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III Orienteringssaker 
IV Eventuelt 



REFERAT

Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte tirsdag 22. januar kl 1200-1400 

Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn (Institutt for biologi) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Eirik Førde (student) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 

Meldt forfall: 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 

Fra administrasjonen:
Marianne Jensen (sekretær)

Observatør: 
Kjersti Lea (programrådsleder) 

Før oppstart av møtet ble tidligere leder, Stein Dankert Kolstø, takket for innsatsen. Dankert 
fortsetter som representant for IFT. 

I   Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Saker til Eventuelt: MS meldte inn en sak. 

II  Godkjenning av referat fra møte 30. oktober 

Referatet ble godkjent. 

Sak 1/19 Notat fra arbeidsgruppe – PPU deltid 
Vedtakssak 

JN gikk raskt gjennom hovedpunktene i rapporten. 3. kull er tatt opp. Antall deltagere går 
ned. Studiet er lite kjent ute på skolene. Studentene er godt fornøyd med samlingene. 

TK: Et viktig spørsmål er om man ønsker å videreføre dette studiet eller om man ønsker å 
overføre plassene til PPU heltid, evt. EVU, jfr. brev fra PSYK. 
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REFERAT

Fra diskusjonen: 
• Hvor mange lærere er det som mangler PPU? Bør man kartlegge dette?
• Det finnes et marked for et slikt studiet, jfr. Stord.
• Hva er saksgangen i forbindelse med dette? Programrådet kjenner ikke til brevet fra

PSYK. Hvem avgjør om et studium skal legges ned?
• Normalt Universitetsstyret som skal avgjøre nedleggelse. Litt usikker på om det er slik

også med PPU deltid eller om det bare regnes som en av flere PPU-varianter og kan
avgjøres på lavere nivå.

• Masterkravet gjelder også deltid
• Hvis videreføring, tenke gjennom profilering. Flytte fokus fra å få arbeidsledige

ingeniører inn i skolen til PPU-løse lærere som allerede er i skolen.
• Ved å legge ned deltidsstudiet, mister vi studenter fra distriktene
• Bør utrede ordning med praksis på hjemsted hvis man skal beholde deltidsstudiet.
• Praksis på hjemsted allerede i bruk
• Rammeplan åpner for at inntil 50 % av praksis kan avlegges på egen skole, men pr nå

har uiB som regel at man ikke skal ha praksis på egen skole i det hele tatt.
• Komplisert å få det til å gå opp når man skal koordinere jobb og praksis. Bør vi heller 

si til lærerne, ta perm isjon et år og ta PPU heltid
• Dette er ressurskrevende plasser
• Tror permisjon vil være lite aktuelt for folk
• Samlingene på studiet fungerer svært godt
• Angående den fleksible praksisen: Viktig at studentene får en reell opplevelse av å 

være lærer. Noen har all praksis i en periode samlet, andre har den spredt utover
nærmest hele semesteret.

• Stord tjener mye penger på dette. Mulig å lage butikk.
• Hvis plassene skal omgjøres til heltidsplasser, da gå til MN?
• Hvis ikke vi får volumet opp, må vi legge ned.

LU-MN tok rapporten og forslagene der til etterretning. Det var enighet om å sette inn et 
støt når det gjelder markedsføring i forkant av opptaket 2019.

Sak 2/19 Fagkrav for opptak til PPU 
Drøftingssak 

TK orienterte om saken: Er vi for strenge? Ja, til dels. Veid mot ulempene med
ettfagsordning bør vi heller lette på kravene.
Skal vi prøve å få endret kravene?

Innspill: 
• Problem å få til god praksis for ettfagsstudenter. Må ha to skolefag, kan heller drppe

karakterkrav
• Ikke så glad i ettfagsmodell.
• Hvis kravene lettes på PPU bør de også lettes i 5LU
• Tror toget med ettfagsmodell er gått

2



REFERAT

• Dersom vi klarer å rekruttere nok med to fag, kan det være mulig å skvise ut
ettfagsstudentene i matematikk.

