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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen 

 

Innkalling til møte i styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte 6 2018 
 

 

Tidspunkt: 7desember 2018, per sirkulasjon.  

 

  

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

II Godkjenning av protokoll fra 6. November 

Protokollen er sendt ut. 

 

Vedtakssaker  

 

44/18 Møteplan vår 2019   

 Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

45/18   Evaluering av ettfagsmodell PPU  

  Notat fra Studieadministrativ avdeling 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 

 

                     ephorte: 18/5268 

 

  

Sak 44/18 Møteplan vår 2019    

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

 

Vedtakssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 7. desember        ephorte: 18/5268 
___________________________________________________________________ 
 
Praksisen de foregående semestrene har vært 3 møter i semesteret.  

 

Forslag til møteplan vår 2019:  

18.januar 09:00 – 11:00.  

22.mars 09:00- 11:00 

4.juni 09:00- 11:00  

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen vedtar forslaget til møteplan for vår 2019.  

 

27.11.2018  
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 

 

                     ephorte: 18/5268 

  

Sak 45/18 Evaluering av ettfagsmodell PPU 

 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Vedtakssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:   7. Desember 2018       ephorte: 18/5268 
___________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn  

I møtet i styringsgruppen 6. november i sak 37/18 ble praksissituasjonen for høsten 2018 

drøftet. Bakgrunnen var at det for høsten 2018 var utfordrende for enkelte fag som inngår i 

ordningen, å få nok praksistimer.   Det ble i drøftingen bedt om at det gjennomføres en 

evaluering av ettfagsmodellen. Ettfagsmodellen skal videreføres, men det er behov for 

enkelte justeringer.  

I programrådsmøtet 16. november i sak 59/18 ble evaluering av ettfagsmodellen diskutert.  

Programrådet foreslo at det nedsettes en gruppe som skal evaluere ettfagsmodellen.  

Mandatet og sammensetning av evalueringsgruppen:  

- Evaluering av ettfagsmodellen 2018/2019. Hva har fungert, hva bør forbedres og hva 

bør endres.  

- Gi anbefalinger til hvordan ordningen med ettfagsmodell skal videreføres, samt hvilke 

fag bør inngå i ordningen. Og hvilke fag som bør utgå helt eller delvis, og hvorfor.  

Det er formålstjenlig at evalueringsgruppen er bredt sammensatt, og består av didaktikere, 

pedagoger samt administrasjonen.  Det foreslås følgende som medlemmer:  

- Leder for programrådet  

- Programansvarlig for PPU heltid  

- Leder for PUHF  

- Leder for praksisutvalget  

- Representant fra praksisadministrasjonen  

- Representant fra didaktikerne ved det Samfunnsvitenskapelige fakultetet  

- Programkoordinator (Sekretær) 

 

Vedtak:  

Styringsgruppen vedtar at det foretas en evaluering av ettfagsmodellen i PPU. Mandatet for 

evalueringsgruppen:  

- Evaluering av ettfagsmodellen 2018/2019. Hva har fungert, hva bør forbedres og hva 

bør endres.  

- Gi anbefalinger til hvordan ordningen med ettfagsmodell skal videreføres, samt hvilke 

fag bør inngå i ordningen. Og hvilke fag som bør utgå helt eller delvis, og hvorfor.  

Evalueringsgruppen skal bestå av:  

- Leder for programrådet  
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- Programansvarlig for PPU heltid  

- Leder for PUHF  

- Leder for praksisutvalget  

- Representant fra praksisadministrasjonen  

- Representant fra didaktikerne ved det Samfunnsvitenskapelige fakultetet  

- Programkoordinator (Sekretær) 

Rapporten skal oversendes Styringsgruppen til møtet 18. Januar.  

 

 

 

27.11.2018/DEFL 


