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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

 

Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 

 

Innkalling til møte i programrådet for lektorutdanningen 
Møte 1 2018 
 

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

Møtested: Langes gt. 1 - 3, glasshuset 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 27. november 

Protokollen er sendt ut, men det har kommet én merknad:  

 

Sak 51/17, avsnitt fire: «MNs representant i møtet var enig i programrådsleders innvendinger 

mot alternativets nivå og innhold.» endres til «MNs representant i møtet uttrykte forståelse 

for programrådsleders innvendinger mot alternativets nivå og innhold»  

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

         
                         

Vedtakssaker 

        

Sak 1/18 Tidspunkt for møte 2 i programrådet 

 

Drøftingssaker 

 

Sak 2/18 Visjon for lektorutdanningen – veien videre 

  Notat fra programrådsleder, innspill fra PUHF  

 

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

i engelsk og Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i 

norsk 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Orienteringssaker 

 

Sak 4/18 Orientering fra styringsgruppen og lærerutdanningsutvalgene  

  Muntlig orientering v/sekretær eller utvalgsleder 

 

Sak 5/18 Praksisutvalg for perioden 1.2.2018 - 31.12.2020 

  Muntlig orientering v/Silje Anette Lindgren 

 

  



 

2 

 

Sak 6/18 Rekrutteringsvideo for 5-årig lektorutdanning 

  Muntlig orientering v/Silje Anette Lindgren 

 

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

24.1.2018  

 Muntlig orientering v/Silje Anette Lindgren 

 

Sak 8/18 Partnerskolesamling 7.2.2018 

 Muntlig orientering v/Johan Lie 

 

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

 Muntlig orientering v/Silje Anette Lindgren 

 

Sak 10/18 Lærerutdanning i tegnspråk 

  Brev fra Kunnskapsdepartementet 

 

Sak 11/18 Eventuelt 
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Sak 1/18 Tidspunkt for møte 2 i programrådet 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. februar 2018      ephorte: 
 

I henhold til vedtaket i sak 52/17, ble møteplanen for programrådet våren 2018 fastsatt på 
sirkulasjon.  

Møteplan vår 2018 

7. februar kl. 14.15 - 16.00 

12. mars kl. 12.15 - 14.00 

23. april kl. 14.15 - 16.00 

28. mai kl. 12.15 - 14.00 

 

Det viser seg nå at det er behov for å endre tidspunkt for møte 2.   

 

 

Forslag til vedtak:  

Møte 2 i programrådet avholdes [dato, klokkeslett].  

 

 

 

 

29.1.2018/SAL   
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 17/4101 

 

 

  

Sak 2/18 Visjon for lektorutdanningen – veien videre 

Notat fra programrådsleder, innspill fra PUHF 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. februar 2018      ephorte: 17/4101 
 

Bakgrunn 

På forrige møde blev det besluttet at programrådet vil arbejde videre med visionen. Tanken 
var at en del tilsyneladende modsætninger omkring formuleringen kan skyldes at rådets 
medlemmer kommer fra så forskellige faglige miljøer og dermed ikke bruger ord og begreber 
på samme måde. Derfor er der god mulighed for at overkomme modsætningerne ved mere 
imødekommende kommunikation.Det er min holdning at rådet kan fortsætte arbejdet med at 
formulere den fælles vison på de to kommende møder, forudsat at der er opbakning og 
konstruktiv medvirken fra rådets medlemmer. Rådets arbejde med visionen vil afsluttes 
enten med en fælles vision eller ved at programrådet beder styregruppen om at overtage 
videre udformning og behandlig af rådets eller programrådslederens udkast.  

Her er en oversigt over det hidtidige forløb af arbejdet med visionen:  

Møte i styringsgruppen 23.2.2017: Visjonsarbeidet ble igangsatt i etterkant av møtet i 
styringsgruppen 23.2.2017, der rapport fra koordinerende programsensor 2016 ble lagt frem 
til orientering (sak 4/17). Styringsgruppen ba da programrådet om å lage et utkast til felles 
visjon for lektorutdanningen.   

Siden styringsgruppen har lagt programsensors rapport til grunn for utarbeidelse av visjon, er 
det vel også føringene som blir gitt der, programrådet må følge. Koordinerende 
programsensor omtalte visjonen først og fremst i rapporten fra 2015, hvor han skriver 
følgende:   

Felles visjon for 5 LU ved UiB:Det er ingen felles visjon for 5 LU ved UiB. Dette 
synliggjøres svært tydelig når en ser hvor ulike lektorutdanningene ved hhv HF-fakultetet og 
mat/nat-fakultetet er. UiB burde ha prioritert å drøfte seg fram til en felles visjon for 
lektorutdanningen før en lagde læringsmål for de ulike programmene. Det ville da ha vært 
viktig å sørge for at læringsmålene støttet opp under den felles visjonen. Slik kunne en ha 
utviklet en identitet for 5 LU ved UiB. Både internt og eksternt ville det ha vært nyttig å ha en 
tydelig identitet, blant annet for å vise skoler og skoleeiere hva slags kompetanse 
lektorstudenter fra UiB kan tilføre skolen.  

