeskrivelsene for kortpraksisemnene KOPRA101, KOPRA102 og KOPRA103, samt de 
nye LAPRA-emnene har alle vært på høring tidligere, og nå står PPU for tur. 

 

Høsten 2017 skal PPU-studenter tas opp til ny studieplan for første gang. Den nye 
studieplanen bygger på ny nasjonal rammeplan for PPU. Den skiller seg ikke vesentlig fra 
tidligere rammeplan, med unntak av at det fra 2019 innføres masterkrav. Rammeplanen 
omtaler videre rammene for praksis som arbeidsdager, og ikke uker.   

 

Praksisutvalget har laget nye emnebeskrivelser for praksis i PPU (vedlagt). Utvalget åpner 
nå for innspill til emnebeskrivelsene fra de involverte fagmiljøene. Praksisutvalget vil deretter 
ferdigstille emnebeskrivelsene, og sende dem til Programrådet for lektorutdanning for 
behandling.  

 

Emnebeskrivelsene for praksis blir formelt godkjent ved Det psykologiske fakultet. 

 

Vi ber om at innspill sendes til sekretær for praksisutvalget innen 19. april.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Svein Ivar Angell  

Praksisutvalgsleder  Hege Ekeland  

                                                                                          sekretær i praksisutvalget

Referanse Dato 

2013/716-HEEK 21.03.2017 
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Kopi 

Tove Steinsland 

Hanne Widnes Gravermoen 

Marianne Jensen 

Silje Anette Landsverk Lindgren 

Frode Randal 

Dagny Carolina Opsal 
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Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen  - Course Plan 
 

Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. 
Krav til studiar går fram av Forskrift for tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), NOKUT 2013, http://link.uib.no/?21Vcl . UiBs Forskrift 
om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta) gir i kapittel 3 reglar for studiestruktur og studieplan:  http://link.uib.no/?YoXx 

 
UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia gir meir rettleiing om ansvar, prosedyrar og krav til oppretting av studieprogram og emne (pkt. 16.1 og 16.4). Sjå 
http://www.uib.no/studiekvalitet . 
 
Studietilsynsforskrifta (NOKUT) seier i § 7-4 at «Delene studiet består av skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for studiet»,  og at de «skal tilfredsstille 
standarder og kriterier for akkreditering av studier i § 7-1 til § 7-3.» 

 
I tillegg til kategoriane i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: dato for godkjenning, dato for eventuelle justeringar, namn på instans som 
har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av emnet.  Denne informasjonen skal stå på forsida til planen. Forsidemal finn ein sist i dette 
dokumentet. 
 
Eventuelt forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finn ein i kolonnen til høgre. Den må fjernast før emnebeskrivinga vert send til 
programstyre, institutt og fakultet.   
 
 

 
 
Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. 

 
 Kategori  Tekst    Rettleiing og døme 

Emnekode 

Course Code 

 

PPUPRA101  

Namn på emnet, nynorsk Praksis PPU – 1. semester   

Namn på emnet, bokmål Praksis PPU – 1. semester  

Course Title, English   

Studiepoeng, omfang 

 

ECTS Credits 

0 Døme: 
Emnet X har et omfang på 
30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters 
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Studienivå (studiesyklus) 

 

Level of Study 

Praktisk-pedagogisk utdanning (350)  Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 

 

Full-time/Part-time 

Fulltid  Til dømes kan eit 
studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette 
for å gjennomførast på 2 
semester. Det er då eit 
deltidsstudium med 50% 
studieprogresjon. 

Undervisningsspråk 

 

Language of Instruction 

Norsk   

 Undervisningssemester 

 

 Semester of Instruction 

Haust  Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 

 

Place of Instruction 

 

Praksisskule og UiB Skal fyllast ut dersom 
undervisninga ikkje er ved 
UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 

 

 

 

 

 

 Objectives and Content 

Praksis inneber rettleia undervisning i skulen og er knytt til pedagogikk- og fagdidaktikkemne. 
Praksis inneber normalt både observasjon av undervisning, undervisning åleine og i samarbeid 
med medstudent(-ar), samt deltaking i andre skulerelevante aktivitetar. Studentane skal lære å 
planlegge og gjennomføre gode lærings- og undervisningsøkter og vurdere slike ut frå didaktiske 
og pedagogiske perspektiv.  
 
 

 
Om innhald: 
Gi ei kort oversikt over 
faginnhaldet 
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Læringsutbyte 

 

 

 

 

 

 

Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter 
og generell kompetanse:   

Kunnskapar Ferdigheiter Generell kompetanse 
Kandidaten .. 
 
*Har kunnskap om 
vilkår for god 
læring og 
klasseleiing. 
 
*Har innsikt i kva 
faktorar som 
påverkar utøvinga 
av lærarrolla. 
 
 
. 

Kandidaten 
 
*kan planlegge 
undervisninga - 
enkelttimar og lengre 
periodar - med eiga 
formulering av 
læringsmål, metodar i 
undervisninga. 
Studenten skal kunne 
vurdere dette ut frå 
didaktisk og 
pedagogisk innsikt. 
*kan kommunisere 
med elevane på ut frå 
det det faglege og 
læringsmessige nivået 
deira.  
 
 

Kandidaten 
 
*evnar å ta omsyn til 
og vise respekt for 
integriteten til den 
enkelte elev. 
 
*klarer å samarbeide 
konstruktivt med 
rettleiarar, kollegaer 
og medstudentar om 
elevane si læring.  
 
*kan utvikle og betre 
eiga undervisning 
over tid på bakgrunn 
av kritisk refleksjon 
over eigne 
kunnskapar, eigne 
erfaringar og innspel 
frå kollegaer og 
rettleiarar. 

 
 

Læringsutbyte er det ein 
person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit 
resultat av 
læringsprosessen. 
Læringsutbytet skal 
beskrivast i kategoriane 
kunnskapar, ferdigheiter og 
generell kompetanse. (* 

Bruk verb i presens.) 

Ein kan sløyfe ein kategori 
dersom den ikkje er 
relevant. 
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Krav til forkunnskapar 

 

Required Previous Knowledge 

Ingen  Krav til forkunnskapar, 
eventuelt andre emne som 
skal vere bestått før opptak 

Tilrådde forkunnskapar          

 

Recommended previous Knowledge                          

 

 Kan fyllast ut om det trengst.
 

 

 
Studiepoengsreduksjon 

 

Credit Reduction due to Course Overlap 

 Skal fyllast ut om emnet 
overlappar med andre 
emne. 

 
Krav til Studierett 

 

 

Access to the Course 

Studenten må vere teken opp på eittårig praktisk pedagogisk utdanning. Her kan ein informere t.d. 
om emnet er eit tilbod berre 
til studentar som er tatt opp 
til eit bestemt program. 

 
Undervisningsformer og  

omfang av organisert undervisning  

 

 

 

 

 

 

Teaching Methods and Extent of 

Organized Teaching 

Praksisopplæring ved ein skule i 30 dagar.  

Praksisplass blir tildelt og blir gjennomført på ein av UiBs samarbeidsskular. Det er ikkje 

mogleg å ha praksis på eigen arbeidsplass. 

  

-Praksis inneber:  

-             Observera praksislærar og medstudentar si undervisning 

- Utarbeida, gjennomføra og evaluera undervsiningsopplegg 

- Motta rettleiing frå medstudentar, praksislærarar og padagogar/fagdidaktikarar 

- Deltaking i relevante aktivitetar på skulen og universitetet 

 

Undervisningsformer kan 
vere seminar, gruppearbeid, 
prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs 
osv. 

Kravet til eit studieår (60 
studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 
arbeidstimar fordelt på 10 
månader. Eitt – 1 – 
studiepoeng svarer til 26/27 
arbeidstimar. Eit 15 
studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her 
reknar ein inn alle former 
for studierelatert arbeid. Tid 
til individuelt arbeid er det 
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For meir informasjon, sjå retningsliner for praksis. 
 

som blir att når ein trekkjer 
frå tida til organisert 
undervisning.  

Obligatorisk undervisningsaktivitet 

 

Compulsory Assignments and 

Attendance 

100 % deltaking i praksis. 

Alle studentar skal ha 30 dagar praksisopplæring ved ein praksisskule.  
Studentar skal ha minimum 60 undervisningstimar i løpet av den 30 dagar lange 
praksisperioden.  

 

 

Her registrerer ein både 
krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske 
arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet 
«godkjent» for å registrere 

Vurderingsformer 

 

 

 

 

 

 

Forms of Assessment 

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

Praksis. Evalueringa blir gjort på bakgrunn av praksisbesøk frå UiB og vurdering frå 
rettleiarane i skulen. Sjå praksisreglement. 

 

 
 

 

 

Gi ei oversikt over 
vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om 
læringsutbytet er oppnådd. 
Vis gjerne til dei 
læringsutbyta som 
vurderings-formene skal 
vurdere oppnåinga av. 
 
Ta med faktainformasjon 

Hjelpemiddel til eksamen 

 

 

Examination Support Material 

 

 Skal fyllast ut der det er 
aktuelt. 

Karakterskala  

 

 

 

 

 

 

 Grading Scale 

Greidd/ikkje greidd  Det finst to karakterskalaer: 
• «bestått»  / «ikkje 

bestått» 
• Bokstavkarakterar 

med skalaen A, B, 
C, D, E, F 

Jf. Universitets- og 
høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser
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Vurderingssemester 

  

  Assessment Semester 

 

Haust  Skriv ”haust/vår” dersom 
det er tilbod om vurdering i 
båe semestra. 

Litteraturliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reading List 

 
. 
 

Litteraturlista ligg ikkje 
inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som 
gjer at ho kan endrast utan 
emnebeskrivinga vert 
endra.  

Men ho skal, slik det står i 
tekstfeltet, vere lagd inn i 
Mi side før 1. juni for 
haustsemesteret og før 1. 
januar for vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje 
tydeleg mellom 

Emneevaluering 
 

 Course Evaluation 

 

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem Kor ofte skal emnet 
evaluerast? 

Programansvarleg 
 

  Programme Committee 

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Dersom fakultetet brukar ei 
anna nemning for 
programstyre, set ein inn 
den nemninga. 

Emneansvarleg 
 
 

  Course Coordinator 

  

Administrativt ansvarleg 

 

 Course Administrator 

Det psykologiske  fakultet v/ Institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for emnet 
og studieprogrammet. 
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Kontaktinformasjon 

 

 Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: 
 Studierettleiar@psyfa.uib.no 
Tlf 55 58 27 10 
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Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB: 

 

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk) 

   ………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål) 

   ………………………………………………………………. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen  - Course Plan 
 

Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. 
Krav til studiar går fram av Forskrift for tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), NOKUT 2013, http://link.uib.no/?21Vcl . UiBs Forskrift 
om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta) gir i kapittel 3 reglar for studiestruktur og studieplan:  http://link.uib.no/?YoXx 

 
UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia gir meir rettleiing om ansvar, prosedyrar og krav til oppretting av studieprogram og emne (pkt. 16.1 og 16.4). Sjå 
http://www.uib.no/studiekvalitet . 
 
Studietilsynsforskrifta (NOKUT) seier i § 7-4 at «Delene studiet består av skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for studiet»,  og at de «skal tilfredsstille 
standarder og kriterier for akkreditering av studier i § 7-1 til § 7-3.» 

 
I tillegg til kategoriane i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: dato for godkjenning, dato for eventuelle justeringar, namn på instans som 
har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av emnet.  Denne informasjonen skal stå på forsida til planen. Forsidemal finn ein sist i dette 
dokumentet. 
 
Eventuelt forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finn ein i kolonnen til høgre. Den må fjernast før emnebeskrivinga vert send til 
programstyre, institutt og fakultet.   
 
 

 
 
Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. 

