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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  22.mars 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn  

I forbindelse med arbeidet med sak 3/19 Evaluering av ettfagsmodellen i møtet 18. januar, ble 

det bedt om at dimensjonering av studieplasser var en egen sak.  

I tilknytning til arbeidet med evaluering av ettfagsmodellen fikk fakultetene en bestilling hvor 

de ble bedt om å gjøre rede for nåværende dimensjonering av studieplassene på de ulike 

programmene og hvor mange studenter det er mulig å ha på de ulike programmene.  

Måltallene fra KD er 211 kandidater på PPU heltid og deltid, og 28 på 5LU 

Svar fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet:  

Fag/utdanning PPU heltid 

ettfagsmodell 

PPU heltid 

tofagsmodell 

5LU HF 

sosiologi fag 2 

DIDASAK 15 20 15 

DIDAGEO Utgår 30 - 

DIDAMEVI 5 10 - 

DIDAIT - 15 - 

 

Svar fra Det matematiske- naturvitenskapelige fakultet 

Lektor PPU heltid PPU deltid Erfaringsbasert master 

35 37 35 8 
 

PPU heltid 2019/20: 
For tofagsmodell skal følgende fag tilbys: Matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geofag og naturfag. 
Ettfagsmodell tilbys kun i matematikk. 
 
Det ønskes interne justeringer for å utnytte de 37 plassene på PPU heltid best mulig når 

søknadene foreligger, og det å ikke ha en eksakt øvre grense pr. fag vil kunne slå ut positivt 

også for søkere sin del ettersom det gir en mer fleksibel modell for opptak. 

 

Svar fra det humanistiske fakultet  

5-årig master   2018/2019 2019/2020 

MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk 32 32 

 engelsk 22 14 

 fransk 5 4 

 tysk 5 4 

 spansk - 10 
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MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller 
religionsvitenskap 

40 40 

 historie 20 20 

 religionsvitenskap 20 20 

MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk 28 28 
 

 

PPU 2018/2019 Møtt 2018/2019 2019/2020 

norsk 40 14 40 

norsk som andrespråk 
plassene inngår i 
dimensjoneringen av norsk som 
helhet  

- 4 - 

fransk 15 4 15 

engelsk 20 34 20 

spansk 20 12 20 

tysk 15 5 15 

historie 40 90 40 

RLE – religion, livssyn og 
etikk 

35 42 35 

filosofi 10 14 10 

DIDAHUM - 
ettfagsmodellen 

50 77 50 

Samlet  195 (uten DIDAHUM) - 195 (uten DIDAHUM) 
 

Tabellen viser at det er plass til 50-ettfagsmodell studenter. Dvs at dersom 10 studenter søker 

med ettfag i norsk, vil det være 30 tilgjengelige plasser på tofag norsk, og 40 didahum plasser 

til andre emner.  

Erfaringsbaserte masterprogram i undervisning  

VIDMAU   2018/2019 2019/2020 

VID-MAUENG  Erfaringsbasert master i undervisning med 
fordypning i engelsk  

- 10 

VID-MAUNOR Erfaringsbasert master i undervisning med 
fordypning i nordisk 

10 10 

 

Svar fra det psykologiske fakultet 

Psykologididaktikk har 15 studieplasser. Fordelingen av studenter mellom tofags- og 

ettfagsmodell er avhengig av den totale søkermassen. Dersom søkertallene i løpet av 

opptaksprosessen tilsier at det er kritisk lavt søkertall på en av modellene, vil det fortas en 

vurdering om hvorvidt det er hensiktsmessig å tilby begge modeller.   

Vurdering  

Fra opptaket 2019 vil det være krav om master for å bli kvalifisert til opptak. Måltallet for PPU 
studieåret som er 211 kandidater kan i lys av masterkravet oppfattes som noe høyt. Tall fra 
tidligere opptak viser at 53 % av dem som søker opptak til PPU takker ja til studieplassen, og 
at 86 % av dem igjen møter til studiestart. For å fylle plassene til PPU er vi altså avhengig av 
mange søkere, samt de rette søkerne. På bakgrunn av den kunnskapen vi har om tidligere 
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søkertall og masterkravet, er det grunn til å tro at søkertallene til PPU vil synke ved 
kommende opptak.  