Møte i programrådet 30.3.2017: Programrådet drøftet felles visjon for lektorutdanningen for 
første gang i møtet 30.3.2017, sak 13/17. Jf. referatet fra dette møtet, ble det der blant annet 
stilt spørsmål ved formålet med visjonen. Det ble også sagt at områder som visjonen skal 
omfatte, skulle pekes ut i fremtidige diskusjonssaker i programrådet. Det var enighet om å 
avholde et første temamøte om visjonen 10.5.   

Temamøte 10.5.2017: I temamøtet 10.5.2017 ble det stilt en rekke spørsmål, blant annet om 
visjonen først og fremst skal være institusjonsbygging (internt rettet) eller PR (eksternt rettet). 
Det kom da innspill om at visjonen bør tydeliggjøre utdanningen utad, samtidig som den 
fungerer som en rettesnor innad.    

Fremdriftsplan: I etterkant av temamøtet 10. mai, ble det utarbeidet en fremdriftsplan. 
Denne ble vedtatt i programrådet på sirkulasjon, og oversendt styringsgruppen til 
orientering.   

Møte i styringsgruppen 12.6.2017: Styringsgruppen fikk seg forelagt en orienteringssak om 
status for arbeidet med visjon i møtet 12.6.2017, sak 12/17. I saksfremlegget står det at 
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«[p]rogramrådet mener det er viktig at visjonen utformes på en måte som gjør at den kan 
fungere som en drahjelp i det videre arbeidet med lektorutdanningen generelt, og også for 
arbeidet i programrådet og for styringsgruppen. Det blir derfor lagt opp til at visjonen blir 
utformet på en måte som gjør at den kan fungere som en strategi som er retningsgivende for 
arbeidet i programrådet». Styringsgruppen tok saken til orientering.  

Møte i programrådet 7.9.2017: Programrådet hadde visjonen oppe som sak i møtet 
7.9.2017, sak 33/17. Det var da resultatene fra spørreundersøkelsen om jobbmuligheter for 
lektorkandidater fra UiB som ble lagt frem, og konklusjonen var at disse skulle tas opp på 
temamøtet om visjon 25.9.2017.   

Temamøte 25.9.2017: I temamøtet 25.9.2017 ble det sagt at visjonen skal ha en prinsipiell, 
overordnet karakter og fungere samordnende. Den skal være kortfattet og inneholde 4 - 6 
hovedpunkter. Videre var det enighet om at visjonen bør speile hvilke områder vi er gode på, 
samtidig som den gir en retning for hvordan vi kan bli enda bedre på disse.  Det ble også 
skissert hvilke tema vi bør vurdere å ta inn i visjonen. Temaene skulle sees i sammenheng 
med søknadskriteriene for SFU.  

Temamøte 2.10.2017: I temamøtet 2.10.2017 gikk vi nærmere inn på SFU-kriteriene. Her 
var det muligens en viss avstand mellom det som ble presentert som hovedpunkter i visjonen 
og det som i hvert fall en del av medlemmene uttrykte at var ønskelig å ha som 
hovedpunkter.   

I referatet står det at visjonen skulle tas opp igjen som sak på møtet i programrådet i 
november, og at et utast deretter skulle sendes på høring til fakultetene. Videre at visjonen 
skulle vedtas i programrådet i januar 2018 og sendes over til styringsgruppen.  

Førsteutkast og innspill fra lærerutdanningsutvalgene: I etterkant av temamøtet 
2.10.2017 ble de utarbeidet et førsteutkast til visjon, som ble sendt til medlemmene av 
programrådet, med oppfordring om videreformidling til relevante fagmiljøer. Utkastet ble 
sendt ut 17.10.2017. Frist for å komme med innspill til førsteutkastet var 10.11.2017. IPED 
kom med innspill og LU-MN med en tilbakemelding. LUF v/SV og PUHF kom ikke med 
skriftlig tilbakemelding innen fristen.  

Møte i programrådet 27.11.2017: I møtet i programrådet 27.11.2017 ble et revidert utkast 
av visjonen lagt frem, sak 51/17, med sikte på vedtak. Fordi medlemmene ikke kunne enes 
om utkastet til visjon, ble det bestemt at prosessen skulle forlenges og at det skulle 
utarbeides ny fremdriftsplan.  