 
 Kategori  Tekst    

Emnekode 

Course Code 

 

PPUPRA102  

Namn på emnet, nynorsk Praksis PPU – 2. semester  

Namn på emnet, bokmål Praksis PPU – 2. semester  

Course Title, English   

Studiepoeng, omfang 

 

ECTS Credits 
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Studienivå (studiesyklus) 

 

Level of Study 

Praktisk-pedagogisk utdanning (350)  

Fulltid/deltid 

 

Full-time/Part-time 

Fulltid   

Undervisningsspråk 

 

Language of Instruction 

Norsk   

 Undervisningssemester 

 

 Semester of Instruction 

Vår   

Undervisningsstad 

 

Place of Instruction 

 

Praksisskule og UiB   

 Mål og innhald 

 

 

 

 

 

 Objectives and Content 

Emnet byggjer vidare på mål og innhald i PPUPRA101. I PPUPRA102 skal studentane også tileigne seg forståing av dei 
ytre rammevilkåra som gjeld for undervisninga i skulen. I tillegg skal studentane utvikle ei forståing av lærarprofesjonen 
og eit medvit rundt yrkesetiske problemstillingar.   
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Læringsutbyte 

 

 

 

 

 

 

Learning Outcomes 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
Kunnskapar Ferdigheiter Generell kompetanse 
Studenten .. 
* har kunnskap om 
overordna 
målsetningar og 
danningstenking for 
sine skulefag og for 
skulen som 
heilskap 
 
*har kunnskap om 
skulen sine sentrale 
og lokale 
styringsdokument, 
reglement og 
ordningar med 
relevans for 
undervisning, 
klasseleiing og 
samarbeid med 
andre i 
skulesamfunnet. 
 
 

Studenten… 
 
*kan praktisere god 
klasseleiing, bidra til å 
skape eit godt 
læringsmiljø og arbeide 
med å fremje elevane 
sine læringsstrategiar. 
 
*kan bruke eit 
repertoar av 
arbeidsmåtar og 
teknikkar  tilpassa faget 
sin eigenart og elevane 
sine føresetnader og 
velje hjelpemiddel og 
læremiddel på ein 
innsiktsfull måte. 
 
* kan kommunisere 
med elevane på ut frå 
det det faglege og 
læringsmessige nivået 
deira.    

Studenten… 
 
*kan rettleie og 
vurdere skulearbeid 
ut frå fagleg, 
fagdidaktisk og 
pedagogisk innsikt, 
samt elevane sine 
utfordringar, faglege 
interesser, 
motivasjon, 
læringsstrategiar, 
arbeidsvanar og mål. 
 
*kan reflektere kritisk 
over yrkesetiske 
problemstillingar og 
vilkår for utvikling av 
skulen. 
 
*kan relatera eige 
disiplinfagleg 
utviklingsarbeid til 
profesjonsfagleg 
kunnskap og røynsler 
frå praksis. 

   
 

On completion of the course  
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Krav til forkunnskapar 

 

Required Previous Knowledge 

PPUPRA101   

Tilrådde forkunnskapar          

 

Recommended previous Knowledge                          

 

  

Studiepoengsreduksjon 

 

Credit Reduction due to Course Overlap 

  

Krav til Studierett 

 

 

Access to the Course 

Studenten må vere teken opp på eittårig praktisk pedagogisk utdanning.  

Undervisningsformer og  

omfang av organisert undervisning  

 

 

 

 

 

 

Teaching Methods and Extent of 

Organized Teaching 

Praksisopplæring ved ein skule i 30 dagar.  
Praksisplass blir tildelt og blir gjennomført på ein av UiBs samarbeidsskular. Det er ikkje mogleg å ha praksis på eigen 
arbeidsplass. 

Praksis inneber: 

- Observera praksislærar og medstudentar si undervisning 

- Utarbeida, gjennomføra og evaluera undervsiningsopplegg 

- Motta rettleiing frå medstudentar, praksislærarar og padagogar/fagdidaktikarar 

- Deltaking i relevante aktivitetar på skulen og universitetet 

For meir informasjon, sjå retningsliner for praksis. 
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Obligatorisk undervisningsaktivitet 

 

Compulsory Assignments and 

Attendance 

100 % deltaking i praksis. 

Alle studentar skal ha 30 dagar praksisopplæring ved ein praksisskule.  
Studentar skal ha minimum 60 undervisningstimar i løpet av den 30 dagar lange praksisperioden.  

 

 

 

Vurderingsformer 

 

 

 

 

 

 

Forms of Assessment 

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

Praksis. Evalueringa blir gjort på bakgrunn av praksisbesøk frå UiB og vurdering frå rettleiarane i skulen. Sjå 
praksisreglement. 

 

 

 

 

Hjelpemiddel til eksamen 

 

 

Examination Support Material 

 

  

Karakterskala  

 

 

 

 

 

 

 Grading Scale 

Greidd/ikkje greidd   

Vurderingssemester 

  

  Assessment Semester 

 

Vår   
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Litteraturliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reading List 

 
 

 

Emneevaluering 
 

 Course Evaluation 

 

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem  

Programansvarleg 
 

  Programme Committee 

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna 
der. 

 

Emneansvarleg 
 
 

  Course Coordinator 

  

Administrativt ansvarleg 

 

 Course Administrator 

Det psykologiske  fakultet v/ Institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.  

Kontaktinformasjon 

 

 Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: 
 Studierettleiar@psyfa.uib.no 
Tlf 55 58 27 10 
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Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB: 

 

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk) 

   ………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål) 

   ………………………………………………………………. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 17/4104 

 

 

  

Sak 27/17 Fremdriftsplan for arbeidet med visjon 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, fremdriftsplan 

    

                                  Sirkulasjonssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. september 2017      ePhorte: 17/4104 
 

Forslag til fremdriftsplan for arbeidet med visjon for lektorutdanningen ved Universitet i 
Bergen ble sendt på sirkulasjon til medlemmene av programrådet 15.6.2017. Det kom ingen 
innspill til planen, og vedlagt plan ansees derfor som vedtatt.  

 

 

 

14.8.2017/SAL   
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Fremdriftsplan – utarbeiding av visjon for lektorutdanningen ved UiB 

 

Tidspunkt Oppgaver Ansvarlig(e) 

Mai/juni Sende ut referat og 

fremdriftsplan til programrådet 

Leder for programrådet og 

sekretær 

Juni Innhente innspill fra avtagere 

av lektorkandidater 

Leder for programrådet og 

sekretær 

7. september Oppfølging av innspill Programrådet 

25. september Temamøte Programrådet m.fl. 

2. oktober Temamøte  Programrådet m.fl.  

26. oktober Diskusjon og formulering av 

høringsutkast 

Programrådet 

26. oktober 

Frist 15. november 

Høring til fakultetene Leder for programrådet og 

sekretær 

30. november Visjonen formuleres ferdig Programrådet 

 Oversendelse til 

styringsgruppen 

Leder for programrådet og 

sekretær 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte:  

 

 

  

Sak 28/17 Møteplan for høsten 2017 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Sirkulasjonssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. september 2017      ePhorte:  
 

Forslag til møteplan for høsten 2017 ble sendt på sirkulasjon til medlemmene av 
programrådet for lektorutdanningen 15.6.2017, og følgende tidspunkt er satt:   

 

Torsdag 7. september kl. 10.15 - 12.00 

Torsdag 26. oktober kl. 10.15 - 12.00 

Torsdag 30. november kl. 10.15 - 12.00 

 

 

 

14.8.2017/SAL   
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 17/7954 

 

 

  

Sak 29/17 Høring – nasjonale retningslinjer for 5-årig 
lektorutdanning 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, utkast til høringssvar fra 
UiB, høringssvar fra Institutt for pedagogikk, høringssvar fra Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

    

                                  Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. september 2017      ePhorte: 17/7954 
 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Nasjonalt råd for lærerutdanning sendte 22.6.2017 
forslag til nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 på høring.  

De nasjonale retningslinjene skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning, 
samtidig som de skal bidra til videreutvikling av lærerutdanningene og lærerutdanningsfeltet.  

Retningslinjene er hjemlet i Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13, men 
skal gå ut over og presisere denne, samt gi institusjonene handlingrom med hensyn til 
egenart og særpreg på utdanningene.  

Høringen har vært formidlet til aktuelle fakulteter ved Universitet i Bergen (UiB), med intern 
frist 28. august.  

Programrådet for lektorutdanningen skal utarbeide et felles høringssvar fra UiB, på bakgrunn 
av innspill fra fakultetene. Høringssvaret skal inkludere svar på de seks spørsmålene som 
UHR i høringsbrevet har oppgitt at de ønsker særskilt tilbakemelding på.  

Institutt for pedagogikk (IPED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har kommet 
med innspill til retningslinjene. I vedlagt forslagt til høringssvar fra UiB, er de fleste av disse 
tatt inn. Et unntak er IPEDs generelle kommentar til retningslinjene knyttet til dokumentets 
struktur og dokumentet som styringsverktøy. Denne bes programrådet om å diskutere og ta 
stilling til om skal inkluderes eller ikke.   
 

Høringsbrev fra UHR, liste med høringsinstanser og forslag til nasjonale retningslinjer for 
lektorutdanning for trinn 8-13  

    

Forslag til vedtak:  

Programrådet for lektorutdanningen vedtar det vedlagte høringssvaret. 

 

 

 

14.8.2017/SAL   
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Høringssvar – Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 

Vi viser til brev fra Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning, datert 

22.6.2017, hvor forslag til nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 sendes på 

høring.  

I det følgende høringssvaret besvarer vi først de seks spørsmålene som programgruppen ønsker 

særskilt tilbakemelding på. Kommentarer til andre deler av forslaget, følger etterpå.  

1. Har de nasjonale retningslinjene en god balanse mellom hensynet til nasjonal koordinering og 

hensynet til lokale løsninger? 

Det er god balanse mellom hensynet til nasjonal koordinering og lokale løsninger. Vi merker oss 

imidlertid at omfanget av praksis er tydeligere definert i de nasjonale retningslinjene for praktisk-

pedagogisk utdanning (PPU). Siden det er de samme skolene som benyttes til praksis for 

studenter på både praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og 5-årig lektorutdanning, ser vi det som 

hensiktsmessig med en lik operasjonalisering av praksis i de nasjonale retningslinjene for disse 

programmene.  

 

Videre ønsker vi oss en presisering av hva det innebærer at lektorutdanningen er integrert.  

 

2. Er retningslinjene og læringsutbyttebeskrivelsene i tråd med forskningsfronten og åpne nok til 

å gi rom for nyutvikling? 

Læringsutbyttebeskrivelsene for pedagogikk er aktuelle og relevante. De berører sentrale temaer 

innenfor de som forskes på i pedagogikkfaget, men slik de er formulert, er det institusjonenes og 

programmenes operasjonaliseringen av læringsutbyttebeskrivelsene som vil avgjøre hvorvidt de 

berører forskningsfronten.  

   

3. Er grepet med spesifikke læringsutbyttebeskrivelser i retningslinjene for pedagogikk og 

fagdidaktikk et godt grep, eller bør det være felles læringsutbyttebeskrivelser for 

profesjonsfaget?  

Vi støtter grepet med spesifikke læringsutbyttebeskrivelser for pedagogikk og fagdidaktikk, da 

det støtter opp om at de to fagene har ulike historikk og vitenskapsprofil.   

 

4. Vurder retningslinjene i lys av strategen Lærerutdanning 2025. Gir teksten tilstrekkelig 

utviklingspotensiale?  

 

5. NRLU har oppnevnt en arbeidsgruppe som høsten 2017 skal utarbeide et forslag til en felles 

introduksjonstekst som skal inngå i de nasjonale retningslinjedokumentene for alle de åtte 

lærerutdanningene i Norge.  

