
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Notat 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
 

 

 

Til: Lektorprogrammets programråd 

 
 

Referat frå programrådsmøte 18. mai 2015 

Til stede: Rolf Arve Haugstvedt, Trond Nordenstam, Cathrine Tellefsen, Cristina Lunder Føyn, 

Kjetil Birkeland, Stine Jeppesen, Hallgeir Elstad, Bjørnar Sæther, Kirsti L. Engelien, Marie 

Thorstensen, Kirsti Hyldmo (ref.) 

Saksliste 

Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 2. desember 2014 

              Det kom en kommentar til referatet på mail i forkant av møtet. Merknaden tas til følge  og 

rettes opp i referatet fra 2. desember. Det kom ellers ingen merknader til referat eller innkalling.  

Orienteringssaker 

Sak 2: Søkertall 

Det ble presentert søkertall til de ulike studieretningene på Lektorprogrammet fra Samordna 

opptak. Det var totalt 555 søkere som har Lektorprogrammet som førsteprioritet.  Søkerne fordeler 

seg mellom de ulike studieretningene på følgende måte: fremmedspråk: 109 søkere til 65 plasser, 

nordisk: 79 søkere til 65 plasser, realfag: 89 søkere til 70 plasser og samfunnsfag: 281 søkere til 86 

plasser. Søkningen til studieretning realfag har økt, mens antall søkere til studieretning nordisk har 

gått noe ned. Søkertallene indikerer at MNs strategiske markedsføring har hatt en god effekt. 

Programrådsleder vil har diskutert behovet for en helhetlig strategi med instituttleder ved ILS og 

dekanatet ved UV og vil følge opp dette videre.  

Det ble bemerket at opptakskravene til lærerutdanningene, inkludert Lektorprogrammet endres fra 

og med høsten 2016. Endringen innebærer at karakterkravet i matematikk heves fra 3 til 4.  Det er 

uvisst i hvilken grad denne endringen vil få konsekvenser for søkertallene til opptaket høsten 2016. 

Sak 3: Innpassingsopptak for studenter på studieretning realfag. 

Lektorprogrammet har iverksatt en prøveordning med innpassingsopptak for studieretning realfag. 

Prøveordningen skal vare i fem år.  Ordningen vil gjøre det mulig for studenter som har avlagt 

studiepoeng ved UiO eller andre utdanningsinstitusjoner å søke seg inn i til studiet i 3., 4. eller 5. 

semester. 

For høstens opptak vil det kun være mulig å søke opptak til 3.semester, da det ble innført ny 

studieordning høsten 2014. Det har blitt besluttet at det skal sendes brev til 
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Kunnskapsdepartementet for å søke om dispensasjon fra kravet om praksis i fire av fem studieår, 

slik at det også vil være mulig for studenter å innpasses i 4. og 5. semester.  

Det er ikke aktuelt å åpne for innpassingsopptak på andre studieretninger enn realfag. MNs 

representant påpekte at det er viktig at informasjon om innpassingsopptaket er godt synlig på 

programsidene.  

Sak 4: Mentorordningen, status og planer framover 

Mentorordningen er satt i gang for kullet som begynte høsten 2014 og skal også settes i gang for 

kullet som begynner høsten 2015.  ILS har evaluert ordningen og de som har deltatt på ordningen 

er i stor grad fornøyd. Det ble likevel etterlyst større grad av forutsigbarhet med hensyn til 

tidspunkt, og det har kommet fram at møtene ofte kolliderte med studentenes øvrige undervisning. 

Dette rettes opp for neste kull og studentene vil nå kunne melde seg på grupper som passer til 

deres undervisning.  Av logistiske grunner vil studentenes grupper ikke lenger være delt inn etter 

studieretning første året. Dette antas å ikke ha noe negativ effekt på ordningen da det i stor grad 

kommer til å være fokus på lærerrollen og ikke det faglige.  