Møte i styringsgruppen 13.12.2017: Styringsgruppen ble orientert om utsettelsen i møtet 
13.12.2017.  

 

Videre arbeid 

Programrådets videre arbejde med visionen tager udgangspunkt i det udkast som var til 
behandling på mødet 27. november 2017.  

Efter mødet er der kommet et indspil fra HF som blandt andet skriver at nogle af de 
involverede fagmiljøer ikke har haft anledning til at udtale sig om visionen. Som det er 
beskrevet i fremdriftsplanen, vil fakulteterne blive bedt om at komme med indspil til det 
udkast programrådet (eller evt styregruppen) udarbejder. PUHF foreslår endvidere at der 
skal nedsættes en tværfakultær arbejdsgruppe til at udarbejde den fælles vision. Det er ikke 
min opfattelse at der er noget behov for en sådan gruppe yderligere – programrådet er jo 
allerede en tværfakultær gruppe med repræsentanter for fakulteterne og de øvrige parter. 
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Retningslinjerne for det videre arbejde med visionen under min ledelse udstikkes som følger: 

1. Udgangspunktet er det udkast som allerede er lavet på baggrund af rådets arbejde 
(iflg. ovenstående oversigt) 

2. Fokus er på visionen til internt brug. En version til eksternt brug udformes 
efterfølgende, eventuelt med diverse hjælp fra PR afdelingen 

3. Det videre arbejde drejer sig om indholdet i udkastets hovedafsnit. Målet er at 
indfange største fællesmængde og formulere den i et fælles sprog 

4. Visionen har sin egen litterære genre som følge af den måde den kommer til verden 
på. Rent stillistisk vil der ikke komme til at være tale om den finere franske 
kogekunst 

 

Saken legges frem for drøfting.  

 

 

 

 

29.1.2018/MSA 
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Innspill vil visjon for lektorutdanningen, PUHF, 11.12.2017 

Utkast til visjon for lektorutdanningen ble diskutert i Programrådet for lærerutdanning ved HF (PUHF) 

i møte onsdag 6. desember 2017. Følgende innspill og kommentarer ble tatt opp i møtet.  

PUHF mener det ville vært fordelaktig med en sjangeravklaring. Utkastet til visjon kan leses som en 

sammenblanding av flere sjangre, der både abstrakte mål og konkrete strategier inngår. Deler av 

teksten kan leses som et juridisk bindende dokument (”ei forpliktande avtale mellom dei interne 

partane”), mens andre passasjer kan tolkes som en fremtidsstrategi. Samtidig er detaljnivået i 

utkastet ganske varierende. Det er i det hele tatt noe med sjangerblandingen og nivåskiftene (fra 

generelle vyer til konkrete eksempler som aksjonsforskning og «constructive alignment») i utkastet 

som gjør det vanskelig å forstå hva slags tekst dette egentlig skal være. Vi kan godt la oss inspirere av 

pedagogiske trender og ny innsikt, men vi bør ikke binde oss til denne typen motebegreper. I tillegg 

mener PUHF at en slik visjonstekst innbyr til nærlesing og tolking av underliggende forventinger og 

føringer. Vi mener derfor det er viktig at formuleringene på setningsnivå vurderes nøye, slik at 

unødvendige misforståelser kan unngås.  

 Alt i alt fører denne sjangerblandingen til at det er uklart hva formålet med visjonen er, og ikke minst 

hvem målgruppen for visjonen skal være. PUHF mener at visjonen i sin nåværende form ikke kan 

oppleves son bindende og samlende for lærerutdanningen ved UiB, på bakgrunn av overnevnte 

punkt.  

PUHF er skeptisk til momentet om at visjonen skal forstås som en forpliktende avtale mellom interne 

parter. PUHF mener at prosessen rundt utviklingen av denne visjonen ikke har vært bred nok, og at 

den dermed heller ikke kan forankres som en bindende avtale mellom fagmiljø som til dels ikke har 

fått mulighet til å uttale seg eller vært med på å utforme visjonen. Videre mener PUHF at det vil 

kunne virke polariserende heller enn samlende å opprette en bindende avtale på et såpass høyt 

detaljnivå, som ikke alle fagmiljø vil kjenne seg igjen i.  

PUHF foreslår at visjonen heller bør være kortfattet og generell nok til å beskrive lærerutdanningen 

som alle kan stille seg bak. Vi foreslår derfor at det utarbeides en visjon bestående av f.eks. fem 

kjernepunkter (Hva utgjør lektorutdanningen ved UiB?) som beskrives kort og konsist.  

PUHF stiller også spørsmålstegn ved timingen av denne visjonen. På bestilling fra Styringsgruppen er 

det nå igangsatt en større evaluering og revisjon av struktur og økonomi i lektorutdanningen ved UiB. 