Det er en viktig prioritering å nå måltallene. Særlig med hensyn til PPU- opptaket kan en ikke 
ukritisk overstige dimensjoneringen som er satt på enkelte emner for å nå det overordnede 
måltallet.  Antallet plasser er bestemt ut i fra tilgjengelige praksisplasser og ressurser i 
fagmiljøene.  

Det er viktig å ta hensyn til tilgjengelige praksisplasser i fagene, samt fagets størrelse i skolen 

i den totale dimensjoneringen. Enkelte fag er så små at UiB ikke klarer å møte egne krav til 

undervisningspraksis. I andre fag har det tidligere vært mulig å oppfylle disse ved at studenter 

har praksis i mange klasser. Et stort kull forhindrer skolene fra å kunne operere med denne 

type fleksibilitet. Videre må dimensjoneringen i enkeltfag på PPU og 5LU sees i sammenheng 

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar at dimensjoneringen som er satt overholdes, 

med en nøktern grad av overbooking for å sikre at studieplassene blir fylt. 

 

10.03.2019/DEFL 
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Sak 10/19 Frist for innmelding av opptakskrav til PPU  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 22. mars 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 
I forbindelse med sak 4/19 i styringsgruppen om opptakskrav til PPU ble det meldt tilbake av 

fagmiljøene at de fikk for kort frist til å behandle saken i miljøene før opptakskravene ble meldt 

inn.  

Dette har ført til at ikke alle miljøene fikk samhandlet på tvers av miljø for å sikre samsvarende 

formulering av kravene.  

Saken ble diskutert i programrådsmøtet 6. februar i sak 3/19, hvor det var enighet om at det er 

hensiktsmessig at styringsgruppen behandler alle opptakskravene samtidig og at det er viktig 

at det er en viss forutsigbarhet i arbeidet på fakultetene.  

Vurdering 

Det er hensiktsmessig at arbeidet med opptakskravene til PPU er en kontinuerlig prosess for 

å sikre at opptakskravene gjenspeiler fagsammensetningen i skoleverket og de endringene 

som skjer i studieprogrammene.    

For at det skal bli forutsigbart for fagmiljøene når opptakskravene skal sendes inn, også for å 

at opptakskravene skal kunne gås igjennom i lokale organer først, er det hensiktsmessig å 

foreslå en fast felles frist for innsending.  Det foreslås at fristen settes til 1. desember.  

 

Forslag til vedtak  

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar at fagmiljøenes endringer til opptakskravene til 

PPU oversendes innen 1. desember årlig.  

 

 

 

10.03.2019  



8 
 

 

Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                     ephorte: 19/680 

 

  

Sak 11/19 Organisering av praksisbesøk  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

 

Vedtakssak   
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 22. mars 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 
Ved UiB fungerer praksisbesøk fra ansatte ved lærerutdanningen som den pålagte 
underveisvurderingen av praksis. UiB har en modell der hver student får to praksisbesøk per 
semester, altså fire per studieår. Tre av besøkene er av fagdidaktikere, mens pedagogene 
besøker alle studenter én gang (halve kullet om høsten, og den resterende halvpart 
semesteret etter). Denne modellen har vært benyttet så lenge at det er vanskelig å finne ut 
hvor den er vedtatt. 

I mai 2016 (sak 14/16) vedtok programstyret for lektorutdanning nye felles rutiner for 
praksisbesøk. I referatet fra møtet het det at «det er nyttig og bra det utarbeides felles rutiner 
og retningslinjer for praksisbesøk», men det ble åpnet for at rutinene er av generell art slik at 
ulike fagpersoner kan gjennomføre besøk i tråd med sitt eget opplegg. I saks-fremlegget til 
felles rutiner ble det gjort rede for bakgrunnen for at praksisbesøk var på agendaen, og det 
vises til følgende: 

På UiB sine nettsider (” Praksisinformasjon”) står i dag en del informasjon om hvordan 
praksisbesøk fra UiB skal handteres, både når det gjelder planlegging og gjennomføring. 
Eksempelvis:   

Hver student vil vanligvis få to besøk fra universitetet hvert semester. Studentene skal i løpet 
av studiet ha ett besøk av pedagog, de 3 resterende i fagdidaktikk. Besøkene er varslet 
direkte til veileder, student eller begge parter. Både student og veileder skal være informert 
om besøket. Praksiskonsulent setter opp liste med fordeling av besøk. 

