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Innkalling til møte i Lektorprogramrådet 16. februar 2022 

Velkommen til møte onsdag 16. februar kl. 10.15-12.00 på rom 407 i Niels Henrik Abels hus. Hvis 

du må delta digitalt, vennligst gi beskjed i forkant, og logg deg inn her:  

https://uio.zoom.us/j/63651098392?pwd=Qm12eXBrTCtSdHpwWjl3Q1pmbysrZz09 

Meeting ID: 636 5109 8392 

Passcode: lektor 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

2. Endring av representanter i Lektorprogramrådet fra 2022 

 

Vedtakssaker 

3. Innstille forslag til mandat og ekstern evalueringspanel til 

programevalueringen. 

Programevalueringen er ferdigstilt og klar til å sendes til ekstern evaluering. Programrådet 

skal i dette møtet innstille mandat for evalueringen og forslag til navn på kandidater til det 

eksterne evalueringspanelet.  

Programrådet behandlet et forslag til sammensetning av evalueringspanelet i et møte 19. 

november 2019. Basert på UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten la ILS frem et 

forslag til sammensetning av det eksterne evalueringspanelet, som det var enighet om: 

Disiplinfaglig 

Fagdidaktiker 

Pedagog 

Skoleeier/skolerepresentant 

Student 

Studieadministrativ 

https://uio.zoom.us/j/63651098392?pwd=Qm12eXBrTCtSdHpwWjl3Q1pmbysrZz09
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I tillegg presiserte programrådet at panelet bør bestå av personer som ikke er eller har vært 

nært knyttet til ILS. Vi bør også forsøke å hente inn utenlandsk ekspertise fra Sverige eller 

Danmark, om mulig. Dersom vi ikke får tak i utenlandsk ekspertise, kan det vurderes å 

spørre noen fra en grunnskolelærerutdanning da dette også er komplekse femårige 

studieprogram. Helst bør det være en viss representasjon av de ulike undervisningsfagene i 

utvalget, men med et såpass bredt felt er det viktigst å sikre at utvalget kan vurdere 

programmet på systemnivå. Rapporten fra ILS vil nok ikke gå mye inn på hvert fag, og 

utvalget må ha et begrenset antall medlemmer for at det skal bli gjennomførbart å 

koordinere arbeidet. Det kan være en fordel for studenten dersom han/hun har en 

tilknytning til leder av utvalget eller til en av de andre medlemmene. 

Vedlegg 1: Endelig versjon av programevaluering 

Vedlegg 2: UiOs kvalitetssystem – periodisk programevaluering 

4. Endring av progresjonskrav til masterspesialisering 

Vedlegg 3: Forslag til endring av progresjonskrav til masterspesialiseringene i 

Lektorprogrammet 

 

Diskusjonssaker 

5. Refleksjonsnotat til NOKUT etter institusjonsbesøk – diskusjon og innspill 

Vedlegg 4: Utkast til refleksjonsnotat fra UiO 

Vedlegg 5: Oppsummeringsnotat etter institusjonsbesøket ved UiO 

6. Eventuelt 

 

 

Med hilsen 

 

Jonas Bakken 

faglig leder 

Marie Stanghov Thorstensen 

avdelingsleder 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Saksbehandler: 

Marie Stanghov Thorstensen 

, m.s.thorstensen@ils.uio.no 