• Er det instituttene som avgjør kravene?
• Mulig å diskutere hvem som skal avgjøre, men uansett viktig å ha instituttene med

oss.
• Opptakskravene i matematikk kan være mer åpne, men ikke mulig å bare telle

studiepoeng. Til det er det for mye ulike matematikkurs på for ulike nivå der ute.
• Geofag er nokså åpne og har lite spesifikke krav. BIO er de strengeste. Tenker

annerledes.
• Bør gå for en helhetlig ordning, der det tenkes mer likt omkring hvor

spesifikke/strende kravene skal være
• Så tenke at man prioriterer dem som ligger nærmest ønsket bakgrunn
• Bør se på denne saken og komme opp mer mindre spesifikke krav
• Vi avviser for mange
• Vi må spille ball med instituttene, få dem til å se våre argumenter. Fagdidaktikerne

bør invitere til diskusjon om dette på egne institutt.
• Bør også se kravene i sammenheng med fagfornyelsen

Konklusjonen ble at fagdidaktikerne skal ta opp saken med eget institutt og kommer opp 
med forslag til forenklinger. Forenklede krav vil først kunne gjelde fom 2020, men ved 
opptak 2019 oppfordres det til velvillig tolkning av kravene. 

Sak 3/19 Rapport fra programsensor 
Drøftingssak 

TK orienterte om saken: En god del av dette er kjent. 

Kommentarer/innspill: 
• Punktet om praksis som eget emne, handler det om problemet at praksis ikke har 

studiepoeng?
• Har vært mange runder for å prøve å få til studiepoeng for praksis, tror det er litt

tidlig å ta opp saken igjen
• Viktigere med mer fleksibilitet i disiplinfagene når det gjelder praksis
• Veldig god rapport
• Ikke studiepoeng for praksis kamuflerer at man egentlig tar en 5,5-årig studium på 5

år
• Da vi lagde lektorprogrammet, tenkte at det var viktig at studentene også hadde et

annet bein å stå, men ikke nødvendig lenger. Tror ikke det er så farlig om man kutter
noen fagemner

• I følge samarbeidsavtalen mellom instituttene om lektorprogrammet, skal
instituttene tilrettelegge i forbindelse med praksis

Sak 4/19 Praksis - skoleslag 
Drøftingssak 
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TK orienterte. Ungdomsskolen er flaskehalsen når det gjelder praksis. I vgs er det nokså godt 
med plasser. Er det bedre at studentene heller får to langpraksisperioden i videregående enn 
at de kommer i 3-4-grupper. 

Innspill: 
• Grupper med 3-4 studenter ikke ønskelig,
• Hvis man må velge mellom to onder, så heller to langpraksisperioder i vgs enn 3-4 i

usk
• Stor fordel å ha erfaring fra usk, stor ulempe å mangle det
• Ok hvis studenten har hatt minst to kortpraksiser i usk og at vi får yrkesfag inn. Viktig

å ha noen breddekrav
• Vær veldig tydelige i anbefalingene dere sender videre. Vi har sterke krefter over oss
• Treergrupper kom som en hastenødløsning ovenfra. Bør undersøke hva som stod i 

brevet om varighet og undersøke hva som skjer videre
• Usk eller vgs først? Har bedt om vgs på høsten tidligere og har fått nei. På tide å

spørre igjen?

Sak 5/19 Emneevaluering – oppdatering av rotasjonsliste 
Vedtakssak 

Vedtak: 

Plan for emneevaluering for perioden H17-V20:
H17: NATDID10-P, MATDID220
V18: NATDID220/220-P, MATDI220-P, BIODID220/220-P, KJEMDID220/220-P
H18: NATDID210
V19: NATDID212-P, PHYSDID220/220-P
H19: NATDID211, MATDID210/210-P, MATDID230-P
V20: GEOVDID220/220-P, MATDID240-P

Gjentas så fra H20. 

