
Referat fra programrådsmøtet tirsdag 25. februar 2014  

Til stede: Kirsti L. Engelien (ILS), John McNicol (HF), Bjørnar Sæther (SV), Halvor 
Moxnes (TF), Kristian Ranestad(MN) Rolf Arve Haugstvedt (Asker vgs.), Kjersti 
Barca (Ingieråsen skole) Christina Lunder Føyn (studentrepresentant), Andreas 
Mathisen (studentrepresentant) Jørg Walter (ILS), Marie Thorstensen (ILS), Kirsti 
Hyldmo (ILS) Ref. 
 
Sak 1: Saksliste og innkalling ble godkjent 
 
Sak 2: NRLU-seminar 12. februar 2014 

Kirsti L. Engelien orienterte om seminaret «Innholdet i lærerutdanning og kvalitet i 
fagene» som ble arrangert av NRLU 12.2. Flere nasjonale fagråd var invitert til å 
holde innlegg ved seminaret. Programrådsleder innledet seminaret med foredraget 
«Forskriftens intensjoner – hva er utfordringen, og hva skal til for å lykkes?» Det ble 
videre orientert om at NRLU på oppdrag fra KD har utpekt programgrupper som skal 
følge opp arbeidet med retningslinjer for lærerutdanning. Kirsti L. Engelien vil lede 
programgruppen som vi ha ansvar for oppfølgingen av programgruppen for 
Lektorutdanning 8-13, og Jonas Bakken (ILS) er oppnevnt som medlem av 
programgruppen for Praktisk-pedagogisk utdanning.   
 
Det ble fremmet spørsmål om programrådsmedlemmene ønsker invitasjoner og 
informasjon til denne typen seminarer. Fagfakultetene ga tilbakemelding om at de 
ikke ønsket dette med mindre det var spesifikt rettet mot dem. 
 
Sak 3: Arbeid i praksisutvalget 

Marie Thorstensen orienterte fra arbeidet i praksisutvalget. Praksisutvalget ledes av 
Tove Hunskaar (ILS), faglig prosjektleder for Universitetsskoleprosjektet og består av 
en representant fra HF, en fra MN, to studentrepresentanter, to representanter fra 
universitetsskolene, og to øvrige representanter fra ILS. Praksisutvalget arbeider 
løpende med å utvikle forslag til modeller for implementering av forskriftens krav om 
100 arbeidsdager praksis. Det ble kort orientert om hvordan praksisutvalget har 
arbeidet med modeller for gjennomføring av 15 dager praksis i 3 semester. Praksis 
ligger til Expaed og det er ønskelig at studentene har en uke (5 dager) 
sammenhengende praksis i tillegg til at det tilrettelegges undervisningsfri en dag i 
uken gjennom hele semesteret slik at de resterende 10 dagene med praksis kan 
gjennomføres.  
 
Sak 4: Emnegrupper og oppbygging av studieløp 

Det ble gitt innspill til forslag til emnegruppene og oppbyggingen av studieløpene i 1.-
6. semester slik de er presentert i notatet som ble vedlagt innkallingen. 
Programrådsleder orienterte om at enkelte fagmiljøer hadde opplevd friheten i 
plassering av Exphil som uklar.  
Det ble også meldt fra representanter fra enkelte fagfakulteter at de opplevde at 
fristen for å sette sammen emnegruppene var kort. Det ble presisert fra 
Lektorprogrammets administrasjon at emnegruppene ville gå enda en runde i 
etterkant av programrådet for å få på plass endelige avklaringer på et par områder.   
 



Det ble ikke gitt innspill til endringer på emnegruppene i engelsk, fransk, historie 
eller tysk, slik de foreligger i notatet, men studentrepresentantene ytret ønske om at 
utvalget av valgfrie emner skulle snevres inn og rettes inn mot lærerplanen. 
 
Studentrepresentantene kom med innspill til oppbyggingen av 60-gruppen i nordisk.  
Det ble pekt på at det vil oppleves som svært tungt for studentene å ta NOR1300 
sammen med NOR1100, da disse anses som de tyngste emnene i gruppen og at dette 
er 1. studiesemester for studentene.  Studentrepresentantene ønsket en løsning hvor 
enten NOR1300 eller NOR1100 ble flyttet til 2. semester. Det ble også her ytret ønske 
om at utvalget av valgfrie emner skulle snevres inn og bli rettes inn mot lærerplanen. 
 
TF og HF hadde sendt inn hver sine versjoner av emnegrupper i religion og etikk til 
Lektorprogrammet. TF påpekte at særlig TFF1104 var sentralt for lesning av eldre 
tekster. Det ble besluttet at Marie Thorstensen skulle bistå TF og HF i arbeidet med å 
sette sammen emnegruppene.  
 