Det kan tenkes at denne prosessen ender med forslag til endringer, som vil medføre nye 

fokusområder og fremtidsplaner for lektorutdanningen ved UiB. PUHF foreslår derfor at arbeidet 

med en ferdig visjon utsettes til konklusjonene fra arbeidsgruppen har blitt behandlet i 2018.  

PUHF stiller også spørsmål ved om det er hensiktsmessig at arbeidet med visjonen er lagt til 

Programrådet for lærerutdanningen, og vil foreslå at det i stedet nedsettes en tverrfakultær 

arbeidsgruppe som får et tydelig mandat i det videre arbeidet.  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 18/1606 

 

 

  

Sak 3/18 Mulig avvikling av Erfaringsbasert master i 

undervisning med fordypning i engelsk og 

Erfaringsbasert master i undervisning med 

fordypning i norsk 
Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                       Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 7. februar 2018      ephorte: 18/1606 
 

Utdanningsutvalget og universitetsstyret behandlet sak om opptaksrammer for 2018 i møtet 

hhv. 16.11.2017 (sak 65/17)  og 30.11.2017 (sak 142/17). Forslag til opptaksrammer som 

legges frem for universitetsstyret, har blant annet bakgrunn i fakultetenes 

utdanningsmeldinger. Av styresak 142/17, går det frem at Det humanistiske fakultet (HF) 

foreslår å sette opptaksrammene på erfaringsbaserte masterprogram til null i 2018. Videre at 

HF ønsker å vurdere en avvikling av de to erfaringsbaserte masterprogrammene, og at 

fakultetet går inn for opptak annethvert år, inntil en slik vurdering er gjort.  

De erfaringsbaserte masterprogrammene ved HF er Erfaringsbasert master i undervisning 

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

fordypning i norsk (VID-MAUNOR). Universitetsstyret vedtok forslaget til opptaksrammer for 

2018, det vil si at det ikke tas opp studenter til disse to programmene i inneværende år. 

Signalene om at programmene vurderes avviklet, er også tydelige, men universitetsstyret har 

ikke uttalt seg om dette.  

Jf. mandatet, skal programrådet for lektorutdanningen gi styringsgruppen anbefalinger i 

saker av strategisk karakter, drøfte dimensjonering av de enkelte studietilbudene innenfor 

tildelt ramme før fakultetene melder inn studieplassallokeringer til Studieadministrativ 

avdeling, samt drøfte hvilke EVU-satsninger mot skolen UiB bør delta i. Styrinsgruppen skal 

på sin side ta initiativ til strategisk utvikling av lektorutdanningen ved UiB, vedta endringer i 

dimensjonering og fordeling av studieplasser etter at fakultetene har gitt sine innstillinger og 

fatte vedtak i saker som er av strategisk betydning for lektorutdanningen og for EVU-tiltak 

rettet mot skoleverket.  

Styringsgruppen fikk seg forelagt en sak om økning av opptaksrammen på Lektorutdanning 

med master i historie eller religionsvitenskap, sak 26/17, i oktober 2017, men har ellers ikke 

vært involvert i saken om opptaksrammer for 2018. Det har heller ikke programrådet, selv om 

særlig et null-opptak og vurdering om avvikling av VID-MAUENG og VID-MAUNOR både 

omhandler dimensjonering av studietilbud, strategi og EVU-tiltak. Null-opptak til og avvikling 

av disse programmene, påvirker også andre fakulteter. Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet tilbyr Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk (VID-

MAUMAT), og både i VID-MAUMAT, VID-MAUENG og VID-MAUNOR inngår emnet 

METMAU660, som er skreddersydd for disse programmene og tilbys av Det psykologiske 

fakultet.  

Programutvalget for lærerutdanning ved HF og fagdidaktikkmiljøet på nordisk har ikke vært 

forepurt i saken, og etterlyser både informasjon om mulighet for involvering. Programrådet 

bes om å drøfte saken, slik at eventuelle innvendinger til null-opptak på og avvikling av VID-

MAUENG og VID-MAUNOR kan ovesendes styringsgruppen for lektorutdanningen.  

 

 



 

 

12 

 

Avvikling av programmene vil måtte meldes inn i utdanningsmeldingen fra HF. 

Utdanningsmeldingene fra fakultetene for 2017 skal oversendes Studieadministrativ avdeling 

i månedsskiftet mars/april, og innvendiger vil måtte formidles før utdanningsmeldingen for 

UiB legges frem for utdanningsutvalget i møtet 9.5.2018.  

 

 

 

 

30.1.2018/SAL 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 18/1423 

 

 

  

Sak 10/18 Lærerutdanning i tegnspråk 
Brev fra Kunnskapsdepartementet 

    

                         Orienteringssak 
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