Den siste tiden har det blitt tydelig at det ikke er enhetlig eller helhetlig praksis når det gjelder 

besøk av studetene i praksis. Det har vokst fram ulike besøksmodeller, og tabell 1 viser de 

besøksmodellene som ble praktisert høsten 2018 og våren 2019 

Ettfagsmodellen har ført til at vi har fått en ny studentgruppe, og det er viktig at de får en 
modell for praksisbesøk også. Denne bør være likeverdig med modellen for 
tofagsstudentene. Slik er det ikke i realiteten i dag. 

UiB har med andre ord ikke lenger en besøksmodell som sikrer at alle studenter får to besøk 
hvert semester med tilnærmet lik utforming, og praksisutvalget ser behovet for å diskutere 
besøksmodellen på ny. 

 

Programrådet diskuterte orgranisering av praksisbesøk i møtet 15. Mars i sak 9/19.  Og tilråder 

at arbeisgruppen som nedsettes må blant annet undersøke/vurdere:  

- Hvilken rolle skal praksisbesøkene ha?  

- Hvor mange besøk skal en pedagog / didaktiker ha? 

- Kan praksisbesøk gjennomføres på andre måter som er faglig gode? ( Feks mer 

myndighet til skolene i midtveisvurderinger eller lignende).  

Det er enighet i programrådet om at praksisbesøkene strømlinjeformes, slik at 

lektorutdanningen ved UiB framstår som enhetlig og helhetlig også på dette punktet.  
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Vurdering  

Studenter som er tatt opp til PPU og 5lu bør få samme oppfølgning og antall praksisbesøk, 

uavhengig av hvilken fagkombinasjon som er valgt. Det er viktig at besøksmodellen framstår 

som enhetlig for lektorutdanningen. Ved innføring av ettfagsmodellen er det og hensiktsmessig 

å utforme en besøksmodell som skiller mellom ettfags-  og tofagstudenter.  

Samtidig ved økt studentantall er det viktig at det belyses nye måter å gjennomføre 

praksisbesøk på , eventuelt en ny modell for å midtveissvurdere studentene i praksis.  

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar at Praksisutvalget nedsetter en arbeidsgruppe 

for å foreslå en helhetlig og enhetlig besøksmodell av studenter i praksis.  

Det kan og nedsettes en arbeidsgruppe som lager forslag til pilot for utprøving av alternative 

måter å gjennomføre praksis på.  Fristen for arbeidet settes til 1. juni.  

 

  



11 
 

 

 

 

Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 
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Sak 12/19 Representanter til fylkesforum, Desentralisert 
kompetanseutvikling i skolen     

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

 

Vedtakssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 22. mars 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 

 
Fylkesmannen i Vestland ber i brev av 20.2.2019 (sak 2018/6115) om tilbakemelding fra UiB 
på hvem som skal representere UiB i Fylkesforum for DEKOMP.  
 
Bakgrunn 

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, koordinerer fylkesmannsembetene DEKOMP. 
Fylkesmannen i Hordaland etablerte i 2017 en samarbeidsgruppe bestående av 
representanter fra kompetanseregionene inkl. friskolene, de tre UH-institusjonene UiB, HVL, 
og NLA, og Fylkesmannen. I samarbeidsgruppens mandat ligger bl.a. å bli enige om 
prioritering av tema/kompetanseutviklingsprosjekter og fordeling av midler innenfor statens 
rammer.  UiB Videre v/Ann Margret Hauknes / Bjørg Hildeskår har vært UiBs representant i 
nåværende samarbeidsgruppe. 
 
