
Referat programråd 16.02.2022 

Tilstede: Tone Gregers (MN), Christina Moseid (Ringstadbekk skole), Marianne Dahl (Kuben 

vgs), Tone Hagerup (HF), Elisabeth Tveito Johnsen (TF), Marie Stanghov Thorstensen (ILS), 

Nikolija Spasovska (LPU), Jonas Bakken (ILS), Lisa Utnem (ILS, referent) 

Frafall: Øyvind Wiborg (SV), Frida Rasmussen (LPU) 

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

Godkjent. 

2. Endring av representanter i Lektorprogramrådet fra 2022 

Mette Karin Nordeng (Hammer skole) er gått ut av programrådet og Christina Moseid 

(Ringstadbekk skole) er kommet inn. Marie Stanghov Thorstensen (ILS) slutter i sin 

stilling og erstattes av Lisa Utnem (ILS). Det skal inn en ny studentrepresentant etter 

Frida Rasmussen.  

 

3. Innstille forslag til mandat og ekstern evalueringspanel til 

programevalueringen. 

Med utgangspunkt i sammensetningen av det eksterne panelet som ble vedtatt i 

programrådet 9. november 2019, legger Jonas Bakken frem flere forslag til personer i 

de ulike rollene. Det kommer også forslag i møtet, som Bakken noterer.  

I vedtaket fra 2019 står det at alle representantene skal være eksterne, men 

programrådet foreslår at studentrepresentanten kan være en UiO student. Det 

foreslås å få en studentrepresentant fra Studentutvalget på UV.  

 

Når det gjelder mandatet til det eksterne panelet foreslås det å ta utgangspunkt i 

spørsmålene fra NOKUT-evalueringen, som var et skjematisk og ryddig oppsett. Det 

er ikke behov for at panelet skal grave frem ny informasjon, men benytte det som er 

presentert i programevalueringsrapporten og NOKUT-evalueringen, og hvordan vi 

kan jobbe videre med utviklingspunktene som kommer frem der. Det foreslås at 

Jonas Bakken formulerer noen spørsmål som sendes på sirkulasjon i programrådet.  

 

4. Endring til progresjonskrav til masterspesialisering 

De nåværende progresjonskravene til masterspesialiseringene med krav om fullført 

PROF4045 før oppstart på masterspesialiseringene, får uheldige konsekvenser for 

flere studenter. Lektorprogrammets administrasjon og programledelsen ønsker å 

endre progresjonskravet slik at studentene kan starte på masterspesialiseringen i 8. 

semester med godkjente obligatoriske komponenter og eksamenskomponenten 

praksis, ikke at emnet PROF4045 må være bestått i sin helhet. Forslaget vil sikre 

større grad av likebehandling for studentene og de blir ikke unødig forsinket i 

studieløpet.  

 

Forslaget er diskutert i fagråd for ILS sine emner i Lektorprogrammet, som støttet 

forslaget.  

 

Programrådet vedtar forslaget.  

 

5. Refleksjonsnotat til NOKUT etter institusjonsbesøk – diskusjon og 

innspill 



NOKUT sitt refleksjonsnotat viser at UiO får til mye bra, selv om styringsstrukturen 

er utfordrende. Vi er bedt om å kommentere og evt. rette opp i faktafeil i 

refleksjonsnotatet før det sendes tilbake til NOKUT. 

- Når det gjelder punkt 3.3 og den årlige lektorkonferansen som HF skal arrangere, 

bes det om at «årlig» og «der også fagdidaktikere blir invitert». HF legger opp til 

møter mellom fagmiljøene og fagdidaktikere fremover, men tenker i første 

omgang at lektorkonferanse skal være internt for ansatte på HF.  

- Under punkt 4, som omhandler dette med plassering av fag 1, fag 2 og evt. 

profesjonsfag det første året, mener programrådet at det høres vanskelig ut å 

endre strukturen og at det vil få store konsekvenser for timeplanlegging. Det er 

derfor viktig at dette uredes grundig og at det studieadministrative perspektivet 

kommer med. Flere emneansvarlige ved HF er villig til å se på endring av 

undervisningssemester for sine emner for å få dette til. Skolerepresentantene 

fremhever viktigheten av at studentene har noe fagkompetanse før de kommer ut i 

sin første praksisperiode, og at det er viktig å ikke sende de for tidlig ut i skolen. 

- Praksiskortene er omtalt i punkt 5. Siste avsnitt i punkt 5 bør skrives om, da 

praksiskortene ikke er revidert. De nye vurderingskriteriene i praksis blir innført 

fra høsten 2022 og det er ikke sikkert det er det samme behovet for praksiskort 

etter innføring av nye vurderingskriterier.  