− Er det da hensiktsmessig å ha en egen innledning for Lektor 8-13, som i kapittel 1 i 

høringsutkastet, eller er det unødvendig? 

Hvis man skal ha en egen introduksjonsdel, må den i så fall kun omhandle det som er 

særegent for lektorutdanning trinn 8-13.   

− Er nåværende forslag i tråd med forskriften, og bidrar den til å synliggjøre det som 

særskilt kjennetegner studenter fra 8-13 utdanninger? 
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6. Er det tematikk som er spesielt viktig for lektorutdanninger trinn 8-13 som mangler?  

Et særtrekk ved lektorutdanning trinn 8-13 er at den er integrert, og som nevnt under spørsmål 1, 

ønsker vi oss en presisering av hva det innebærer.  

Andre kommentarer 

Kapittel 2, avsnitt 2.1.1 

I avsnitt 2.1.1 omtales «en obligatorisk fordypningsoppgave» i det tredje studieåret. Vi støtter denne 

benevnelsen, som henviser til det som Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 

omtales som «en bacheloroppgave». Det er derimot ønskelig med en konsekvent begrepsbruk, og 

man må få avklart hvilke av de to som skal benyttes. 

Videre står det videre at emnegruppen som utgjør programspesialiseringen er på 90 studiepoeng 

samlet. Fordi det i § 3 i Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 er oppgitt hvor 

mange studiepoeng som skal inngå i fag 1, mener vi at presiseringen om 90 studiepoeng samlet, bør 

fjernes.  

Dersom omfang av spesialisering skal presiseres i retningslinjene, bør det stå 80 studiepoeng. Dette 

fordi det for bachelorprogram er et nasjonalt krav om minimum 80 studiepoeng spesialisering. Vi ser 

ingen grunn til at nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 skal stille krav om større 

omfang enn dette.   

Vi ser det ellers som viktig at det sikres at FoU-arbeid også knyttes til pedagogikk og fagdidaktikk.   

Kapittel 3 

I avsnitt 3.1.1 står det at «[k]andidaten har inngående kunnskap om fagområdets historie, egenart og 

plass i skole og samfunn.» Det er naturlig at fagområdets historie, egenart og plass i skole og 

samfunn behandles i fag 1 og fag 2, men vi mener det er uheldig å kreve i retningslinjene at 

studentene skal ha «inngående» kunnskap om dette.  

I avsnitt 3.2.1 står det at «[k]andidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, begreper og teorier 

knyttet til fag 2.» Dette punktet bør også settes inn i avsnitt 3.1.1, da det er behov for en viss bredde 

i fagkunnskapen i fag 1, ikke bare fordypning.   

Kapittel 5 

I kapittel 5 står det at «Praksisopplæringen skal bestå av de aktiviteter som inngår i en lærers 

arbeidsplanfestede dag og inkluderer […].» Setningen er hentet fra Forskrift om rammeplan for 

lektorutdanning trinn 8-13, men en svakhet der, er at veiledning ikke er nevnt. Veiledning går ut over 

det som normalt inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag. Det er imidlertid en sentral og viktig del 

av praksis, og vi foreslår derfor at følgende setning settes inn rett etter «Praksisopplæringen skal 

bestå av de aktiviteter […]»: «I tillegg inngår veiledning som en sentral del av praksisopplæringen.» 



Høringssvar fra Institutt for pedagogikk 
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Svar på høring av Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 fra Institutt 

for pedagogikk ved Universitetet i Bergen.  

 

 

Generelt om utkastet til nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13: 

 

Som tekst skiller det nye forslaget seg betraktelig fra de nasjonale retningslinjene for 

lektorutdanning som allerede er gjeldende, og som ligger ute på UHRs nettsider 

(http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_retningslinjer_LU_8_13.pdf). Faktisk er disse to 

så forskjellige, at det kan spørres om det i det hele tatt er snakk om en revisjon, eller om en 

helt ny tekst. Siden en revidering også skal være en forbedring, er det bemerkelsesverdig at 

den teksten som allerede foreligger, er mer oversiktlig, informativ og presis enn den teksten 

som skal erstatte den. For eksempel begynner de allerede eksisterende nasjonale 

retningslinjene med setningen: «Lærerutdanninger skal være profesjonsrettede og 

integrerte, praksisnære og relevante, forskningsbaserte og utviklingsorienterte, krevende og 

ha høy kvalitet.» Disse fire momentene (1) profesjonsrettede og integrerte, 2) praksisnære 

og relevante, 3) forskningsbaserte og utviklingsorienterte og 4) krevende og ha høy kvalitet) 

strukturerer hele tekstens oppbygning, slik at leseren lett kan navigere i dokumentet som 

helhet. Dermed blir dokumentet mer effektivt som styringsdokument. Det er imidlertid 

vanskelig å få øye på den overordnede strukturen til den nye teksten. Det gjør at den 

fremstår som en rekke avsnitt uten noen klar forbindelse til hverandre. Med dette blir 

dokumentet uklart som styringsdokument, der leseren må gjette seg til viktigheten av 

avsnittene som blir presentert. For eksempel blir internasjonalisering nevnt i et eget avsnitt i 

det nye utkastet, til forskjell fra det gamle: Betyr dette at dette er blitt viktigere, og 

eventuelt på hvilken måte?  

     

Samlet sett virker det som den foreliggende tekst kun tar utgangspunkt i Forskrift om 

rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13. Vi er derfor også tvilende til om den 

foreliggende tekst tilfører noe nytt eller mer enn det som allerede står i forskriften. Teksten 

fungerer i liten grad som styringsverktøy. Den bør strammes opp slik at hovedpunktene 

tydeliggjøres.  

 

 

Svar på de konkrete spørsmål:  

 

1. Har de nasjonale retningslinjene en god balanse mellom hensynet til nasjonal 

koordinering og hensynet til lokale løsninger? 

 

Det er en god balanse mellom nasjonale koordinering og lokale løsninger, men vi ønsker 

noen presiseringer. Hva innebærer det at lektorutdanningen er integrert? Vi ønsker også en 

konkretisering av hva 100 dager praksis innebærer. Praksis er tydeligere operasjonalisert i 

Retningslinjene for PPU. Det er de samme skolene som mottar studenter fra både PPU og 

Integrert lektorutdanning, og studentene skal ut og jobbe i den samme skolen. Kanskje det 

er hensiktsmessig at praksis behandles likt (selv om det er ulik lengde på de ulike 

programmene). Vi ønsker også en mer konsekvent begrepsbruk. I de foreslåtte 

retningslinjene omtales en obligatorisk fordypningsoppgave i tredje studieår, mens 

forskriften opererer med «bacheloroppgaven». 
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I forskriften står det at «Kandidaten… skal ha kunnskap om UTVIKLINGEN av skolen som 

organisasjon». (kan leses: skolehistorie). I retningslinjene står det «…skolen som 

organisasjon». 

 

Det siste punkt under ”kunnskap” burde vært delt i to. ”…utvikling i ulike sosiale og kulturelle 

kontekster” i ett, så et nytt punkt om ”ungdom i vanskelige situasjoner og deres rettigheter” 

i et annet. 

 

 

2. Er retningslinjene og læringsutbyttebeskrivelsene i tråd med forskningsfronten og 

åpne nok til å gi rom for nyutvikling?  

 

Alle de ulike læringsutbyttebeskrivelsene i pedagogikk er aktuelle og relevant. Hvorvidt de 

utvalgte temaene er i tråd med forskningsfronten er et definisjonsspørsmål. De berører 

sentrale temaer innenfor det som det forskes på i pedagogikkfaget, men slik de står kommer 

det an på hvordan hver enkelt institusjon – og hvordan det enkelte program 

operasjonaliserer læringsutbyttebeskrivelsene som vil avgjøre hvorvidt de berører 

forskningsfronten.  

 

 

3. Er grepet med spesifikke læringsutbyttebeskrivelser i retningslinjene for pedagogikk 

og fagdidaktikk et godt grep, eller bør det være felles læringsutbyttebeskrivelser for 

profesjonsfaget?  

 

Dette spørsmålet er uklart. «Profesjonsfaget» består jo av fagene pedagogikk og fagdidaktikk 

også i forskriften, så hvordan skal det ellers bli gjort? Hvis tanken er å skape en fusjon av 

disse to fagene gjennom felles læringsutbyttebeskrivelser støtter ikke vi dette. Forholdet 

mellom fagdidaktikk og pedagogikk skiller seg litt ved de ulike lærestedene i Norge, og å slå 

dem sammen virker som en byråkratisk konstruksjon som gjør vold på det faktum at de to 

fagene har ulik historikk, vitenskapsprofil og ved UIB har de også ulik administrativ 

forankring.   

 

 

4. Vurder retningslinjene i lys av strategien Lærerutdanning 2025. Gir teksten 

tilstrekkelig utviklingspotensial?  

 

Vi har tidligere kommentert at dokumentet er uklart og lite styrende. 

 

 

5. NRLU har oppnevnt en arbeidsgruppe som høsten 2017 skal utarbeide et forslag til en 

felles introduksjonstekst som skal inngå i de nasjonale retningslinjedokumentene for 

all de åtte lærerutdanningene i Norge.  

 

- Er det da hensiktsmessig å ha en egen innledning for lektor 8-13, som et kapittel 1 

i høringsutkastet, eller er det unødvendig? 
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Denne delen kan kuttes eller bare ta med det som er særegent for lektorutdanningen. 

 

- Er nåværende forslag i tråd med forskriften, og bidrar den til å synliggjøre det som 

særskilt kjennetegner studenter 8-13 utdanninger? 

 

 

6. Er det tematikk som er spesielt viktig for lektorutdanninger trinn 8-13 som mangler?  

 

Et særtrekk ved lektorutdanningen er at den er integrert. Vi ønsker oss som nevnt en 

presisering av hva det innebærer. 

 

 

Annet 

Retningslinjene legger stor vekt på at utdanningen skal være FoU-basert. Både 

fordypningsoppgave (bacheloroppgave?) og masteroppgave nevnes i den sammenheng. Selv 

om masteroppgaven skal være profesjonsrelevant, trenger ikke oppgaven være didaktisk. De 

ulike disiplinfagene kan ha helt andre tilnærminger til metode og vitenskapsteoretiske 

tilnærminger enn det som er vanlig innenfor utdanningsforskning. Vi ser det som viktig at 

det sikres at FoU-arbeid også knyttes til pedagogikk og fagdidaktikk.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet 

Telefon 55582062 

post@mnfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allégt. 41, Realfagbygget 

Bergen 

Saksbehandler 

Marianne Jensen 

55582841 
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Studieadministrativ avdeling 

 

  

  

 

Høring - Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning - svar fra MN 

 

Ved MN-fakultetet har høringssaken vært til behandling i lærerutdanningsutvalget og vi gir på 
bakgrunn av dette følgende innspill til høringsutkastet: 

 

Det er flere punkter i høringsutkastet som kunne vært kommentert, men vi velger å 
konsentrere oss de punktene vi anser det som viktigst å gi tilbakemelding om: 

 

- I kapittel 5 står det at "Praksisopplæringen skal bestå av de aktiviteter som inngår i en 
lærers arbeidsplanfestede dag og inkluderer ...". Denne setningen er hentet rett fra 
rammeplanen. En svakhet i rammeplanen er at veiledning ikke er nevnt her. Veiledning er en 
sentral del av praksis og er noe som går utover det som normalt inngår i en vanlig lærers 
arbeidsplanfestede dag. Siden det mangler i rammeplanen, bør det nevnes i retningslinjene. 
Vi foreslår at det tas inn en ekstra setning rett etter "Praksis består av ...": "I tillegg inngår 
veiledning som en sentral del av praksisopplæringen". 