Fylkesmannsembetene i Hordaland og Sogn og Fjordane er slått sammen til Fylkesmannen i 
Vestland fra 1.1.2019. Fylkesmannen i Vestland har fått i oppdrag å etablere en ny 
samarbeidsgruppe - Fylkesforum - der begge fylkene er representert. Det nye fylkesforumet 
vil få 21 medlemmer totalt fra Hordaland og Sogn og Fjordane og skal settes sammen på 
tilsvarende måte som i 2017:  
 
 

Kommunene   10 medlemmer  
Friskolene (gs)     1 medlem  
Fylkeskommunene    2 medlemmer  
Friskolene (vgo)    1 medlem  
Høgskulen på Vestlandet    2 medlemmer  
Universitet i Bergen     2 medlemmer  
Norsk Lærerakademi     1 medlem  
Fylkesmannen     2 medlemmer 

 

UiB og HVL får fra 2019 ett medlem mer i denne gruppen, og Fylkesmannen ber om å få vite 

hvem som skal representere UiB i det nye Fylkesforum.  

Faglig koordinatorgruppe for DEKOMP behandlet i møte 27.2.2019 forslag til representanter 
til Fylkesforum for DEKOMP for Vestland og ønsker følgende:  
 

Faglig koordinatorgruppe foreslår å oppnevne to hovedrepresentanter og en 

vararepresentant for hver, slik: 

1. Fagdirektør for lektorutdanningen, Sølvi Lillejord 

    Vara: Førsteamanuensis Anne Dåsvatn Homme,  Inst. for pedagogikk 

2. Seniorrådgiver Bjørg Hildeskår, UiB Videre  
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    Vara: Daglig leder Ann Margret Hauknes, UiB Videre 

Forslaget oversendes Styringsgruppen for lektorutdanning og viserektor for utdanning til 

godkjenning. 

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen for lektorutdanning slutter seg til forslaget fra Faglig koordinatorgruppe om 

representasjon fra UiB til Fylkesforum for DEKOMP, og oversender forslaget til viserektor for 

utdanning til endelig godkjenning. 

 

 

10.03.2019/ Bjørg Hildeskår   
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Sak 13/19 Oppfølgning av visjon for lektorutdanningen  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

 

Vedtakssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 22. mars 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 

Bakgrunn:  

Styringsgruppen ba i møtet 23. februar 2017 programrådet om å lage et utkast til en felles 

visjon for lektorutdanningen.  

Programrådet drøftet visjonen i programrådets ordinære møter vår og høst 2017. 

Programrådsleder har hatt oppfølgningsanvsvar for visjonen. I tillegg har det blitt arrangert 

tre temamøter om visjonen, der grunnlaget for møtene har vært  blant annet referater fra 

tidligere møter. Et førsteutkast til visjon ble sendt medlemmene av programrådet 17.10.2017, 

med oppfordring om å drøfte utkastet med aktuelle fagmiljøer og melde inn innspill innen 

10.11.2017.  

Visjonen ble deretter behandlet i vedtakssak 51/17 i programrådet for lektorutdanningen.  

I møtet ble det rettet kritikk mot prosessen. Kritikken dreide seg særlig om to punkt: At 

fakultetene ikke ble hørt i utarbeidelsen av visjonen og at de ulike høringsinstansene ikke fikk 

nok tid til å komme med tilbakemeldinger.  

Vedtaket til sak 51/17 ble:  

Prosessen med å utarbeide en visjon forlenges, og forslag til ny fremdriftsplan sendes 

medlemmene i etterkant av møtet.  

 

I styringsgruppens møte desember 2017 ble visjonen orientert om som eventuelt sak.  

Visjonen ble ikke videre arbeidet med i 2018, men den ble diskutert i programrådets møtet 6. 

februar i år i sak 2/19 da bestillingen fra styringsgruppen er uavsluttet.  

Det framkom i programrådsmøtet at arbeidet med visjonen har vært konfliktskapende og 

vanskelig. Dette førte til at arbeidet med visjonen låste seg. Det ble laget et utkast til visjon 

som programrådets medlemmer ikke klarte å samle seg om.  

Det er i dag usikkert for programrådet hvilken sjanger visjonen skal ha, hvem målgruppen er, 
hva som er hensikten med visjonen og hvordan dokumentet skal brukes.  

Programrådet ber derfor styringsgruppen komme med en avklaring vedrørende visjonen.  

