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Referat fra møte i programrådet for PPU, 31.01.2019 

Til stede: Knut Jørgen Kopperud, Monica Dellemyr, Ninia Knappe-Poindecker, Kristin Beate 

Vasbø, Martin Eek Olsen, Gerard Doetjes (leder) og Sjur Emilio Hesthammer (sekretær) 

Meldt avbud: Eva Thue Vold 

 

Dagsorden og innkalling er godkjent av alle tilstede.  

 

1) Orienteringssak: 

Leder av programrådet ga en kort oppdatering om programrådets mandat og sammensetning. 

Herunder ta stilling til faglige rammer, viktige prioritering samt kvalitetssikring. Det gjenstår å 

utnevne studentrepresentant fra PPU deltid og varamedlemmer. Programrådet for PPU møte en à 

to ganger hvert semester. 

Det skal fremskaffes en oversikt over saksgang ved vedtakssaker i organisasjonen. 

 

2) Orienteringssak:  

Leder av programrådet ga en orientering om den nye situasjonen etter masterkravet har trått i 

kraft. Det vises til beregninger av søkergrunnlag ved simulering av opptak. Det understrekes at det 

ikke er behov for hastetiltak, vi ser an kommende opptak. 

Beregningene viser for få fremtidige kvalifiserte søkere i språkfag, men at rammene kan økes noe i 

samfunnsfag og naturfag. Det må tas hensyn til praksisplasser samt behovet på nedslagsfeltet. For 

PPU deltid, hvor det sannsynligvis vil være færre kvalifiserte studenter en på PPU heltid, kan en på 

lengre sikt se for seg et studietilbud som er mer samlingsbasert og digitalisert. 

I diskusjonen kommer bl.a. følgende momenter frem: 

- Send SMS i forkant av åpningsdag for å sikre oppmøte/følge opp studenter 

- Relasjonsbygging med studentene for å beholde dem, herunder lage rammer for at dette 

- Sosiale sammenkomster kan være en løsning, men noe utfordrende for denne 
studentgruppen 

- Uformell samling før opptak for tiltrekke seg studenter ved å stimulere nysgjerrigheten  

- Samarbeid med andre fakulteter for å få studieveiledere til å informere om PPU som en 

mulighet, herunder informere potensielle søkere om at det lønner seg å velge rett 

kombinasjon av emner for PPU 

- Lytte til studentstemmene er viktig for å vite hva som skal til for at de velger PPU 

- Skape kullfølelse 
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3) Vedtakssak:  

Forslaget fremlegges med en kort utgreiing av bakgrunn og formål for endringen i 

rangeringsordning for opptak til PPU. Det er en kort diskusjon rundt punkt 1 c i 

rangeringsordningen, mtp. hvor vidt det er vurdert om pedagogikk bør inngå som relevant emne. 

Her henvises det til forskrift om rammeplan for PPU (60 relevante studiepoeng i et fag som gir 

kompetanse til å undervise).  

Programrådet vedtar ny rangeringsordning, med 6 stemmer for og ingen stemmer imot.  

 

 

Med vennlig hilsen, 
 
Sjur Emilio Hesthammer (referent) 

avdelingsleder PPU, ILS  
 