Emneansvarlig sørger for at emnet evalueres, skriver emnerapport og legger den ut i UiB 
studiekvalitetsbase. Det sendes også kopi av emnerapport til LU. 

III Orienteringssaker 
• Noen tall for lektorprogrammet
• Leie av rom ASV
• Vedtak i styringsgruppen: Konsekvensutredning av ressurser. SDK er MN-

representant.
• Vedtak i styringsgruppen: Evaluering av ettfagsmodell PPU
• Nye tekster på nett
• Lektorutdanningskonferanse for UiB, 21.-22. februar
• PPU-konferanse Trondheim,11.-12. mars, https://www.ntnu.no/ilu/ppu2020
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IV Eventuelt 

MS hadde spørsmål om hvem som har ansvar for IT-utstyret på Lærerværelset. 
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Sak 6/19 Studiebarometeret – resultater fra undersøkelsen i 2018 
Drøftingssak 

Studiebarometeret (http://www.studiebarometeret.no/no/) er en nasjonal årlig 
spørreundersøkelse som sendes ut til 2. årsstudenter på bachelorprogram og toårige 
masterprogram. På femårige masterprogram sendes den ut til 2. og 5. årsstudenter.  

Vedlegg 1 viser 2018-svar for lektorprogrammet sammenlignet med andre lektorprogram i 
realfag (NB. UiO har bare et felles program for alle fag).  

De områdene vi scorer dårligst er på er praksis (organisering, kommunikasjon UiB-skolene), 
digitale verktøy, medvirkning, studentaktiv undervisning og antall tilbakemeldinger fra faglig 
ansatte. 

Hva kan gjøres for å forbedre oss på disse områdene? Er det andre felt resultatene tilsier det 
bør jobbes med?  

Mer informasjon, se regneark:  
Oversikt 2018-svar fordelt på 2. og 5. semesterstudenter  
Oversikt over utvalgte 2018-resultater sammenlignet med tidligere år 

Sak 7/19 Programmering inn i lektorprogrammet? 
Drøftingssak 

Programmering skal nå få en mer sentral rolle i studieprogrammene på MN. 
Hovedanbefaling fra fakultetets arbeidsgruppe for generiske ferdigheter er: 
« 

• Alle studenter ved fakultetet skal ha et obligatorisk emne i programmering i løpet av første
studieår. Emnet gis i regi av Institutt for informatikk, men ulike fagnære eksempler og
problemstillinger integreres i samarbeid med de ulike studieprogrammene.

• Studentenes kunnskap fra programmeringsemnet skal tas aktivt i bruk gjennom
arbeidsmetodene i senere disiplinfaglige emner. Dette forutsetter blant annet at det
etableres et tilbud for kompetanseheving for undervisere i disiplinfaglige emner når det
gjelder programmering og studentaktive læringsformer.»

Det er primært bachelorprogrammene man har hatt i tankene i dette arbeidet, men pga. 
emnegjenbruk vil det også ha betydning for andre programmer.  

Programmering vil også få en større plass i skolen ifølge de nye læreplanene, bl.a. i 
matematikkfaget.  

Bør programmering inn som en del av lektorprogrammet? Hvis ja, på hvilken måte kan det 
gjøres? Hvis programmering skal inn, hva skal ut? I hvilket semester er det aktuelt?  

Forslag til vedtak: 
TK og MJ går gjennom de anbefalte studieløpene og undersøker mulighetene for å legge inn 
et programmeringsemne. Forslag presenteres på neste LU-møte. 
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Sak 8/19 Forslag til fagkrav for opptak til PPU 
Drøftingssak 

For å forenkle behandlingen av søknader og å fylle våre studieplasser uten å måtte ta opp 
studenter med ett fag (matematikk unntatt), legges det fram forslag til nye krav for opptak 
til diskusjon.  

