
Referat fra Lektorprogrammet programrådsmøte 24. september 2013 kl. 13:00-15:00 

Tilstede: Kirsti L. Engelien (ILS), John McNicol (HF), Bjørnar Sæther (SV), Tom Lindstrøm 

(MN), Rolf Arve Haugstvedt (Asker vgs.), Kjersti Barca (Ingieråsen skole), Andreas 

Mathisen (studentrepresentant), Kristian Ranestad (MN) 

Sekretær: Marie S. Thorstensen (ILS) 

 

Sakspapirer og innkalling ble godkjent. Innledningsvis ble det løftet frem og avklart noe 

praktisk informasjon. Det var en enighet i programrådet for at sakspapirer kan sendes ut en 

uke i forkant av programrådsmøtene pga. hyppigheten på møtene i prosessen med 

implementering av ny rammeplan. Det ble stilt spørsmål ved at studentene kun har en 

representant i programrådet. Sekretær for programrådet undersøker saken. 

Programrådsmøtene høsten 2013 skal være fra kl. 14:15-16:00.  

Programrådsleder ga informasjon om organisasjon og styringsstruktur i lektorprogrammet og 

om ny struktur i administrasjonen ved ILS. Kontaktpunkt til studieadministrasjonen for  

UiO-ansatte: lep-admin@ils.uio.no Studenter: lektorprogrammet@ils.uio.no 

Vedlegg 1: Administrative kontaktpunkt for lektorprogrammet ved UiO 

 

Sak 1: Orienteringssak – Mulige studiemodeller i lektorprogrammet 

Programrådsleder informerte om de ulike forslagene til studiemodeller for lektorprogrammet 

som foreligger og ga en oppdatering på de prosessene som har forgått og som nå foregår ved 

UiO. Diskusjon av studiemodeller er på agendaen i neste programrådsmøte.  

Vedlegg 2: Engelien_programrådsmøte 240913_struktur og studiemodeller.pdf 

 

Sak 2: Diskusjonssak – Tidsplan for implementering av ny studiemodell 

Tidsplanen ble gjennomgått. Det er viktig å ha nettsider og studiestruktur klar til januar 2014 

på grunn av informasjon til søkere til lektorprogrammet og ulike utdanningsmesser som 

holdes i januar.  

Parallelt med utvikling av studiemodeller og studieretninger må nettsidene til programmet 

oppdateres. Det er startet et arbeid for å synliggjøre de ulike studieretningene og gjøre det 

enklere for søkere og studenter å navigere på nettsidene. 

Tidsplanen er tidligere presentert for studiedekanene på fakultetene.  

Vedlegg 3: Tidsplan versjon 25.9.13 
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Sak 3: Diskusjonssak – Oppretting av studieretningsråd 

Opprettelsen av studieretningsråd har blitt anbefalt av både Lund-utvalget og Kjos-utvalget. 

«Studieretningsrådenes oppgaver vil være å legge til rette for omforente og helhetlige 

løsninger for de enkelte studieretningene, innenfor de rammer som følger av beslutninger i 

programrådet og STYLE. Studieretningsrådene er rådgivende overfor programrådet uten 

formell beslutningsmyndighet» (Fremtidig organisering av lektorprogrammet ved UiO, Kjos-

utvalget 31. januar 2013). 

I høringsrunden i forbindelse med Kjos-utvalgets arbeid ble de samarbeidende fakultetene 

bedt om redegjøre for hva de mente om slike studieretningsråd. HF og MN støttet 

opprettingen av slike studieretningsråd, mens SV satte spørsmålstegn ved behovet for slike 

råd og TF var skeptisk til at et slikt råd kunne føre til mer byråkrati. 

I programrådet ble det løftet frem at responsen på høringsuttalelsen kan ha en sammenheng 

med at MN og HF er store i lektorprogramsammenheng med mange fagtilbud og studieløp, 

mens SV og TF er relativt små. Det ble pekt på at slike råd kan være nyttige der mange 

fagmiljø er involvert i studieretningene for å sikre en faglig forankring blant aktørene og for å 

sikre studentenes integrering og forankring lokalt på fakultetene.  

Representantene i programrådet må avklare med sin ledelse om studieretningsråd bør 

opprettes.  

 

Sak 4: Diskusjonssak—Oppretting av praksisutvalg  

Programrådsleder orienterte om føringer for praksisgjennomføringen som ligger i forskriften 

for lektorprogrammet. Forskriften oppleves som styrende og er detaljert i forbindelse med 

avviklingen av praksis.  

I tillegg til forskriften finnes nasjonale retningslinjer. Disse er ikke revidert etter forskriften 

ble vedtatt og har ikke juridisk status, men intensjonene om hva som er ønskelig fra nasjonale 

myndigheter er tydelig. De faglige miljøene skal forvalte forskriften og de nasjonale 

retningslinjene i utviklingen av studiet. 

Praksis er mer enn å stå i klasserommet og undervise. For å skape et godt og fleksibelt 

læringsutbytte for studentene må vi se på andre former for praksis, men hovedtyngden av 

praksisen må være i skolen.  

UiO trenger et eget utvalg som kan jobbe ut en praksisplan parallelt med studiemodellene. 

Hvis det blir ulike former for praksis må det ligge en klar strategi slik at studentene og 

skolene vet hva de skal forholde seg til. Det kan ikke være tilfeldigheter da 

koordineringsarbeidet er for omfattende.  

ILS vil innstille et forslag til medlemmer av et praksisutvalg til neste programrådsmøte.  

Vedlegg 4: Engelien_programrådsmøte 240913_praksis 