 

Forslag til vedtak  

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar at visjon for lektorutdanningen ved UiB utsettes 

til den nye fagdirektøren for lektorutdanningen er tilsatt og kan vurdere behovet for en visjon 

og hvordan en slik prosess skal gjennomføres.  
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                     ephorte: 19/680 

 

  

Sak 14/19 Oppfølgning av sak 3/19 – Evaluering av 
ettfagsmodellen PPU 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

 

Drøftingssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 22. mars 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 
I tilknytning til rapporten om evaluering av ettfagsmodellen i PPU ble følgende vedtak fattet i 

styringsgruppens møte den 18. januar 2019: 

 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar at alle fag bør lyses ut i ettfagsmodellen. 

Dersom det ved opptak viser seg umulig å skaffe praksisplasser i ett fag, vil studenter 

ikke bli tatt opp til ettfagsmodellen i de aktuelle faget. Søkerne må informeres om denne 

risikoen i forbindelse med at opptaket lyses ut.  

En ny vurdering må finne sted i 2019/2020 for å sikre at PPU-tilbudet ved UiB 

gjenspeiles i fagene i skolen.  

 

Vedtaket ble diskutert i programrådsmøtet 6. februar i sak 4/19.  Vedtaket oppfattes av 

programrådet som noe generelt, og programrådet ønsker en presisering. Det bes om særlig 

tilbakemelding på følgende spørsmål :  

 Hva ligger i formuleringen “bør utlyses”? 

 Betyr formuleringen “alle fag” at styringsgruppen ønsker å innføre ettfagsordningen 

også i andre fag enn matematikk på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet? 

 Når er fristen for å vurdere hvorvidt det er mulig å skaffe praksisplass? 

 Hvem skal ha myndighet til å avgjøre hvorvidt det er mulig å skaffe praksisplass i de 

ulike fagene?  

Programrådet stiller videre følgende spørsmål til styringsgruppens mer generelle 

kommentarer: 

 Hva vil styringsgruppen gjøre for å hindre at UiB kommer i en tilsvarende situasjon 

som vi har i år, der flere PPU-studenter faktisk ikke får den utdanningen UiB gjennom 

lektorutdanningens emneplaner er forpliktet til å tilby dem? 

 Hvordan mener styringsgruppen at programrådet og fagmiljøene bør arbeide for å 

sikre at kvaliteten i lektorutdanningen opprettholdes? 

 Hvordan kan man sikre at alle deler av praksisopplæringen (f.eks. formidling, 

vurdering, relasjonsbygging, foreldresamarbeid og kjennskap til skolen som 

organisasjon) dersom det blir innført alternativer til tradisjonell skolepraksis? 

Styringsgruppen diskuterer overnevnte spørsmål, og vedtak blir enten formulet i møte – eller 

utformet til neste styringsgruppemøte.  
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 
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Sak 15/19 Rekrutering til lektorutdanningen  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

 

Orienteringssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 22. mars 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn: 

Vi trenger gode søkere på lektorprogrammene. Derfor har Studieadministrativ avdeling satt i 

gang en rekrutteringskampanje for disse studiene. Dette kommer i tillegg til en eksisterende 

kampanje for PPU.  

Mål:  

Kampanjen skal primært rekruttere til de femårige lektorprogrammene. Annonsene lenker 

imidlertid til lærerområdet på uib.no, der også PPU er synlig. Vi kjører også ut noen ekstra 

annonser for PPU.  

Kanaler og budsjett  

Lektor vil bli annonsert på Youtube, Facebook, Snapchat og Instagram. Vi kommer også til å 

lage bannerannonser i ulike nettaviser.  

Filmene vi annonserer på de sosiale mediene er en kortversjon av den lengre lektorfilmen 

som ble laget i 2018. .  

Facebook og Instagram runde 1   kr   14 000   

Facebook og Instagram runde 2   kr   14 000   

Facebook og Instagram runde 3   kr   14 000   

Youtube   kr   20 000   

Adwords   kr   20 000   

Ny runde PPU   Kr   11 000  

Klippe Snapchat   Kr   15 000  

Annonsere Snapchat   Kr   11 000  

 Sum  Kr  119 000 

 

https://universityofbergen.sharepoint.com/:v:/s/TEAM_Redaksjonsraadetforstudieinformasjon/EdxJdoAeX9xGuPTgDXUafOEBAQoHGlKar-jFU6dvOh76vQ?e=18Ep0E