I hovedsak er det to kriterier som kvalifiserer: Master tilsvarende UiB sine program i 
matematikk, fysikk, biologi, kjemi eller geofag, eller minimum 60 studiepoeng som tilsvarer 
grunnemner ved UiB eller høyere i nevnte fag. For naturfag kreves minimum 90 studiepoeng. 

Hvis det er behov for prioritering, vil dette skje etter faglig bredde. Under finner dere forslag 
til formuleringer for biologi og naturfag. Målet bør være å komme fram til mest mulig 
likelydende krav for alle fagene. 

Biologi 
Forslag: Mastergrad i biologi som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. 
Ellers: Minimum 60 studiepoeng i biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB og 
høyere. Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert 
ved opptak.  

Naturfag 
Forslag: Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emne med minimum 15 
studiepoeng relevant utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på nivå som tilsvarer 
grunnemner ved UiB og høyere. Søkere kan erstatte ett av fagene med minimum 15 
studiepoeng geofag. Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli 
prioritert ved opptak. 

Styringsgruppen har vedtatt følgende angående faglig vurdering ved opptak til PPU: «… I de 
tilfeller søkeres fagbakgrunn må vurderes av fagmiljøene gjøres dette i samråd med 
fagdidaktikerne som sikrer at fagbakgrunnen er relevant for skolefagene og eksisterende 
rammeplaner» (sak 2019/1737, vedlegg 2)  

Dette betyr at en fagdidaktiker skal konsulteres i de tilfeller der det ikke er opplagt for de 
som administrerer opptaket om en søker er kvalifisert eller ikke. 

Sak 9/19 Cape Town-reisende H19 
Orienteringssak 

Åtte studenter søkte om å få ha praksis i Cape Town H19. Disse fire ble trukket ut: 
- Anna Kvamsdal – matematikk og fysikk
- Anna Louise Meland – kjemi og biologi
- Guro Vike – matematikk og naturfag
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- Espen Ellefsen – fysikk og matematikk

Vi avventer endelig bekreftelse på at skolen kan ta imot dem. En fagdidaktiker må besøke 
dem i perioden 35-39, 41-45. 

Sak 9/19  Lærerværelset 
Orienterings- og drøftingssak 

V19 skal det gjennomføres en spørreundersøkelse til lektorstudentene om Lærerværelset; 
hva de bruker det til, hvordan de synes det fungerer med booking av rommet, ønsker om 
utstyr, …. 

Er det spørsmål som bør tas med i undersøkelsen? 

Resultatene legges fram på senere LU-møte. 

LU har ca. 55 000,- gjenstående driftsmidler til Lærerværelset fra da PEK-midlene ble tildelt i 
2012. Forslag til bruk? 

III Orienteringssaker 
• Avslutningsseremoni 7. juni kl 1800 i Aulaen
• Vedtak fra styringsgruppen

o ettfagsopptak skal i 2019 gjennomføres i samme fag som i 2018
o oppdatert mandat ressursgruppe, vedlegg 3. SDK er MN-rep i denne gruppen.

• Infomøte om PPU for potensielle søkere 20. mars, kl 10-11, Aud i UPihl
• Emne som kan erstatte spesialpensum for lektorstudenter som skal skrive didaktisk

masteroppgave, som ble meldt inn H18, er nå opprettet – MNF367
https://www.uib.no/emne/MNF367