Det ble kommentert at dette kan svekke den faglige identiteten, spesielt for realfagene. Dette vil 

gjenopptas gjennom Mentorordningen senere i studieløpet. Studentene har også fagspesifikke 

ordninger ved flere av faginstituttene.   

LPU har gjennomført en undersøkelse blant studentene på H14-kullet. Her understrekes også 

viktigheten av ordningen som et viktig virkemiddel for å styrke læreridentiteten. Det hadde også 

kommet tilbakemeldinger på at gruppene var for store.  

ILS har også besluttet at den pågående piloteringen vil inkludere det nye studentkullet som 

begynner høsten 2015. Ordningen vil evalueres igjen dette semesteret som grunnlag for det videre 

utviklingsarbeidet.  

Sak 5: Felles fagseminar for ILS og MN 

Det har blitt arrangert felles fagseminar med fagdidaktikere fra ILS og ansatte på MN. 

Fagdidaktikere ved ILS og MN presenterte det fagdidaktiske innholdet i flere av emnene som 

inngår i studiet. Tema for seminaret var hvordan enhetene best kan samarbeide om å skape et 

helhetlig studieløp for studentene, men vekt på en helhetlig tenkning rundt fagdidaktikk. Det ble 

også diskutert hvordan 9.semester-emnet med praksis skal organiseres og hva det skal inneholde. 

Muligheten for at ILS og MN skal tilby et felles emne ble også diskutert. Se for øvrig dette 

oppslaget: Styrker samarbeidet om fremtidens realfagslektorer: 

http://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/styrker-samarbeidet-om-fremtidens-

realfagslektorer.html  

 

http://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/styrker-samarbeidet-om-fremtidens-realfagslektorer.html
http://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/styrker-samarbeidet-om-fremtidens-realfagslektorer.html
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Sak 6: Semesterstart 

Planen for semesterstart ble lagt fram. Semesterstarten er en viktig arena for å presentere 

Lektorprogrammet for de nye studentene, som får fire relativt tettpakkede dager med faglig og 

praktisk informasjon. Det er også en viktig arena for faginstituttene å presentere sine fag for 

studentene.  Det vil også i år bli holdt en skolerettet forelesning og et «lærerbad» der studenter får 

mulighet til å stille spørsmål til et panel av lærere. 

Det er også en rekke sosiale tilbud til studentene, blant annet faddergrupper, rebusløp og 

lektordåp. 

Sak 7: Statusoppdatering fra fagfakultetene om bruk av strategiske midler 

HF bruker midlene til å ansette praksistoere, som er faglærere ansatt i videregående skole. De ulike 

instituttene bruker praksistoerne på litt ulike måter. IAKH skal bruke dem i ordinær undervisning, 

mens ILOS bruker dem til gi studentene et skolerettet tilbud som går utenpå den ordinære 

undervisningen. ILOS melder om relativt god interesse for tilbudet, også fra studenter som ikke går 

på Lektorprogrammet. 

SV er i gang med tilsetting av en 1.amanuensis som skal jobbe med undervisning på og utvikling av 

Lektorprogrammet. Det var 38 søkere til stillingen. 

Ved MN er Cathrine Tellefsen tilsatt for å jobbe med den faglig utvikling av studieretning realfag. 

De har også satt i gang en rekke faglig-sosiale tiltak. Lektorstudentene har fått egen plass på 

biblioteket (lektorkroken). Nye studenter deltar også på et to-dagers programseminar med 

overnatting i begynnelsen av høstsemesteret, der også ILS bidrar faglig.  Det har også blitt 

arrangert fagsosial kveld. 

TF har ikke blitt tildelt strategiske midler, men satser på oppretting av en skolegruppe og har utlyst 

en lektorstilling som skal jobbe med 1.semster. Skolegruppen ledes av studiedekan.  