 

- I avsnittet 2. 1 om masteroppgaven står det at det skal inngå en spesialisering på 90 sp. Så 
vidt vi kjenner til er det ikke nasjonale krav knyttet til omfang på spesialisering i femårige 
mastergrader, men for bachelorprogram er det nasjonalt krav om minimum 80 sp 
spesialisering. Vi ser ingen grunn til at nasjonale retningslinjer for lektorprogrammet skal 
stille krav om større omfang enn dette. Det er uansett i rammeplanen spesifisert hvor mange 
studiepoeng det skal inngå i fag 1. Dersom det i retningslinjene skal sies noe om omfang av 
spesialisering, bør det stå 80 sp, ikke 90. 

 

- Det er foreslått konkrete læringsutbytter for fag 1 og 2. Vi er usikre på om det er behov for 
konkrete læringsutbyttebeskrivelser for fag 1 og 2 i retningslinjene. Institusjonene som i 
første omgang startet opp lektorprogram har nokså lik fagtradisjon. Etter hvert som flere 
institusjoner starter opp lektorprogram, vil det være større variasjon i fagtradisjoner blant 
dem som tilbyr lektorprogram. Det kan derfor kanskje være en fordel å ha konkrete 
læringsutbyttebeskrivelser for fag 1og 2 for å sikre høyt faglig nivå ved alle institusjoner.  

Dersom retningslinjene skal inneholde konkrete læringsutbytter for fag 1 og 2:  

Referanse Dato 

2017/7954-MAJE 25.08.2017 
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Både under fag 1 og fag 2 står det som et læringsutbytte: «Studenten har inngående 
kunnskap om fagområdets historie, egenart og plass i skole og samfunn». Det er naturlig at 
fagområdets historie, egenart og plass i skole og samfunn behandles i fag 1 og fag 2, men 
mener det er uheldig å kreve i retningslinjene at studentene skal ha «inngående» kunnskap 
om dette.  

I tillegg står det som læringsutbytte under Fag 2: " - bred kunnskap om sentrale temaer, 
begreper og teorier knyttet til fag 2 ". Dette bør være med også under fag 1. Det er også 
behov for en viss bredde i fagkunnskapen innen fag 1, ikke bare fordypning og 
spesialisering.  

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Harald Walderhaug 

Visedekan for undervisning Marianne Jensen 

 seniorkonsulent 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 17/10206 

 

 

  

Sak 30/17 Mandat for praksisutvalget 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, revidert mandat, 
gjeldende mandat 

    

                                  Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. september 2017      ePhorte: 17/10206 
 

Perioden for praksisutvalget utløp 31.7.2017. På grunn av omorganiseringen av 
lektorutdanningen i 2016, er det imidlertid nødvendig med en revisjon av mandatet til 
praksisutvalget. Leder for programrådet ønsker i tillegg en drøfting med hensyn til rotasjonen 
på ledervervet, og det er også behov for en presisering av mandatet. Dette bør gjøres før 
nytt utvalg oppnevnes, og det er derfor sendt en forespørsel til Det humanistiske fakultet, om 
å forlenge perioden for nåværende leder frem til 31.12.2017. 

Redaksjonelle endringer 

Endringene med bakgrunn i omorganiseringen er først og fremst redaksjonelle. 
“Programstyret for lektorutdanningen” er erstattet med “programrådet for lektorutdaningen” 
og styringsgruppen er nevnt som et utvalg som kan delegere oppgaver til praksisutvalget. 
Mandatet er også strukturert etter samme mal som mandatet for styringsgruppen og 
programrådet.  

Faktiske endringer   

1. Det er satt inn en innledende tekst om praksisutvalgets sammensetning og posisjon. 
2. Sammensetningen av praksisutvalget er presisert under et eget avsnitt. 
3. Det er presisert at leder oppnevnes etter rotasjonslisten SV, HF, MN, PED (vedtatt i 

programstyret 16.6.15 mot én reservasjon.) 
4. Det er presisert at programkoordinator for lektorutdanningen har observatørstatus, at 

leder er sekretariatsansvarlig og emneansvarlig for praksisemner og at 
praksiskoordinator er sekretær for utvalget.   

5. Det er presisert at praksisutvalget skal utforme og revidere emnebeskrivelser for 
praksisemner. 

I tillegg har en ved omstruktureringen til punkter, prøvd å i større grad konkretisere det som 
går på daglig drift.  

Gjeldende mandat og revidert mandat er lagt ved.  

 

Forslag til vedtak:  

Programrådet vedtar revidert mandatet for praksisutvalget. Ledervervet i praksisutvalget 
rullerer på følgende måte: SV, HF, MN, PS.  

 

 

25.8.2017/SAL  
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Mandat for praksisutvalget 

Praksisutvalget er et arbeidsutvalg nedsatt av programrådet for lektorutdanningen. Fakultetene som 

er involvert i praktisk-pedagogisk utdanning og 5-årig lektorutdanning har én representant hver, og 

velger selv representasjon. Fakultetsrepresentanten har et særskilt ansvar for å ivareta fakultetets 

perspektiv i praksisutvalget. Ledervervet går på omgang mellom faglig ansatte fra 

profesjonsprogrammene ved de deltakende fakultetene.    

Praksisutvalget har ansvar for: 

• å gi programrådet tilrådinger i saker som gjelder praksis.  

• å følge opp saker fra programrådet eller styringsgruppen som gjelder praksisopplæring og 

samarbeid med praksisskoler og partnerskoler.   

• å utforme og revidere emnebeskrivelser for praksisemner. 

• å bidra til kvalitetssikring av praksisopplæringen.  

• å informere programrådet og styringsgruppen for lektorutdanningen om sentrale og 

strategiske saker knyttet til praksisopplæringen.  

• å løse mindre, konkete saker som gjelder praksisopplæringen.  

• å forvalte det løpende samarbeidet med praksisskoler og partnerskoler.  

• å arrangere førpraksismøter og mindre samlinger for koordinering av praksisopplæringen 

mellom UiB og skolene.  

• å avlegge årsrapport til programrådet, inkludert en oversikt over bruken av tildelte midler.  

 

Praksisutvalget er sammensatt av: 

• Leder, oppnevnes etter følgende rotasjonsliste: SV, HF, MN, PS 

• Fakultetsrepresentanter 

• To studentrepresentanter: én fra femårig lektorutdanning og én fra ettårig praktisk-

pedagogisk utdanning 

• To representanter fra praksisskoler, oppnevnes av Hordaland fylkeskommune og Bergen 

kommune 

• Programkoordinator for lektorutdanningen har observatørstatus 

 

Leder av praksisutvalget er sekretariatsansvarlig og emneansvarlig for praksisemner. 

Praksiskoordinator er sekretær for utvalget.   
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Universitetet i Bergen 
Det psykologiske fakultet 
Programstyret for lektorutdanning 
 
 
  Sak: 17/15 

Arkivsaksnr.:  2015/6510  Møte: 16.06.2015 

 
 
 
 

Oppnevning av medlemmer til praksisutvalget for perioden 2015-2017 
 

 
 
 
Praksisutvalgets periode utgår 1. august 2015 og nye medlemmer må oppnevnes. Fakultetene 
må oppnevne en fast og en vararepresentant. I tillegg må det oppnevnes være 
studentrepresentanter og skolerepresentanter i til utvalget.  
 
 
Praksisutvalgets mandat  
 
Praksisutvalget ba i 2013 om en presisering av mandatet og programstyret gjorde følgende 
vedtak på sitt møte i februar 2013:  
 
«Praksisutvalet er nedsett av Programstyret for lektorutdanning, og er eit rådgivande organ for 
Programstyret i saker som gjeld praksis. Programstyret kan delegere fullmakter til 
Praksisutvalet i saker som gjeld dagleg drift, og det omfatter òg samarbeid med praksisskular 
og partnerskular. Praksisutvalet orienterer Programstyret jamleg om arbeidet, og sender ein 
årsrapport. Leiaren av Praksisutvalet bør av praktiske grunnar helst vere tilsett ved Det 
psykologiske fakultet». Det som gjeldt «saker som gjeld dagleg drift» vart presisert i 
saksforelegget til programstyret og inkluderer: «saker som omhandler samarbeid med 
partnerskoler og praksisskoler, praksisskoler, praksismøter, samlinger for partnerskoler etc». 
Det har likevel ikkje vore meininga at praksisutvalet skulle forvalte dagleg drift som eit 
administrativt organ, men først og fremst fungere som eit kontaktorgan,drøftingsorgan og 
kvalitetssikringsorgan for saker som gjeld drifta av skulepraksis. Praksisorganet kan førebu 
større praksissaker for programstyret, og kan løyse mindre, konkrete saker som gjeld praksis. 
Denne forståingsmåten av «dagleg drift» er i samsvar med måten nemninga vert nytta på i 
fleire andre faglege organ ved UiB, bl.a. Programutvalet for lærarutdanning ved HF-fakultetet». 
 
I tillegg har utdanningsutvalget sentralt på sitt møte den 15.10.14 presisert mandatet til 
programstyret og det som angår underutvalg i programstyret:  
  
«Programstyret for lektorutdanningen er et overgripende styre for hele porteføljen av 
lektorutdanningsprogram ved UiB. Leder- og nestledervervet i programstyret går på omgang. 
Nestleder har særskilt driftsansvar for PPU. Det psykologiske fakultet har sekretariatsfunksjon. 
Lederverv i øvrige underliggende arbeidsutvalg, både faste og ad hoc, skal også gå på 
omgang, og må ses i sammenheng.» 
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Forslag til vedtak: Programstyret sender brev til fakultetene og ber om at de oppnevner 
en fast representant og vara til praksisutvalget for perioden 2015-2017. I tråd med 
mandatet skal ledervervet gå på omgang. Pedagogikk og Det psykologiske fakultet har 
hatt ledervervet i forrige periode. For kommende periode skal leder for praksisutvalget 
være fra ett av de andre fakultetene. Frist for tilbakemelding 26. juni 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
05.06.2015 /HILLU  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 17/7945 

 

 

  

Sak 31/17 Lektorutdanningskonferanse og 
forskningsdager ved UiB 2018 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. september 2017      ePhorte: 17/7945 
 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtok i møte 12.6.2017, driftsbudsjett for 
programrådet for lektorutdanningen for 2018. I budsjettet er det avsatt 200 000 kr til 
konferanse eller nettverksmøter. Styringsgruppen har overlatt til programrådet å avgjøre om 
midlene skal brukes på én stor konferanse eller flere mindre arrangementer av typen 
nettverksmøter.  

I budsjettet for 2018 er det i tillegg avsatt 80 000 kr til forskningsdag. Denne posten er 
oppjustert med 20 000 kr sammenlignet med budsjettet for 2017, da programrådsleder 
fremmet forslag om å arrangere to slike i løpet av et år. 

Selv om budsjettet for 2018 må følges opp av økonomiavdelingen og fakultetene, og dermed 
ikke er ferdigbehandlet, må programrådet ta stilling til følgende:  

1. Om det skal arrangeres én konferanse eller flere nettverksmøter i 2018 

2. Tid og sted for lektorutdanningskonferanse eller nettverksmøter 

3. Tid og sted for forskningsdagene  

En har gode erfaringer med den årlige lektorutdanningskonferansen. Samtidig er det behov 
for en tettere og mer jevnlig kontakt med praksisskolene, og da spesielt partnerskolene. 
Midlene som programrådet har til rådighet kan bidra til det. 

  

Forslag til vedtak 

Programrådet vedtar at  

1. de avsatte midlene til konferanse/nettverksmøter i 2018 skal brukes på.... 