• 
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Institusjon UiB UiO NTNU NMBU
Navn Real Alle Real Real
Antall svarende 35 136 56 18
Antall spurte 62 410 103 39
Svarprosent 56.5 33.2 54.4 46.2
Undervisning 3.5 3.5 3.4 3.5
Tilbakemeldinger 3.1 3 3.1 3
Forventninger 3.2 3.6 3.5 3.6
Læringsmiljø 3.8 3.6 3.9 3.8
Organisering 3.5 3.3 3 3.4
Tilknytning til yrkeslivet 3.5 3.7 3.6 3.7
Inspirasjon 3.8 3.7 3.9 3.9
Helhetsvurdering 4.1 4 3.8 4
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 4.5 4.3 4.4 4.5
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 4.1 4 3.8 4
Studieprogrammets innhold samsvarte godt med forventningene jeg hadde før studiestart 3.6 3.6 3.5 3.9
De faglig ansatte la tydelig fram faglige forventninger og krav til meg tidlig i studieløpet 3.2 3.3 3.2 3.3
Jeg fikk tidlig innføring i fagfeltets arbeidsmetoder og begrepsramme 3.5 3.1 3.1 3.3
Jeg ble inkludert i et faglig fellesskap med faglig ansatte på studieprogrammet tidlig i studieløpet 2.7 2.5 2.2 2.7
Jeg ble inkludert i et faglig fellesskap med andre studenter på studieprogrammet tidlig i studieløpet 4.2 3.4 3.9 3.6
Jeg ble inkludert i et sosialt fellesskap med andre studenter på studieprogrammet tidlig i studieløpet 4.1 3.5 4.3 4
Jeg er motivert for studieinnsats 3.8 3.7 3.5 3.2
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 3.6 3.8 3.6 3.1
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3.1 3.4 3 3.2
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy 3.9 3.8 3.7 3.4
Indeks: Eget engasjement 3.6 3.7 3.4 3.2
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisopplæringen 3.1 3.1 3.3 3.3
Hvordan høyskolen/universitetet organiserte praksisopplæringen 2.8 3.2 3.2 3.2
Kommunikasjonen mellom praksissted og høyskole/universitet 2.2 2.8 2.9 2.9
Tilbakemeldingene underveis i praksis 3.2 3.7 3.8 4.2
De faglige utfordringene i praksisopplæring 3.6 4 3.8 4.1
Teoriopplæringens relevans for praksisutøvelsen 3.1 3.1 2.8 2.8
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Hvordan erfaring fra praksis brukes som grunnlag for diskusjon/refleksjon i undervisningen 3.3 3.5 3.5 3.8
Indeks: Praksis 3.1 3.3 3.3 3.5
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 4.2 4.1 3.9 4
Har krevd forståelse og resonnement 4 4.3 4 3.8
Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene dine 4 4.1 3.8 3.8
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 3.8 3.5 3.6 3.6
Har bidratt til din faglige utvikling 3.7 4 4 3.7
Indeks: Vurderingsformer 3.9 4 3.9 3.8
Teoretisk kunnskap 4 3.8 3.9 3.7
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3.9 3.4 3.9 3.7
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3.5 3.2 3.3 3.4
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 3.4 3.9 3.4 3.8
Evne til refleksjon og kritisk tenking 4.1 4 4.1 3.9
Samarbeidsevne 4.2 3.9 4.1 4.1
Muntlig kommunikasjonsevne 4.1 3.8 3.9 3.7
Skriftlig kommunikasjonsevne 3.9 3.9 3.9 3.7
Evne til å tenke nytt 3.3 3.3 3.4 3.5
Evne til å arbeide selvstendig 4 4.1 4.2 3.8
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 3 2.7 3.1 3
Studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen 3 2.5 2.6 3.1
Det tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte, fagutvalg, studentparlament, etc. 3.7 3.2 3.5 3.6
Indeks: Medvirkning 3.1 2.7 3.1 3.3
Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i undervisningen 2.8 3.2 2.9 3.2
De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen 3.2 3.2 3.4 3.5
Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet 2.8 2.7 2.8 3
Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt 3.3 3.3 3.2 3.7
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende 3.3 3.5 3.4 3.6
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte 3.5 3.6 3.4 3.4
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt 4.1 3.7 4 3.8
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt 2.9 3.2 2.9 3.1
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 2.8 2.8 3.2 2.9
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3.2 3.2 3.2 3.2
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Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte 3.2 2.9 3 2.8
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3.4 3.4 3.8 3.4
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student 3.3 3.6 3.6 3.6
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter 3.3 3.9 3.7 3.7
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 3 3.5 3.5 3.6
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student 3.4 3.5 3.5 3.6
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4.2 3.4 4.3 4
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 4.1 3.6 4.1 4.1
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 3.5 3 3.1 3.5
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 3.5 3.6 3.7 3.9
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 3.5 3.5 3.6 3.7
Bibliotek og bibliotekstjenester 4.4 4.5 4.4 4.1
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) 3.8 3.8 4 3.7
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 3.5 3.4 3.2 3.4
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 3.6 3.3 2.9 3.4
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 3.4 3.3 2.6 3.3
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 3.4 3.3 3.4 3.5
Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet 3.8 4.1 4.1 4.2
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet 3.5 3.6 3.4 3.8
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg 3.8 3.9 3.6 4.1
Det legges godt til rette for at jeg kan knytte kontakter i arbeidslivet 3.1 3.1 3.2 2.8
Studieprogrammet er stimulerande 3.7 3.6 3.7 3.7
Studieprogrammet er faglig utfordrende 4.3 4.2 4.7 4.4
Studieprogrammet bidrar til din motivasjon for studieinnsats 3.3 3.2 3.4 3.5
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 14.3 12.3 17 13.4
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 20.6 19.9 21.4 20.1
Betalt arbeid 5.6 9 2.7 3.1
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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 
Langesgate 1-3 
Bergen 

