
Sak 1/21 Lektorstudenter som tar ekstra studiepoeng og/eller jobber 
Drøftingssak samtidig med masteroppgaven 

 
Jorun melder at det er lektorstudenter som pga. jobb og ekstra studiepoeng, parallelt med 
30 sp masteroppgave får utfordringer i arbeidet med oppgaven. Mulighetene for utvidelse 
av tid som reglementet gir er svært begrenset, se §11 i 
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/62/Utfyllende_regler_V19.pdf (gjelder også for 
lektorstudenter) Det skaper også utfordringer for veileder, da dette vil kunne kreve mer av 
veileder når det gjelder oppfølging.  
 
Jorun spør: Bør vi ha noen tiltak for dette, felles retningslinjer, stille krav? 
 
Vi ber om innspill, både erfaringer og forslag til hva som kan gjøres. 
 
Sak 2/21 Budsjett 2021  
Drøftingssak 

 
Her er et alle første utkast til budsjett for LU for 2021: http://org.uib.no/laererutdMN/LU-
MN/2021/250221/Budsjettutkast.xlsx. Utkastet er basert på tidligere års budsjett, men pga. 
korona vil det være vanlige aktiviteter som ikke vil kunne bli gjennomført også i 2021. Vi ber i 
første omgang om innspill/diskusjon på hvordan midlene vi har til disposisjon best kan/bør 
brukes. Basert på innspillene settes budsjett for 2021 opp som vedtakssak på neste møte. 
 
Sak 3/21 INF100 – tilbakevendende kraft?  
Drøftingssak 

 
INF100 ble innført som obligatorisk emne for alle lektorstudenter fra og med kull20. For å få plass til 
det, ble kravet til antall sp mastervalg redusert med 10 sp.  
 
Nå spør studenter på kull19 om dette kan ha tilbakevirkende kraft, da de også ønsker å ta INF100. 
Hvordan bør dette best håndteres? 
 
Sak 4/21 30 sp masteroppgave – kokebok for veiledere?  
Vedtakssak 

 
Under sak 18/20 ble det spilt inn forslag om å gjøre/lage noe som kan være til hjelp for veiledere om 
hva en 30 sp oppgave f.eks. kan være: litteraturstudie, pilot, metodeutvikling, analyse av ferdige 
data, … Noe som kan gi folk litt ideer. Det ble foreslått som tema til LU-seminaret i desember, men 
det ble jo kraftig redusert pga. koronanedstenging.  
 
Vi foreslår at det nedsettes en liten arbeidsgruppe som får i oppgave å lage et utkast. Vi ber om 
innspill til hvem som bør være med i en slik gruppe, herunder forslag til konkrete medlemmer. 
 
Forslag til vedtak: 
Det opprettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å lage et utkast til en slik kokebok.  
 
Sak 5/21 Studieplanendringer – endringer i emner som har betydning for 
Orienteringssak lektorprogrammet?  



 
Vi ber om at instituttrepresentantene informere om evt. endringer i emner på eget institutt 
som kan ha betydning for lektorprogrammet. 
 
MNF367 er et emne der LU har faglig ansvar, mens Matematisk institutt har adm. ansvar. De 
emneansvarlige har meldt inn en mindre endring som primært har adm. betydning: Å endre 
vurderingssemester fra høst til høst og vår, men der vurdering vår kun kan skje etter avtale 
med masterveileder. Siden endringen primært er administrativ, er saken kun til orientering 
til LU. 
 
III    Orienteringssaker 

 Studiebarometeret, dokumentene som ble sendt ut på epost: 
http://org.uib.no/laererutdMN/LU-MN/2021/250221/Studiebarometertall.xlsx   

 Praksis i Cape Town – hva skjer framover?  
 Brev til institutt om masterdelen: http://org.uib.no/laererutdMN/LU-

MN/2021/250221/Brevmasterdelen.docx  
 
IV    Eventuelt 