Tid: 

Sted:  

2. forskningsdagene i 2018 blir avholdt  

• [dato] ved UiB 

• [dato] på Hotell Terminus  

 

 

 

14.8.2017/SAL   
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 17/10933 

 

 

  

Sak 32/17 Samling for programsensorer i 
lektorutdanningen 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. september 2017      ePhorte: 17/10933 
 

Da en hadde koordinerende programsensor for lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen, 
ble det arrangert en felles programsensorsamling, der koordinerende programsensor og de 
fakultetsvise programsensorene dedikert til lektorutdanningen, deltok. Samlingen gikk over 
tre dager, og det var leder for det daværende programstyret for lektorutdanningen og 
koordinerende programsensor som hadde regien. 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtok i møte 28.03.2017, sak 6/17 at en ikke skulle 
engasjere ny koordinerende programsensor for lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen 
i 2017, men heller konsentrere seg om å følge opp programsensorrapporter fra foregående 
år. Selv om en nå ikke har koordinerende programsensor, vil en fortsatt arrangere en 
samling for programsensorer involvert i lektorutdanningen ved UiB. Dette for å 
forhåpentligvis dra bedre nytte av deres rapporter og opprettholde kontakten.   

Tid: 30. og 31. oktober 

Sted: UiB 

Tentativt program:  

Dag 1 

• Møte mellom programsensorene og leder for programråd, leder for styringsgruppe og 
leder for FIL 

• Møte mellom programsensorene 

• Møte mellom programsensorene og leder + sekretær for praksisutvalget og rep. fra 
skolene 

• Middag 
Dag 2 

Fakultetsvis: 

• Møte mellom programsensor og LU-leder 

• Møte mellom programsensor og studenter 
• Møte mellom programsensor og adm.  

• Ev. 
 

Det er mulig at programsensorene skal få disponere dag 2 fritt, men det må avtales mellom 
programsensoren og det respektive fakultetet.  

Programrådet må ta stilling til om det er spesielle tema som bør være gjenstand for diskusjon 
på dag 1 og om det tentative programmet kan følges opp.  

 

Saken legges frem for drøfting. 

 

 

14.8.2017/SAL   
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 17/4104 

 

 

  

Sak 33/17 Visjon for lektorutdanningen 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. september 2017      ePhorte: 17/4104 
 

Jamfør fremdriftsplan for arbeidet med visjon for lektorutdanningen, sak 27/17, skulle en i 
løpet av juni 2017 innhente innspill fra avtagere av UiBs lektorkandidater. Innspillene skulle 
følges opp i møtet i programrådet 7. september.  

Det lot seg ikke gjøre å gjennmføre en spørreundersøkelse før sommeren, men 
undersøkelsen “Jobbmuligheter for lektorkandidater fra UiB” ble sendt ut til et utvalg 
ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland og Hordaland 22.8.2017.  

Undersøkelsen er sendt til rektorene ved skolene, med en oppfordring om å videreformidle 
den til avdelingsledere eller andre som er involvet i ansettelser ved skolen. Uvalget er på 20 
skoler: 12 videregående skoler, 7 ungdomsskoler og 1 barne- og ungdomsskole. Skolene er 
blanding av universitetsskoler, partneskoler og uavhenigige skoler, det vil si skoler hvor 
Universitetet i Bergen ikke utplasserer studenter i praksis.   

Frist for å delta er 1. september, og svarene fra undersøkelsen sendes ut til medlemmene av 
programrådet i forkant av møtet..   

 

Saken legges frem for drøfting.  

 

 

 

14.8.2017/SAL   
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 11/10676 

 

 

  

Sak 34/17 Partneskoleprosjektet – veien videre 

Orientering v/ praksisutvalgsleder, diskusjonsnotat fra 
praksisutvalget 

    

                                  Drøftingssak 
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Universitetet i Bergen 
Det psykologiske fakultet 
Praksisutvalget  
 
   

 

  Sak: 24/17 

Arkivsaksnr.:  2011/10676  Møte: 29.08.2017 

 
 
 
 
Partnerskoleprosjektet - veien videre.  

 

PARTNARSKULEAVTALESAMARBEIDET  
Diskusjonsnotat 
 
Utgangspunkt 
Partnarskuleavtalane som UiB har med eit knippe vidaregåande skular og ungdomsskular i og 
rundt Bergen går ut hausten 2017. Partnarskuleavtalane regulerer praksisutplasseringa til 
studentane både i 5LU og PPU, og er heilt avgjerande for å halda oppe kvaliteten på 
lærarutdanninga ved UiB. Nye avtalar må difor på plass frå 1/1-2018.  
 Ordninga med partnarskular starta opp i 2007. I den første perioden av avtalar var 
partnarskulane organisert i underliggjande partnarskap (team) som kvart var sett saman av fire 
skular. Kvart team hadde ein UiB-tilsett (frå IPED) som leiar. Intensjonen med denne 
ordninga var at kvar student skulle ha praksis innanfor eitt underliggjande partnarskap. Dette 
skulle sikra informasjonsflyt mellom dei som var involverte i studentane sin praksis, og å 
sikra progresjonen i denne. Ordninga var finansiert med PEK-midlar. 
 Evalueringa av ordninga som vart sett i gang i 2007 var samla sett positiv. I 2012 vart 
det sett  i gang ei ny ordning med partnarskap. No var det mindre ressursar tilgjengeleg. 
Ordninga med underliggjande partnarskap vart såleis avvikla. Ein heldt likevel oppe ordninga 
med UiB-tilsette teamleiarar med hovudansvar for kvar sine partnarskular.   
 I perioden som gjeld no, er 17 skular med (6 ungdomsskular og 11 vidaregåande). 
Ordninga er skalert kraftig ned i høve til dei første periodane med partnarskap. Praksisutvalet 
ved UiB er no ansvarleg for samarbeidet. Ressurstilgangen er mykje mindre enn han var, og 
ordninga er drifta over praksisutvalet sitt driftsbudsjett åleine. Hovudinnslaget i ordninga per i 
dag er at skulane tek imot praksisstudentar frå UiB. I tillegg arrangerer UiB årlege 
partnarskulesamlingar, forutan at skulane vert inviterte med på relevante tilskipingar ved UiB. 
 
Nye føringar for samarbeid skule-lærarutdanning 
Skule og lærarutdanning er for tida i kjernen av det norske politiske ordskiftet. I dei seinare 
åra har det kome ei rekkje utgreiingar, stortingsmeldingar og forskrifter innanfor 
utdanningsfeltet. Særs sentralt når det gjeld samarbeidet mellom skule og lærarutdannarar, er 
strategidokumentet Lærerutdanning 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i 
lærerutdanningene (KD).  
 Dette er eit dokument der ein tek sikte på å utvikla ein strategi for eit stabilt «og 
gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene, barnehagesektoren og 
skolesektoren.» Her trekkjer ein mellom anna fram at det må etablerast ordningar for jamleg 
FOU-samarbeid mellom lærarutdanningsinstitusjonane og skulesektoren. Vidare må det 
leggjast til rette for eit systematisk samarbeid om lærarstudentane sine bachelor- og 
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masteroppgåver og i det heile strukturar og arenaer for langsiktig samarbeid på alle nivå. 
Desse måla er konkretiserte i eit «Målbilde for innsatsområdet i 2025». Her vert det sett opp 
ein del konkrete mål for samarbeidsavtalene mellom lærarutdanningsinstitusjonar og eit 
definert utval lærarutdanningsskular som er kjenneteikna ved  

- «klinisk praksis», dvs. modellering av undervisning i skulen 
- eit fagmiljø av praksislærarar 
- at lærarar frå lærarutdanningsinstitusjonen deltar aktivt i praksisopplæringa 
- delte stillingar og ph.d.-utdanna lærar er vanleg 
- lærarutdanningsinstitusjonen og lærarutdanningsskulen er eit kunnskapsproduserande 

fellesskap som vidareutviklar seg ved bruk av felles fagspråk 
- stabilt og langsiktig samarbeid mellom partnarane 
- likeverd og balanse i aktørane sin innverknad på samarbeidet  
- at det foregår relevant forskning på skulen sine utfordringar og løysningar 
- studieprogramma og campusundervisninga får kontinuerlege tilbakemeldingar frå 

praksis, mellom anna gjennom utveksling av lærekrefter båe vegar 
  
Status og vegen vidare 
Realismen i at praksisopplæringa ved alle norske lærarutdanningsinstitusjonar er kjenneteikna 
ved dei måla som er sette opp av KD for 2025, kan det sikkert stillast spørsmål ved. Men for 
UiB må det telja mykje at dei tre institusjonane som det er mest naturleg for oss å samanlikna 
oss med – NTNU, UiT-Norges arktiske universitet og Universitetet i Oslo – alle har kome 
langt i å utvikla tette samarbeid om praksisopplæringa gjennom universitetsskulesamarbeida 
sine. Her ligg mange av dei måla som KD har sett opp for statusen i 2025 inne, som stabile og 
langsiktige samarbeidsrelasjonar, aktivt FOU-samarbeid og delte stillingar.  
 Realfagssamarbeidet til UiB samt HUSK (Humanistisk skolesamarbeid, som vert 
avslutta hausten 2017) er døme på gode samarbeidsopplegg mellom lærarutdanninga ved UiB 
og praksisfeltet. UiB har òg inngått avtalar om universitetsskular. Men dette har så langt 
skjedd meir eller mindre uavhengig av praksisopplæringa i lærarutdanninga, og det er heller 
ikkje klart om og kva rolle universitetsskulesamarbeidet skal ha i høve til UiB sine 
lærarutdanningstilbod.  
 Hovudinntrykket er såleis at det sidan 2007, då partnarskuleordninga vart etablert, har 
føregått ei reell nedskalering av samarbeidet mellom UiB si lærarutdanning og skulane der 
studentane våre er i praksis. Dette er alvorleg, særleg sidan dei politiske signala går i heilt 
andre retningar og sidan institusjonar som liknar oss satsar mykje meir på slikt samarbeid. For 
UiB må det òg ha mykje å seia at den nyetablerte Høgskulen på Vestlandet er ein stor 
konkurrent i tilgangen vår på praksisplassar i ungdomsskulen. 
 Korleis skal vi jobba vidare med dette? Å få etablert samarbeidskonstellasjonar ut frå 
dei kriteria som er sette opp i Lærerutdanning 2025 er ikkje gjort over natta. Det er òg slik at 
UiB må finna sin eigen veg og etablera samarbeidskonstellasjonar med utgangspunkt i måten 
vi har organisert lærarutdanninga vår på. Reforhandlinga av partnarskapsavtalane som står på 
trappene er likevel eit høve til å styrkja samarbeidet mellom lærarutdanninga ved UiB og 
skulane om praksisopplæringa. Det er heilt klart at dette fordrar at det vert sett av meir 
ressursar til å skjøtta samarbeidet mellom UiB og partnarskulane. 

Den langsiktige strategien her må likevel truleg vera å utvikla 
universitetsskulesamarbeidet til UiB vidare og ikkje minst å gje praksisdelen av 
lærarutdanninga ei mykje klarare og tydlegare rolle i så måte. Dette er i så fall ei oppgåve som 
må liggja til UiB sentralt, men i tett dialog med lærarutdanninga ved UiB. På same tid er det 
viktig å køyra parallelle laup her. Det er urealistisk at alle samarbeidsskulane til UiB skal 
verta universitetsskular, noko det må det takast høgde for i den vidare utviklinga av 
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skulesamarbeidet. Dette går òg fram av Lærerutdanning 2005: «Det er en forutsetning at de 
vanlige praksisskolene … ikke nedprioriteres til fordel for lærerutdanningsskolene 
[universitetsskulane]… men at partnerskapene er av verdi også for disse. Det må etableres 
ordninger for å spreie gode erfaringer med samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner … 
og skoler.» 
 