Saksbehandler 
Denise Fewtrell Flatmark 
55583280 

side 1 av 1

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 

Melding om vedtak i styringsgruppen for lektorutdanningen: 
fagkrav til opptak PPU 

Styringsgruppen for lektorutdanningen behandlet i møtet 18.01.2019 i sak 4/9, fagkrav til 
opptak PPU.  

Vedtak 
Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar de framlagte endringene til opptakskrav 
til Praktisk pedagogisk utdanning.   
I de tilfeller søkeres fagbakgrunn må vurderes av fagmiljøene gjøres dette i samråd 
med fagdidaktikerne som sikrer at fagbakgrunnen er relevant for skolefagene og 
eksisterende rammeplaner 

Opptakskravene er lagt ved som vedlegg 

Vennlig hilsen 

Christen Soleim 
Avdelingsdirektør Denise Fewtrell Flatmark 

rådgiver 

Referanse Dato 

2019/1737-DEFL 31.01.2019 
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Oppdatert mandat og framgangsmåte 

Fase 1 kartlegging  
I denne fasen vil det bli sett på ressursbruken på de ulike emnene som inngår i 5LU og PPU. 
Det vil da være hensiktsmessig å undersøke: Hva plikter vi å gi av studieplanfestet 
undervisning (forelesning, veiledning og sensur) som brukes på henholdsvis: 

5- LU Lektorutdanning
- fag
- Didaktikk
- Praksis
- Pedagogikk

Tilsvarande for PPU påbyggingsstudium i praktisk pedagogisk utdanning 
- didaktikk
- Praksis
- Pedagogikk

Kartleggingen skal være for å se hvor mange timer studieplanfestet undervisning som 
planlegges opp mot  
A) Krav i form av nasjonale rammeplaner
B) Lokale planer (studieplaner, emnebeskrivelser)
Dernest må dette settes opp mot tilgjengelige ressurser i form av antall ansatte og deres
undervisningsplikt (utgjør 46% av en førstestilling (professor/førsteamanuensis).

Her vil det skisseres så langt som det lar seg gjøre, i tillegg følgende: 
 Hva koster det å følge de nasjonale rammeplanene?
 Hva koster det å følge våre lokale planer?