Studentrepresentantene stilte spørsmål om SOS2100 kunne byttes ut med et emne i 
samfunnsgeografi og etterlyste mer bredde i emnegruppene. SV sin representant 
mente at SOS2100 var mer egnet i emnegruppen med tanke på progresjon.  Det ble 
også stilt spørsmål til de valgfrie emnene i 80-gruppen, og da særlig til relevansen 
psykologiemnene hadde i lektorutdanningen.  SV sin representant mente at utvalget 
av de valgfrie emnene var faglig relevant og hadde vært på høring hos instituttlederne 
på SV, men at han skulle forhøre seg om andre emner også kunne føyes til i listen 
over valgfrie emner i 80-gruppa. 
 
LPU hadde tidligere kommet med innspill til studieløpene på realfag og MN hadde 
derfor allerede foretatt noen justeringer på studieløpene.  Forslaget om å bytte ut 
KJM1130 med KJ3700 i 60- og 80-gruppen i kjemi ble diskutert og landet på at 
KJM1130 ikke bør fjernes på bakgrunn av det emnet tar for seg en rekke sentrale 
begreper som studentene ville trenge for å undervise i kjemi.  Det ble også presisert at 
emnet NAT2000- Naturfag i praksis kan plasseres før studentene skal ut i praksis.  
 
Det ble enighet om at Lektorprogrammets administrasjon skulle følge opp med de 
fagmiljøene hvor det fortsatt forelå usikkerhet eller spørsmål. Primært gjaldt dette 
plassering av emnene i nordisk, samt utvalg av studieemner innenfor religion og 
samfunn.  
 
Sak 5: Eventuelt 

SV sin representant påpekte at det ville være nyttig dersom studieadministrasjonen 
på de involverte faginstituttene på SV fikk større innblikk i lektorprogrammet, blant 
annet for å unngå kollisjoner i undervisning.  Det ble forslått at ILS skulle sørge for at 
disse ble inkludert i kontaktmøtene lektorteamet har med studiekonsulenter på UiO 
eller at det skulle holdes egne kontaktmøter studieadm. på SV.  
 
Det oppsto også en diskusjon om hva som var programrådets mandat i forbindelse 
med vedtak av nye emnegruppene. Under diskusjonen kom det fram at det er ulike 
praksis ved de ulike samarbeidende fakultetene. Programrådsleder presiserte at dette 
ville undersøkes nærmere.  
Programrådsleder tok kontakt med avdeling for fagstøtte, som henviste til Forskrift 
om studier og eksamener ved UiO:  



 
§ Paragraf 3.3 Program- og studieretningsbeskrivelser 
 

(1) Alle studieprogram skal ha en programbeskrivelse. Når et studieprogram er 
etablert, fastsetter fakultetet selv programbeskrivelsen for studieprogram som 
administreres av fakultetet. Andre deltagende fakulteter må godkjenne sin del av 
programbeskrivelsen. 
 
(2) Alle studieretninger skal ha en studieretningsbeskrivelse. Når en studieretning er 
etablert, fastsetter fakultetet selv studieretningsbeskrivelsen for studieretninger som 
administreres av fakultetet. Andre deltagende fakulteter må godkjenne sin del av 
studieretningsbeskrivelsen. 
 
(3) Fakultetet kan endre programbeskrivelser og studieretningsbeskrivelser. 
 
(4) Universitetsdirektøren kan i nærmere regler til § 3.3 fastsette bestemmelser om 
innholdet i og utformingen av program- og studieretningsbeskrivelser. 

 
§ 3.4 Emnebeskrivelser 
 

(1) Alle emner skal ha en emnebeskrivelse. Fakultetet fastsetter emnebeskrivelsen for 
det enkelte emnet innenfor fakultetets fagområde. Rektor fastsetter likevel 
emnebeskrivelsen for Examen philosphicum. 
 
(2) Fakultetet kan endre emnebeskrivelser. Rektor endrer likevel emnebeskrivelsen 
for Examen philosophicum. 
 
(3) Universitetsdirektøren kan i nærmere regler til § 3.4 fastsette bestemmelser om 
innholdet i og utformingen av emnebeskrivelser. 

 
Fakultetet i denne sammenheng er det utdanningsvitenskapelige fakultet, som 
gjennom vedtak i Universitetsstyret har fått ansvar for forvaltningen av 
Lektorprogrammet ved UiO. De samarbeidende fakultetene skal godkjenne 
emnegruppene, programrådet vil deretter innstille emnegruppene til dekan ved UV. 
Emnegruppene vedtas og eies av UV-fakultet.  
 
 
 
 
 
  