VIDERE 
Praksisutvalet skal i løpet av … utarbeida eit utkast til utlysing av partnarskuleavtalar og 
innhaldet i slike avtalar. Avtalane skal leggja opp til eit tettare samarbeid mellom UiB og 
partnarskulane i tråd med dei intensjonar om meir langsiktigheit, tettaret oppfølging av 
studentane, meir FoU-samarbeid og betre kommunikasjon mellom UiB og partnarskulane. 
Dette fordrar at det vert sett av meir ressursar til å forvalta dette samarbeidet. 
Praksisutvalet vil på same tid tilrå at UiB sentralt utviklar eit strategi for korleis 
lærarutdanninga ved UiB, og særskilt praksisdelen av denne, kan få ei tydelegare og klarare 
definert rolle i UiB sitt universitetsskulesamarbeid. 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte:  

 

 

  

Sak 35/17 Opptakstall og møtt-tal for 2017 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Orienteringssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. september 2017      ePhorte:  
 

Nedenfor følger en tabell med tall på studieplasser og opptakstall for 5-årig lektorutdanning, 
praktisk-pedagogisk utdanning og erfaringsbasert master i undervisning i 2016 og 2017. 
Møtt-tallene hentes ut etter registreringsfristen 1. september, og legges frem i møtet.   

 

Studieprogram Studieplasser Opptakstall 2016 Opptakstall 2017 

MAHF-LÆNO 28 47 47 

MAHF-LÆFR 32 49 42 

MAHF-LÆHR 

(nytt i 2017) 

11 - 44 

MAMN-LÆRE 35 49 46 

PPU heltid 255 132 139 

PPU deltid  35 30 19 

VID-MAUENG 17 12 5 

VID-MAUNOR 17 8 11 

VID-MAUMAT 10 6 1 

 

 

Saken legges frem til orientering.  

 

 

 

21.8.2017/SAL   
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 14/10840 

 

 

  

Sak 36/17 Definisjon av praksisdag 

Brev fra praksisutvalget 

    

                                  Orienteringssak 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det psykologiske fakultet 
 

 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det psykologiske fakultet 

Telefon 55582710 

post@psyfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7807 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Christies Gate 13 

Bergen 

Saksbehandler 

Hege Ekeland 

55 58 47 68 
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Studieadministrativ avdeling 

 

  

  

 

Definisjon av en praksisdag i lektorutdanningen (PPU, PPU-deltid 
og 5-LU) 

 

I praksisutvalgsmøte den 29. mars 2017 (sak 12/17) hadde praksisutvalget oppe en sak om 
hvordan vi skal forholde oss til at vi har gått fra praksisuker til praksisdager.  

 

Alle våre praksisemnebeskrivelser omtaler praksisdager i tråd med nasjonale rammeplaner. 
Det er derfor viktig med en felles forståelse for hvor lang en praksisdag er, og hvilket innhold 
en praksisdag skal ha for at det kan være en praksisdag. Praksisutvalget anerkjenner at det 
er vanskelig å lage en slik definisjon, men mener imidlertid at det er nødvendig for at både 
veiledere, ansatte ved UiB og studentene skal ha et felles utgangspunkt, og samme 
forståelse i forbindelse med de ulike praksisperiodene.  

 

Felles definisjon 

Videre er det hensiktsmessig å ha én definisjon av praksis, som gjelder som et minimum for 
alle praksisstudenter uavhengig av om det er snakk om PPUPRA, PPUDEL, LAPRA eller 
KOPRA. En felles definisjon av praksis gjør informasjonsarbeidet både innad og utad 
enklere. UiB har mange ulike praksisordninger med ulikt antall dager, selv innenfor samme 
emne, noe som kan være forvirrende for våre samarbeidspartnere og våre studenter. Vi kan 
derfor ikke operere med ulik definisjon av lengden på en praksisdag i tillegg.  

 

Vi har mottatt meldinger fra studenter om at de er frustrerte over at ulike skoler praktiserer 
ulike oppmøteregler. Vet at UiB fastsetter hva en praksisdag er, unngår vi denne ulikheten.  

 

Konklusjon  

En praksisdag er 6 skoletimer (à 45 minutter). Regner vi om til klokketimer blir det 4,5 timer. 
Dette er en minimumsdefinisjon, og studentene kan være mer tilstede i løpet av en dag om 
det er naturlig – som i forbindelse med fagdager etc. I løpet av en praksisperiode skal 
minimum 1/3 av praksistiden være undervisningspraksis.  

 

En praksisdag skal fortrinnsvis gjennomføres på en skole, med mindre emnebeskrivelsen 
dikterer noe annet. 

Referanse Dato 

2014/10840-HEEK 28.06.2017 
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Eksempel  

En PPU-student skal ha 30 praksisdager per semester. Det betyr at totalt skal studenten ha 
(30 x 4.5 timer) 180 praksistimer, hvorav 60 timer skal være undervisningspraksis. 
Definisjonen vi har falt ned på er med andre ord i tråd med vår allerede etablerte praksis. For 
andre emner må man regne om. Realistene på 7. semester skal eksempelvis ha 44 
praksisdager. Det vil si at de skal ha 88 undervisningstimer (44x 6/3), mens HF-studentene 
skal ha 54 undervisningstimer med sine 28 praksisdager (28 x 673). osv.  

 

Praksisutvalget mener at definisjonen om 6 skoletimer og 1/3 av totalen som 
undervisningspraksis er et rimelig og forsvarlig krav med hensyn til et felles minimumskrav, 
og mener det er en god veiledende definisjon av en praksisdag. Definisjonen gir rom for en 
viss fleksibilitet og er verken for rigid eller for omfattende. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Svein Ivar Angell  

leder for praksisutvalget  Hege Ekeland 

 sekretær for praksisutvalget  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 17/8402 

 

 

  

Sak 37/17 Desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i skolen 

Brev sendt til fakultetene  

    

                                  Orienteringssak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Studieadministrativ avdeling 
 
 

 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Studieadministrativ avdeling 

Telefon 55589314 

 

Postadresse  

Postboks 7800 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

 

Bergen 

Saksbehandler 

Silje Anette Landsverk 

Lindgren 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Det humanistiske fakultet 

Det psykologiske fakultet 

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

  

  

 

Oppfølging av sak 14/17 i styringsgruppen for lektorutdanningen: 
Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 

Styringsgruppen for lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB) fikk i møte 12.6.2017 
forelagt seg en orienteringssak om ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 
(sak 14/17).  

 

I det følgende vil vi gjøre kort rede for informasjonen som ble gitt i møtet, samt informasjon 
som har kommet i etterkant om organisering av ordningen. Vi ber om at dette videreformidles 
til relevante fagmiljøer, så snart som mulig.  

 

Desentralisert ordning 

Jf. vedlagt brev fra Fylkesmannen i Hordaland, starter Kunnskapsdepartementet i 
inneværende år innføringen av en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, 
omtalt i Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen. Ordningen skal 
stimulere til et langsiktig samarbeid mellom kommunene og universitet og høgskoler, og 
bidra til at skoleeiere kan oppnå sektormålene for grunnopplæringen. Midlene er ikke knyttet 
til bestemte fag eller fagområder, men skal benyttes til etterutdanning som fremmer kollektive 
læreprosesser i skolen.  

 

Ordningen er særlig relevant for lektorutdanningen ved UiB, da et av formålene er å bidra til 
å styrke samarbeidet mellom lærerutdanningen og praksisfeltet, og utvikle UH-sektorens 
rolle som utviklingsaktør i skolen.  

 

I 2017 er det avsatt kr 9 143 000,- til Hordaland. Det er signalisert at den statlige støtten skal 
trappes opp til cirka 500 mill. kroner per år.

Referanse Dato 

2017/8402-SILLI 30.06.2017 
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Organisering 

Fylkesmannen har opprettet en samarbeidsgruppe satt sammen av representanter fra 
eksisterende kompetanseregioner og UH-sektoren, som skal drøfte tilbud og fordeling av 
midler. Daglig leder for UiB Videre er UiBs representant i gruppen.  

 

Fylkesmannen fordeler midlene med utgangspunkt i de prioriteringene og ønskene for 
etterutdanning som kompetanseregionene melder inn. Kompetanseregionene må være klar 
på sine prioriteringer og hvilken etterutdanning de ønsker å gjennomføre, innen 1. oktober 
2017. Kompetanseregionene er som følger: 

 

• Bergen kommune 
• Sunnhordland 
• Hardanger/Voss 
• Midthordland 
• Ytre Midthordland (Askøy, Sund, Fjell, Øygarden) 
• Nordhordland 

 

Samarbeidsgruppen hadde sitt første møte 20.6.2017, og i løpet av august/september skal 
det avholdes møter mellom kompetanseregionene og UH-sektoren. Her vil det drøftes hvilke 
tema det ønskes å gi tilbud innenfor, begrunnelse for tema, kobling til eksisterende planer og 
omfang.  

 

Oppfølging ved UiB 

Innen kort tid vil UiB altså bli invitert til møter med kompetanseregionene, hvor vi vil få 
spørsmål om hva vi kan tilby innenfor ordningen og hvilke ønsker vi kan imøtekomme. For at 
vi skal kunne besvare disse spørsmålene, er det viktig at relevante fagmiljøer er informert og 
har gjort seg noen tanker om mulige prosjekter før det.  

 

Fakultetene vil bli fortløpende oppdatert i saken.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ingvild Greve 

fung. avdelingsdirektør Silje Anette Landsverk Lindgren 

 rådgiver 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Brev fra Fylkesmannen i Hordaland: Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i 
skolen 
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Kopi 

 

Det medisinske fakultet 

Det juridiske fakultet 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 17/7945 

 

 

  

Sak 38/17 Budsjett for 2018 

Sak og vedtak fra styringsgruppen 

    

                                  Orienteringssak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styringsgruppen: Sak 8/17 Budsjett 2018 - lektorutdanningen 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  12. juni 2017      ephorte:  
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn  
Nedenfor følger forslag til driftsbudsjett for programrådet for lektorutdanningen for 2018, 
samt forslag til budsjett knyttet til fellesarrangementer i lektorutdanningen.  
 
Programrådets midler inneholder driftsmidler til praksisutvalget og midler til Fagutvalget for 
lektorutdanning (FIL). I 2017 var rammen for budsjettet på kr. 200 000. Vi baserer oss på 
dette for budsjettet til neste år.  

 
 
Drift av programrådet som helhet 

 
 Total kr  

 
 Oppfølging av programsensorrapporter 

 
30.000 

 
 Generelle driftskostnader 

 
35.000 

 
 Forskningsdag 

 
60.000 

 
Studentaktiviteter 

 

 
 Felles programsamling  

 
15 000 

 
 Tilskudd FIL 

 
20.000 

 
Praksisutvalget 

 
40.000 

 
Sum totalt  

 
200.000 

 
FIL får 35 000 kr i støtte per år, og av disse går 15 000 kr til programsamling, som er en 
oppgave programrådet har delegert til FIL.    
 
Tidligere har 30 000 kr av programrådets driftsbudsjett vært avsatt til ordning med 
koordinerende programsensor. Dette er en ordning som kommer i tillegg til de fakultære 
programsensorene i lektorutdanningen, og er ikke en pålagt funksjon.  Avtalen for 
programsensor gjaldt sist for to år og gikk ut i 2016.  
 