Fase 2 Kartlegging av økonomimodellen for 5- LU og PPU  
Samlet antall studieplasser på de ulike studieprogrammene utløser en tildeling fra KD i form 
av  
- Basisbevilgning
- Resultatmidler
- Kandidatmidler

Av dette trekkes det et konsernbidrag (finansierer felleskostnader), samt midler som 
finansierer praksis. 

I denne fasen vil det forsøkes å finne ut hvordan landskapet er for UiO og NTNU. 

Det vil da lages noen alternativer for hva som skjer dersom henholdsvis 100%,75% eller 50% 
av studieplassene fylles opp i tidsrommet 2020- 20223 

Fase 3 arbeidsgruppens anbefalinger 
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Når det er dannet et bilde av studieplanfestet undervisning vil det være mulig å si noe om 
hvor mye det «Koster i form av arbeidstimer og penger» å etablere/dimensjonere opp ulike 
fagtilbud innen lektorutdanningene på UIB. 

Fase 1 og fase 2 vil gjøre det mulig å se på dagens økonomimodell og komme med 
anbefalinger til styringsgruppen og UIB ledelsen med henblikk på  
- omfordeling av midler
- Disponering av studieplasser (herunder oppretting av spansk som fag i 5 LU)
- Omfordeling av studieplasser mellom fakultet/ studieprogram

Tilknyttede dokumenter  
Arbeidsgruppen vil også se til sak 2019/505 endrede fagkrav for opptak til PPU og se dette 
opp mot de fagene som tilbys i skolen og antall tilgjengelige praksisplasser i skolen. Det kan 
være hensiktsmessig på sikt at det etableres en fleksibel ordning i forhold til hvilke fag UiB 
tilbyr innen PPU fra år til år.  

Dette bør også innvirke på dimensjoneringen på de ulike fagtilbudene innen 
lektorutdanningene på Universitetet i Bergen samlet sett. 

Tanker om organiseringen av arbeidet  
Fase 1 og 2 bør kunne utarbeides administrativt, mens i forhold til fase 3 vil det være 
hensiktsmessig at faglig ledelse på de involverte fakultetene også får anledning til å 
kommentere på arbeidsgruppens anbefalinger  

Møtestruktur 
1. Møte tilslutning til mandatet fra arbeidsgruppens medlemmer
2. Møte gjennomgang av innsamlet informasjon i forhold til planlagt undervisning og

tilgjengelige ressurser
3. Gjennomgang av økonomimodell
4. Anbefalinger fra arbeidsgruppen i forhold til økonomimodell og andre anbefalinger
5. Ferdigstilling av rapport

Forutsetninger  
Når studieplanfestet undervisning og tilgjengelige ressurser skal kartlegges så gjøres dette 
som «planlegging» og ikke som et undervisningsregnskap som den enkelte i ettertid kan 
bruke for å påberope seg å ha oppfylt arbeidsplikten. 

Arbeidsgruppen vil ikke ha oversikt over den enkelte ansattes samlede forpliktelser, slik at 
når arbeidsgruppen forhører seg med fakultet og institutt om hvilke type stilling den enkelte 
vitenskapelige ansatte har er det for å kartlegge hvor vedkommende har sin 
undervisningsplikt. Eventuelle justeringer av denne arbeidsplikten (kan bety at ressurser 
brukes andre steder enn lektorutdanningen) er noe det enkelte fakultet må stå inne for/ 
kommentere hvis arbeidsgruppens rapport sendes på høring. 

Siden denne kartleggingen brukes i planlegging foreslår arbeidsgruppens leder at normene 
som er vedtatt for undervisning ved Det psykologiske fakultet legges til grunn i arbeidet så 
langt det lar seg gjøre og de andre fakultetene kjenner seg igjen i normene. 
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Dette vil kunne være en potensiell feilkilde, men til tross for dette vil vi likevel få et godt bilde 
av ressursbruken opp mot tilgjengelige ressurser  
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