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Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat ble godkjent. 

Sak 2 Orienteringssaker 

a) Søkertall til Lektorprogrammet høsten 2017 

Det er en oppgang i søkertallene på studieretningene nordisk, kultur- og samfunnsfag og 

realfag. Størst oppgang er det i nordisk med 28%. 

Studieretningen engelsk og fremmedspråk går noe ned. Programrådet ser behov for å se på 

hvordan man sammen kan rekruttere flere søkere i fremmedspråk.  

Programrådsleder løftet fram oversikten over måtall i oppdragsbrevet fra KD til 

institusjonene om hvor mange studenter som forventes uteksaminert hver år. For trinn 8-13, 

er det UiO som er størst gjennom Lektorprogrammet og PPU.   

Det ble ytret et ønske om å få en oversikt over hvor mange som utdannes gjennom PPU 

sammenlignet med Lektorprogrammet. De er fint for fakultetene å vite hvor mange av deres 

studenter som får kompetanse som lærere. Dette tas som sak til neste møte.  

b)Lærerutdanningskonferansen. 

Den nasjonale lærerutdanningskonferansen samler alle lærerutdanningene fra hele landet. 

Tema var praksis og profesjonsretting. Det var også programvise samlinger, og for trinn 8-13 

var temaet fremtidens lektorutdanninger og den pågående prosessen med fagfornyelsen i 

skolen. Administrerende direktør ved avdeling for læreplanutvikling, Eli-Karin Flagtvedt var 

inviterte for å snakke om prosessen rundt fagfornyelsen og nye lærerplaner. Planlagt 

implementering av nye lærerplaner er 2019. Når dette er klart, vil det være nyttig å diskutere 

hvilke konsekvenser denne prosessen får for sammensetning av emnegrupper i 

Lektorprogrammet. 

Diskusjonssaker 

Sak 3 Lektorprogrammets egen undersøkelse på PROF1015.  

Et mål med undersøkelsen var å speile Studiebarometeret, men få svar som kunne brytes ned 

på studieretningsnivå. Undersøkelsen ble gjennomført på papir, i undervisningen. 

Konverteringen til nettskjema gjorde det ikke mulig å få ut dataene som ønsket. På 

programrådsmøte til høsten vil undersøkelsen legges frem på nytt, da med data på 

studieretningsnivå. Det vil også legges frem tilsvarende undersøkelse for studenter fra 6. 

semester.  

Enkelte ting som ble diskutert: 

 Relevansen i studiet oppleves fortsatt som høy. 



 Det er relativt lav andel av studentene som kjenner til hvordan de kan påvirke studiet. 

Lektorprogrammet har en informasjonsjobb i forhold til å synliggjøre hvem som sitter 

i ulike råd, hvilke saker som tas opp osv. Det ble kommentert at en slik 

systemforståelse er veldig viktig når studenten skal ut i jobb i skolen, for å forstå sin 

rolle som medarbeidere i skolens organisasjon.  

 Faglig og sosialt miljø fremheves, så det er tydelig at den undervisningen som tilbys, 

er viktig for studentenes trivsel 

Sak 4 Endring i 60- og 80-gruppen i tysk 

Det vil bli gjort en revisjon av emnegruppene som følge av at ILOS legger om sitt tilbud i tysk. 

I 80-gruppen er det gjort en liten tyngdeforskyvning fra områdekunnskap, som tidligere var 

20 stp men som blir 10 stp. Dette for å få plass til bacheloroppgave-emnet.  

Sak 5 Endring i programspesialiseringen i nordisk, 30 stp masteroppgave 

I forrige behandling av programspesialiseringen, hadde ILN valgt to varianter i 

masteroppgave, en på 30 stp og en på 50 stp. ILN har nå gått bort i fra masteroppgave på 50 

stp.  

Innspill: emnenavnet på masteroppgaven benevnes fortsatt med lektor-og 

adjunktprogrammet. Dette må rettes opp.  

Sak 6 Eventuelt 

Før sommeren kommer en epost med møtetidspunkt for høsten.  
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