Styringsgruppen vedtok i møte 28. mars 2017 (sak 6/17) at det ikke skulle oppnevnes ny 
koordinerende programsensor i 2017, og at de avsatte midlene i stedet skulle brukes på 
oppfølging av programsensorrapporten fra 2016. Programrådets anbefaling er at man også i 
2018 bruker midler på oppfølging av rapporten fra 2016, samt rapportene fra 
programsensorene ved fakultetene, og avventer ny oppnevning av koordinerende 
programsensor. Midlene til oppfølging av sensorrapporter skal blant annet dekke utgifter til 
en fellessamling med de fakultetsvise programsensorene (ekskl. reiseutgifter).  
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Budsjett knyttet til fellesarrangementer  
Budsjettet som gjelder fellesarrangementer i lektorutdanningen, inkluderer aktiviteter knyttet 
opp mot studiekvalitet og studentmiljø. Dette er midler som per i dag ikke er dekket over 
fellesbudsjettet for programrådet, og som derfor må dekkes inn på annet vis.  Det legges opp 
til at budsjettpostene for «konferanse eller nettverksmøter»  og for avslutningsseremoni er 
midler som trekkes inn fra fakultetene etter en fordelingsnøkkel angitt nedenfor.  
 
Når det gjelder temaseminar, er dette en ny budsjettpost som er omsøkt fra praksisutvalget. 
Temaseminar er et relativt nytt tilbud, tilbudt første gang i 2015, som det er ønskelig å 
videreføre. Vi viser til vedlagt brev fra praksisutvalget, for nærmere informasjon. Siden 
temaseminar er en del av praksis, blir det foreslått at dette dekkes over praksisbudsjettet. 
Dette blir nærmere omtalt nedenfor.  
 
 

 
Fellesarrangementer 

 
 Total kr  

 
Konferanse eller nettverksmøter 

 
200.000 

 
Temaseminar 

 
150.000 

 
Avslutningsseremoni 

 
40.000 

 
Sum totalt  

 
390.000 

 
Konferanse eller nettverksmøter 
Lektorutdanningen ved UiB er tverrfakultær og har mange involverte, både ved UiB og i 
skoleverket. For å ha en velfungerende utdanning av høy kvalitet, er ulike møteplasser helt 
nødvendig. En av de viktigste møteplassene har vært den årlige 
lektorutdanningskonferansen, der målgruppen er ansatte i lektorutdanningen ved UiB, 
programsensorer og UiBs partnerskoler. 
 
I 2017 ble konferansen finansiert gjennom et spleiselag mellom de involverte fakultetene, og 
vi foreslår at denne ordningen videreføres. Som følge av flere ansatte i lektorutdanningen de 
senere årene, er konferansen kostnadsberegnet til kr. 200 000,- for 2018. Det inkluderer 
også kostnader for deltakere fra de inviterte samarbeidsskolene, studentrepresentanter og 
bidragsytere. 
 
Fordeling av utgiftene kan gjøres på bakgrunn av erfaringstall. Samtidig ser vi det som 
formålstjenlig, dersom den samme fordelingsnøkkelen benyttes på ethvert arrangement i 
lektorutdanningen, hvor fakultetene dekker utgiftene. Fordelingen som er satt opp nedenfor, 
tar derfor utgangspunkt i gjennomsnittlig prosentvis deltakelse på konferansen fra de 
respektive fakultetene de siste tre årene, men vi har foretatt avrundinger som gjør at 
fordelingsnøkkelen kan overføres til andre arrangement, eksempelvis 
avslutningsseremonien. Dersom det blir opprettet en 5-årig lektorutdanning ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, vil en muligens måtte justere fordelingsnøkkelen.   
 
Fordeling av utgifter til konferanse/nettverksmøter: 
HF:   30 % =  60 000 kr 
MN:   30 % =   60 000 kr 
SV:   10 % =  20 000 kr 
PSYFA:  30 % =   60 000 kr 
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SUM:             = 200 000 kr   
 
Styringsgruppen overlater til programrådet for lektorutdanningen å avgjøre om midlene skal 
brukes på én stor konferanse eller flere mindre arrangement av typen nettverksmøter.  
 
 
Temaseminar 
5-årig lektorutdanning (5LU) og ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er underlagt 
rammeplaner og nasjonale retningslinjer, som stiller særskilte krav til innhold og 
organisering.  Jf. vedlagt søknad fra praksisutvalget, ber utvalget om at det settes av midler 
til å finansiere temaseminarene over øremerkede midler til praksis.  
 
Programrådet ser behovet for temaseminarene og mener dette er et tilbud som bør 
prioriteres. Når det gjelder forslaget om bruk av øremerkede midler til praksis, er dette noe 
som i utgangspunktet er mulig. Imidlertid må det i planleggingen av bruken av de 
øremerkede midlene også tas høyde for at rammeavtalene om praksis med Bergen 
kommune og Hordaland fylkeskommune er under reforhandling. Resultatet av 
forhandlingene vil høyst sannsynlig medføre at en større del av de øremerkede midlene blir 
brukt. Før avtalene er ferdig behandlet, er det ikke mulig å si hvor mye midler som gjenstår til 
bruk til temaseminar. I forslag til vedtak blir det lagt opp til at det settes av midler til 
temaseminar av de øremerkede midlene, forutsatt at det er rom for dette.    
 
Avslutningsseremoni 
På bakgrunn av et ønske fra studentene, og som et tiltak knyttet til studentmiljøet, ble det i 
2016 arrangert en egen avslutningsseremoni for kandidater på 5LU. Arrangementet ble 
finansiert av HF og MN, og begge de involverte fakultetene ønsket en videreføring, da 
seremonien var svært vellykket.  
 
I 2017 er arrangementet rettet både mot kandidater på 5LU og på PPU, og finansieres og 
gjennomføres av HF, MN og PSYFA, som er programeiere.  
 
For å kunne avvikle fremtidige seremonier mest mulig effektivt, er det ønskelig at vi fastsetter 
en økonomisk ramme og en fordelingsnøkkel. Vi foreslår at utgiftene deles på alle de 
involverte fakultetene, og etter samme fordelingsnøkkel som gitt ovenfor. Rammen for 
arrangementet settes til 40 000 kr.    
 
Fordeling av utgifter til avslutningsseremoni: 
HF:  30% = 12 000 kr 
MN:  30% = 12 000 kr 
SV:  10% =   4000 kr 
PSYFA: 30% = 12  000 kr 
SUM:           = 40 000 kr 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar: 
 
1) Det forelagte driftsbudsjettet for programrådet for lektorutdanningen. 
 
2) Det forelagte budsjettet for fellesarrangementer i lektorutdanningen: 

• Konferanse eller nettverksmøter 
• Temaseminar 
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• Avslutningsseremoni  
 
Konferansen/nettverksmøtene og avslutningsseremonien finansieres av fakultetene i 
henhold til foreslått fordelingsnøkkel, og fakultetene avsetter penger til disse 
arrangementene i budsjettene sine.   
 
Temaseminarene finansieres av de øremerkede midlene til praksis, dersom det er rom for 
det.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtak i styringsgruppen 
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Sak 8/17 Budsjett 2018 - lektorutdanningen 

Driftsbudsjettet for programrådet for lektorutdanningen dekker utgifter til aktiviteter i regi av 

programrådet, praksisutvalget og Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL). Etter innspill 

fra leder av programrådet for lektorutdanningen, ble det gjort følgende endringer: 

1) Posten «Oppfølging av programsensorrapporter» ble inkludert i posten «Generelle 

driftskostnader»  

2) Posten «Forskningsdag» ble oppjustert til 80 000 kr, slik at en kan avholde to 

arrangementer.  

Den totale avsetningen til driftsbudsjett for lektorutdanningen for 2018 er da 220 000 kr.  

 

Budsjettet for fellesarrangementer i lektorutdanningen ble oppjustert til totalt 410 000 kr for 

2018, grunnet en økning av potten til avslutningsseremoni til 60 000 kr.  

 

Det ble presisert at dersom de øremerkede midlene til praksis ikke strekker til å finansiere 

temaseminarene, må utgiftene dekkes av fakultetene. 

 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar: 

 

1) Det forelagte driftsbudsjettet for programrådet for lektorutdanningen med de 

endringene som fremkom i møtet. 

2) Det forelagte budsjettet for fellesarrangementer i lektorutdanningen, med de 

endringene som fremkom i møtet 

 

Konferansen/nettverksmøtene og avslutningsseremonien finansieres av fakultetene i 

henhold til foreslått fordelingsnøkkel, og fakultetene avsetter penger til disse 

arrangementene i budsjettene sine.  

 

Temaseminarene finansieres av de øremerkede midlene til praksis, dersom det er 

rom for det. Hvis de øremerkede midlene ikke strekker til, må utgiftene til 

temaseminarene dekkes av fakultetene.  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ePhorte: 17/10934 

 

 

  

Sak 39/17 Oppfølging etter internrevisjon - opptak til 
PPU 

Sak i utdanningsutvalget 

    

                                  Orienteringssak 

 



Utdanningsutvalget: Sak 43/17 Oppfølging etter internrevisjon 

                                                        Opptak til PPU 
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Notat 

Til: Universitetets Utdanningsutvalg 
Fra: Studieadministrativ avdeling 
Møte:  6. september 2017      ephorte:  
___________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn 
PricewaterhouseCoopers (PwC) har gjennomført en internrevisjon av opptaksordningen ved 

UiB, rapporten ble ferdigstilt i august 2017. Følgende opptak ble kartlagt og evaluert; 

masteropptakene (HF, MN og INTGRAD ved SA), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), 

Bachelor i utøvende musikk og opptak til poststudier (JURFA).  

Revisjonen er utført i perioden mai-juni 2017, som samtaler med nøkkelpersonell ved de 

aktuelle fakultetene og SA. SA har i tillegg bidratt med tallmateriale.  

Fordi PPU-opptaket krever rask oppfølging, blir dette omtalt separat, til slutt i saken. 

Oppfølging  
Revisjonen har avdekket flere forbedringsområder som gjelder alle opptakene våre; UiB bør 

etterstrebe mindre sårbarhet, mer transparens, bedre rutiner, god informasjon til søkere og å 

intensivere arbeidet med å fylle studieplassene våre. SA anbefaler å jobbe med dette i 

fellesskap og bruke eksisterende forum og nettverk for å samkjøre rutiner og arbeidsformer.  

I forslagene til tiltak for oppfølging har SA valgt å fokusere på masteropptakene til UiB, de 

generelle observasjonene i rapporten trekkes derfor inn her og antas å være aktuelle også 

for fakultetene som ikke ble kartlagt. Overordnet foreslår SA at tiltakene blir en del av 

prosessen med å samordne masteropptakene til UiB. Der det er relevant å gjennomføre tiltak 

tidligere, er dette påpekt.  

Kapasitet, kompetanse og sårbarhet knyttet til opptaksprosessen 

I rapporten påpekes det at UiB er sårbar for fravær i opptaksperiodene, og det foreslås å 

enten 1) få på plass en backup-ordning for nøkkelpersonell, på fakultetene eller med SA-

beredskap eller 2) gå videre med arbeidet med mer sentraliserte opptak ved UiB der 

kompetanse er samlet ett sted. Begge tiltakene bør følges opp slik at vi sikrer gode backup-

ordninger også frem mot en samordning. SA bistår allerede fakultetene i opptaksperiodene, 

spesielt er det er behov i perioden mai-juli. I høst vil vi også jobbe med bedre tilrettelegging 

av opptakene i FS for å minske behovet for manuelle operasjoner og saksbehandling utenfor 

FS. Målet er å automatisere større deler av saksbehandlingen, noe som også er en 

forberedelse til et samordnet masteropptak.   

Rutinebeskrivelser og maler 

I rapporten kommer det frem at det ikke er utarbeidet fullstendige rutinebeskrivelser for 

opptaksprosessen ved alle fakultetene. Dette bidrar til sårbarhet, og gjør det mer krevende å 

utvikle opptakene. SA anbefaler at både SA og fakultetene gjennomgår rutinene for opptak 

(inkludert regelverk), både som et øyeblikkelig tiltak og som et forarbeid for en samordning. 

Det er en stor fordel om dette arbeidet samkjøres, slik at vi bruker hverandres kompetanse 



 

 

 

68 

 

og jobber mot et felles masteropptak. Opptaksforum kan fungere som en arbeids- og 

diskusjonsgruppe.  

