
 

 

Referat fra programrådsmøte 8. november 2021 

Til stede: Jonas Bakken (ILS), Frida Rasmussen (LPU), Tone Hagerup (HF), Tom Lindstrøm (MN), 

Marianne Dahl (Kuben vgs), Marie Stanghov Thorstensen (ref.)  

Meldt forfall: Elisabeth Tveito Johnsen (TF), Mette Karin Nordeng (Hammer skole), Nikolija 

Spalkovska (LPU) 

Observatør: Kirsti Hyldmo (ILS) 

----- 

Sak 1: Presentasjonsrunde 

Dette var første møte i Lektorprogramrådet for studieåret 2021/2022. Det er ny faglig leder av 

Lektorprogrammet og programrådet, Jonas Bakken, nye studentrepresentanter fra LPU (Frida 

Rasmussen og Nikolija Spalkovska) og nye representanter fra MN (Tone Gregers) og HF (Tone 

Hagerup). I dagens møte stilte vikaren fra MN (Tom Lindstrøm).  

I september ble det vedtatt i STYLE at organet skal gå tilbake til opprinnelig mandat og at 

medlemmene i STYLE skal være studiedekanene ved de samarbeidende fakultetene, i tillegg til to 

studentrepresentanter og programledelsen. Programrådet skal være det aktivt arbeidende organet 

for Lektorprogrammet og derfor er det mest hensiktsmessig at medlemmene i programrådet er de 

fagansatte ved fakultetene som er mest involvert i samarbeidet av programforvaltningen.  

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Ingen kommentarer. 

Sak 3: Orienteringssaker 

a) Søker- og opptakstall 2021 

Det er en nasjonal trend med nedadgående søkertall til lærerutdanninger. Søkertallene til 

lektorutdanningen ved UiO har også gått ned på samtlige studieretninger. I studieretning 

nordisk og realfag var det ikke nok kvalifiserte søkere til å overbooke like mange som ønsket. 

De som får tilbud om studieplass er likevel godt kvalifiserte, med relativt høy poengsum. 

Høsten 2021 er det i tillegg til lavere søknadstall, færre studenter som har takket ja til 

plassen og semesterregistrert seg. I kull 2020 ser vi også større frafall enn foregående år, noe 

som kan skyldes koronapandemien. Vi har derfor to relativt små studentkull i 2020 og 2021, 

så det er spesielt viktig for Lektorprogrammet å ivareta de studentene som fortsatt er aktive.  

 

b) Kandidattall 2021 

Fra 2014 har gjennomføringstallet i Lektorprogrammet økt jevnlig. I fjor var det over 160 

kandidater fra Lektorprogrammet, og med studenter som leverer masteroppgave høsten 

2021 ser det ut til at gjennomføringen blir enda høyere i 2021. Måltallet fra KD er på 109 

kandidater, så vi oppfyller dette med god margin.  

 

c) Endringer i studieløp på MN 

Som en følge av at enkelte emner ved MN bytter undervisningssemester, har MN foretatt 

noen mindre justeringer i studieløpene som inneholder 60- eller 80-gruppe i kjemi. 

Justeringene vil følge 2021-kullet oppover i studieløpet fra og med våren 2022. 

 



 

 

d) Endring i navn på studieretning i nordisk masterspesialisering 

Etter ønske fra ILN er tittelen på masterspesialiseringen i nordisk, studieretning «Tekst og 

kommunikasjon» endret til «Retorikk, tekst og språklig kommunikasjon». 

 

Sak 4: Utkast til programevalueringen  

Flere aktører tilknyttet Lektorprogrammet har bidratt til programevalueringen, men den er primært 

forfattet av Kirsti Hyldmo og Jonas Bakken ved ILS. Evalueringen baserer seg på 

underveisevalueringene som ble gjennomført hvert studieår i perioden 2014-2019, selvevalueringen 

UiO sendte i forbindelse med NOKUTs evaluering av lektorutdanninger og øvrig, relevant statistikk og 

materiale som er samlet inn i perioden 2014-2021.  

I tillegg til Lektorprogramrådet er utkastet til programevaluering sendt til instituttledelsen ved ILS og 

til Lektorprogrammets administrasjon. ILS vil innarbeide innspill som kommer på utkastet og ferdig 

versjon av programevalueringen vil legges frem for programrådet på nyåret. Deretter skal 

evalueringen godkjennes i STYLE før den sendes til ekstern komite.  

I programrådsmøtet kom det en del konkrete innspill om detaljer i teksten og disse vil innarbeides i 

den nye versjonen.  

Programrådet synes programevalueringen var god og at det er svært viktig å ha denne rapporten i 

det videre arbeidet med Lektorprogrammet.  

Sak 5: Eventuelt 

 MN orienterte programrådet om en forestående endring i studieløpene med fysikk som 60- 

og 80-gruppe. Fysisk institutt har jobbet med å legge om fysikkfaget og ønsker bedre og 

tettere kontakt med fysikkstudenter tidlig i studieløpet. Endringen medfører at to nye emner 

kommer inn i studieløpene, hvilket betyr en omkalfatring på øvrige emner i studieløpene. 

Endringen får størst konsekvenser for de to første semestrene, og faglig sett er det en 

forbedring fra hvordan det har vært tidligere. Forslaget til endring sendes på sirkulasjon til 

programrådet i etterkant av møtet.  

 MN orienterte om at Kjemisk institutt legger ned emnet KJM1002. I Lektorprogrammet har 

studentene kunnet velge mellom dette emnet og et annet, så konsekvensen blir at 

valgmuligheten for studentene blir fjernet.  

 Faglig leder orienterte om at emnet ENERGI4010 fra og med våren 2022 inngår som et 

valgfritt emne i masterspesialiseringen i samfunnsfagdidaktikk og alle de realfaglige 

masterspesialiseringene i Lektorprogrammet.  

 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/ENERGI4010/