Sak 8: Statusoppdatering fra fagfakultetene og ILS vedrørende arbeidet med revisjon 

av programspesialiseringene 

ILS har hatt møter med alle fagmiljøene som jobber med de fagdidaktiske 

programspesialiseringene. Det nedsettes en gruppe for utvikling av studietilbudene. 

Det er ikke klart for noen av faginstituttene hvordan fagemnet med praksis i 9. semester skal 

organiseres. Denne prosessen følges opp av administrasjonen i Lektorprogrammet.  

 

Diskusjonssaker 

Sak 9: Veileders deltakelse på sensurmøter for masteroppgave  
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Ved UV har veileder deltatt på sensurmøter på masteroppgave. Ved innføring av blindsensur på 

klagesaker, har ISP (Institutt for spesialpedagogikk) tatt opp denne problemstillingen i 

Studieutvalget. Prodekan ved UV ønsker at temaet drøftes i de ulike programrådene.  

TF diskuterer også denne problematikken og har ikke konkludert med om veileder fortsatt skal 

delta på sensurmøter på deres masteroppgaver. 

På MN er det ikke vanlig praksis at veileder deltar på sensurmøte, men de har ingen innvending til 

at UV gjør dette ved sensur på de fagdidaktiske masteroppgavene som inngår i Lektorprogrammet. 

Det var tidligere praksis å ha med veileder på sensurmøter ved HF og SV, men dette sluttet de med 

rundt 2007, og mener at dette var riktig beslutning. På HF kan veileder kontaktes av kommisjonen 

dersom de har behov for oppklaring.  

Studentrepresentanten mener at veileder ikke skal delta på sensurmøtet. Programrådsleder vil 

følge opp denne diskusjonen internt ved ILS i forbindelse med revisjon av de fagdidaktiske 

programspesialiseringene hvor det har vært praktisert at veileder deltar i første del av samtalen. 

 

Sak 10: Engelsk som egen studieretning på Lektorprogrammet   

Som det fremgår av vedlegg 2, ønsker HF å opprette egen studieretning for engelsk, som i dag 

inngår i studieretning fremmedspråk.   

HF ønsker dette primært fordi dette vil skape større forutsigbarhet med tanke på planlegging av 

ressurser og hindre at uforholdsmessig mange velger bort et av fremmedspråkene til fordel for 

engelsk. De mener også at det vil bidra til å synliggjøre både engelsk og fremmedspråkene for 

søkerne og dermed virke positivt inn på rekrutteringen. 

Studieretning fremmedspråk har i dag 65 studieplasser, som må fordeles mellom engelsk og 

fremmedspråk dersom det blir opprettet ny studieretning.  HF foreslår at fordelingen blir 40-45 på 

engelsk og 20-25 på de øvrige fremmedspråkene. Programrådet stilte seg positive til dette.  

Det ble også nevnt at det ville vært en mulighet å kunne åpne for matematikk som fag 2 (60-

gruppe) for studentene på HUMSAM-studieretningene. Dette må utredes videre, men i første 

omgang er det ikke planlagt å endre noen av studieløpene. 

     

Sak 11: Utvidet programrådsmøte med fokus på studiekvalitet 

På oppfordring fra dekanat ved UV opplyste programrådsleder om at det er ønskelig å 

etablere en felles møteplass for programrådet og studiedekanene ved de fem fakultetene. 

Det ble diskutert om det skulle inviteres til et utvidet programrådsmøte/seminar hvor også 
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studiedekaner deltar. Temaet for seminaret vil være kvalitet, samt videre strategisk arbeid. 

Programrådet stilte seg i hovedsak positive til et slikt forslag, men representanten fra SV 

var i tvil om at dette var noe deres dekanat ville ha mulighet til å delta på.  

I møte med dekan ved UV, er det nå bekreftet at det vil inviteres til et slikt fellesseminar i 

slutten av semesteret. Programrådsleder følger opp denne prosessen i dialog med 

studiedekan ved UV, Eli Ottesen.  

 

 Sak 12: Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 