SA anbefaler også en samkjøring av maler for brev og informasjon som skal ut til søkerne, 

både på nettsidene og i e-poster. Det vil også bli aktuelt å jobbe med dette i forbindelse med 

en endring av søknadsfristen for EU-søkere til 1. mars.  

Tidspunkt for svar på søknad om opptak  

I rapporten står det at UiB risikerer å miste studenter fordi andre læresteder kan gi tilbud om 

studieplass tidligere. Vi foreslår at følgende tiltak bør settes inn for å sikre søkerne tidligere 

svar, og hindre frafall frem mot studiestart:  

- Samkjøring av alle frister i masteropptakene, inkludert en senere frist for EU-søkerne 

og felles utsending av tilbud.  

- Formalisere tidlig søknadsfrist i masteropptakene for søkere som har behov 

- Øke bruken av betinget opptak der det er hensiktsmessig 

- Samkjøre svardato slik at vi kan gi felles informasjon til alle søkerne våre 

Fleksibilitet og transparens 

Fakultetene har formidlet behovet for fleksibilitet og faglig skjønn i opptaksprosessene. I 

rapporten påpekes det at UiB må balansere behovet for fleksibilitet mot likebehandling og 

transparens. I forbindelse med en samordning, vil SA og fakultetene gå gjennom 

opptakskravene som ligger til masteropptakene i dag, og samkjøre disse slik at 

saksbehandlingen blir effektiv og alle kvalifiserte søkere rangeres etter like regler. Det er 

spesielt viktig med etterprøvbare vedtak for å sikre søkernes klageadgang. Gjennom felles 

rutiner og ett reglement med felles opptakskrav, sikrer vi likebehandling av søkerne. 

Spesielle opptakskrav, og eventuelle unntak, vil ivareta faglige hensyn og faglig ulikhet der 

det er nødvendig.  

Opptak av internasjonale søkere  

I rapporten foreslås det at UiB bør definere konkrete mål for tallet på innreisende studenter, 

både på institutts-/fakultets- og programnivå. Måltallene er viktige for at vi skal kunne vurdere 

om et opptak har vært vellykket. I første omgang ønsker SA å jobbe for å få til kvoter for 

masteropptakene, slik at vi sikrer riktig overbooking når vi skal ta opp studenter til de samme 

programmene i flere runder (fristene er ulike for norske og internasjonale søkere).  

Overbooking og økonomiske incentiver  

På grunnlag av innlevert tallmateriale avdekket revisjonen at mange av våre studieplasser 

ikke fylles opp til tross for overbooking og andre virkemidler. Følgende tiltak foreslås 

igangsatt:  

- Øke overbookingen der det er mulig å få til – SA kan bidra med tallmateriale og 

beregninger. 

- Se på muligheten for kvoter i masteropptakene, spesielt at det avsettes kvoter til 

de internasjonale søkerne 

- Øke fleksibiliteten mellom studieprogrammene og instituttene siden tallet på 

kvalifiserte søkere kan variere.  
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- Følge opp søkere som har takket ja til studieplass for å hindre frafall frem mot 

studiestart 

Markedsføringsaktiviterer 

Rapporten inneholder en rekke tiltak for hvordan fakultetene skal kunne profilere 

studieprogrammene sine bedre – dette blir ikke tatt inn i en oppfølging her, men bør sees i 

sammenheng med rekrutteringsprosjektet (se UU-sak 42/17).  

SA foreslår følgende tiltak i samband med utvikling av masteropptakene: Samle opptaks- og 

søkerinformasjonen ett sted slik at alle søkere får samme informasjon om opptak, frister etc. 

Dette må gjøres som en del av en samordning, men arbeidet kan gjerne starte allerede nå 

og vil uansett være en del av innføringen av ny frist for EU-søkerne.   

Frafall, poengproduksjon og rekruttering fra bachelor 

Rapporten foreslår en bedre sentral koordinering, rapportering og måling av effekten av tiltak 

som fakultetene iverksetter. I tillegg bør vi vurdere å knytte større deler av finansieringen til 

faktiske studenttall heller enn til antall plasser for i større grad å fylle plassene og bidra til 

likebehandling mellom fakultetene.  

I første omgang vil SA jobbe med det planlagte enkeltemneopptaket som vil skille ut en del 

av de søkerne som kun ønsker å ta enkeltstående emner, og ikke har behov for opptak til et 

studieprogram.   

Oversikt over søkere 

Rapporten peker på at en nasjonal samordning vil løse problemet med at vi ikke vet om 

søkerne også får tilbud ved andre læresteder. Ved å gå gjennom våre egne tidsplaner og 

samkjøre disse, vil vi både rigge oss for en nasjonal samordning, og samtidig sørge for god 

og konsistent informasjon til egne søkere og en mulighet for å gi tidligere svar.  

Opptak til PPU 

UiB har i de siste årene ikke klart å fylle plassen på PPU, og differansen mellom antall 

studieplasser på PPU og antall studenter som blir tatt opp og møter, er stor. UiB oppfyller 

dermed heller ikke måltallet for PPU, noe som blant annet er pekt på i tilbakemelding etter 

etatsstyringsmøtet mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og UiB 31.5.2017. En revisjon av 

dette opptaket var derfor særlig viktig.  

PwC har i rapporten sin pekt på flere forbedringspunkter for opptaket til PPU, og en del av 

disse gjelder rammer og begrensninger. PwC mener det er flere grunner til at det nå både er 

praktisk og teoretisk uoppnåelig å fylle plassene: 

1. Forveksling av tall for studenter og tall for plasser i fagdidaktiske emner 

2. For få kvalifiserte søkere, særlig grunnet krav om to fordypningsfag 

3. Mulig undervisningskollisjon 

4. Mangel på praksisplasser 

 

Med bakgrunn i dette, foreslår de at UiB:  
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• utarbeider en felles rutine og mal for rapportering og håndtering av plasser og opptak 

til PPU.  

• sentralt justerer ned det samlede kapasitetstallet på PPU.  

• gjør en grundig analyse av kapasiteten på praksisplasser. 

• inngår avtaler med den enkelte skolen om dimensjonering og bruk av praksisplasser. 

• endrer kravet om to fordypningsfag til kun ett.   

• vurderer å utvide mandatet til den sentrale klagenemnden til også å omfatte klager på 

faglige vurderinger, for å sikre likebehandling og intensjonen bak klageretten.  

 

Når det gjelder punktet om å endre kravet om to fordypningsfag til ett, presiserer PwC at et 

slikt grep vil fjerne utfordringene i punkt 2 og 3 ovenfor. Med krav om ett fag vil altså ikke 

opptaket begrenses på grunn av studentenes fagkombinasjoner, og studentene vil ikke 

kunne oppleve kollisjon i undervisningen av de to didaktikkemnene de skal ta hvert 

semester. Flere andre institusjoner som tilbyr PPU, tillater kun et fordypningsfag. 

Av andre forbedringspunkter nevner PwC organisering av opptaket, samt finansiering og 

økonomiske incentiver. For å unngå ekstra bindeledd i opptaksprosessen, forankre 

dimensjoneringen av PPU-tilbudet og sikre tilstrekkelig kapasitet og god utnytting av 

kompetanse til gjennomføring av opptaket, foreslår PwC at UiB vurderer en sentralisering av 

opptaket.  

Med hensyn til finansiering og økonomiske incentiver, peker PwC på at UiB bør gjennomføre 

en helhetlig analyse av kostnadene knyttet til PPU. En viktig del av analysen vil være å se på 

hvilke kostnadsreduserende tiltak det er mulig å gjennomføre, samtidig som en opprettholder 

undervisningskvaliteten på et tilfredsstillende høyt nivå. I tillegg er det viktig å se på 

konsekvensene knyttet til en reduksjon av antall plasser og tilhørende tilskudd.  

Oppfølging – opptak til PPU 

Endring av opptakskrav 

I tilbakemelding etter etatsstyringsmøtet 31.5.2017 mellom KD og UiB, blir det presisert at 

UiB må iverksette tiltak, for å nå kandidatmåltallene på PPU. Tilbakemeldingen fra KD er 

viktig, og gjør det nødvendig å endre kravet om to fordypningsfag for opptak til PPU, til ett, 

slik PwC foreslår i rapporten sin. Nye opptakskrav må innføres fra og med 2018.  

En endring i kravet om to fordypningsfag til ett, krever blant annet revisjon av 

opptaksreglementet og av studieplanen for PPU, inkludert opprettelse av nye emner i 

fagdidaktikk. Dette arbeidet må settes i gang umiddelbart, og utdanningsutvalget bes om å 

komme med innspill til prosessen. Studieplanarbeidet vil mest sannsynlig måtte gjøres 

uavhengig av gjeldende rutiner for revisjoner og derfor også kreve en fremdriftsplan som er 

uavhengig av disse.  

Når det gjelder endringer i opptaksreglementet, er det naturlig at Det psykologiske fakultet 

har ansvar for det, så lenge opptaket ikke er sentralisert. En vil imidlertid legge inn en føring 

om at endringen i kravet fra to til ett fordypningsfag også medfører endring i prioriteringen av 

søkerne, og at søkere med flere fag da skal prioriteres.  

En annen konsekvens av omleggingen av opptakskravene, vil være et økt behov for 

praksisplasser. Per i dag har UiB for få praksisplasser i ungdomsskolen, og en har derfor 

gjort en henvendelse til Kunnskapsdepartementet, der det blir bedt om at skoleeier får 

tydeligere føringer på å ta imot studenter i praksis. Dette vil på sikt kunne avhjelpe mangelen 
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på praksisplasser, men det er i tillegg nødvendig at Det psykologiske fakultet nå utreder 

kapasiteten på praksisplasser, og inngår avtaler med den enkelte skole om dimensjonering 

og bruk av praksisplasser.  

Informasjon til studenter 

Siden en omlegging av opptakskravene til PPU vil kunne få konsekvenser for kandidatene, 

må vi tydeliggjøre informasjon som gis til studenter og potensielle søkere. Informasjonen på 

nettsidene må oppdateres, og de nye opptakskravene må gjøres kjent i organisasjonen, slik 

at studenter mottar veiledning i henhold til i disse.  

Når det gjelder informasjon ut til studenter, peker PwC i rapporten sin på at UiB bør være 

tydelige på at PPU også er relevant for andre yrker enn læreryrket, da dette kan påvirke 

opptakstallene.  

Rutiner for rapportering og håndtering av opptak 

Studieadministrativ avdeling sørger for at det blir utarbeidet en felles rutine og mal for 

rapportering og håndtering av plasser og opptak, og vurderer nedjustering av det samlede 

kapasitetstallet.  

Når det gjelder beregning av antall plasser, vises det til vedtak i sak 30/16 i 

utdanningsutvalget 18.5.2016, hvor det fremgår at fakultetene skal legge til grunn at én 

studieplass på PPU til sammen utgjør 60 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng er knyttet til 

fagdidaktikk og 30 til pedagogikk.  

Sekretariatet for universitetsledelsen må vurdere utvidelse av klagenemndens mandat, for å 

sikre likebehandling av søkerne.   

Sentralisering av opptaket 

Studieadministrativ avdeling inkluderer PPU i den pågående prosessen om sentralisering av 

opptak. En sentralisering av opptaket er viktig for å sikre god forankring av og lik praksis i 

opptaket, samt korrekt dimensjonering av plasser.  

Finansiering 

Punktet som gjelder finansiering og økonomiske incentiver går inn som en del av saken om 

økonomi i lektorutdanningen, som styringsgruppen for lektorutdanningen utreder, jf. sak 7/17 

i møtet 12.6.2017.  

 

Saken legges frem for drøfting.  
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