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Sakslisten ble godkjent 

 

Sak 1 – Orienteringssaker 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 9.5.11 ble godkjent. 

 

1 b) Det ble orientert om følgende vedtak: 

 Revisjon av emnet PED2130 – Barn, språk og tekstforståelse. Endringene gjøres gjeldende 
fra og med høsten 2011. 
 

Det ble i møtet gjort oppmerksom på en feil i innkallingen, de aktuelle emnene innenfor CIE-
masteren er ikke vedtatt enda, i påvente av avklaringer fra instituttet. 

 
1 c) Lund orienterte om rapport om studieløp og mobilitet  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/undersokelser/studielop/index.html 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/undersokelser/studielop/index.html
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Sammen med arbeidsgiverundersøkelsen gir dette et grunnlag for å se på hvilke områder UV bør 

jobbe videre med. FUP informerte om forsøksordning ved SV med utvidet fadderordning. 

Ordningen får positive tilbakemeldinger, og SV oppskalerer til høsten.  

1 d) Lund orienterte om oppfølging av sak fra forrige møte angående tilbakemeldinger på eksamen.  

Studentene deltok i dekani ledermøte 9. juni. Det er forståelse for ønsket. Ressursbruken må 

vurderes. Erfaringen man har fra PPU, der det gis en vurdering etter første del, før studentene 

begynner på hoveddelen, er at sensorene bruker 15-20 minutter på hver tilbakemelding. En fare er 

at ressurser trekkes fra formativ til summativ vurdering. Man mangler robust kunnskap om 

effekten av tilbakemelding på summativ vurdering, det er et behov for å få oversikt over studier 

gjort på dette.  

En mulighet er at institutter (i samarbeid med fagutvalgene) piloterer på emner der det ville passe. 

Saken følges opp videre. 

 

Ordinære saker: 

 

Vedtakssaker 

Sak 2: Revisjon av emnet PPU3100T – PPU Teach First Norway (saksnr 2010/4889) 

Notat fra fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Det ble gjort oppmerksom på skrivefeil i utkastet til 

emnebeskrivelse. Studieutvalget gjorde følgende vedtak: 

Studieutvalget anbefaler å vedta revisjon av emnet PPU3100T - PPU Teach 

First Norway, med de endringer som framkom i møtet. Endringene gjøres 

gjeldende fra og med høsten 2011.  

 

 

Diskusjonssaker 

Sak 3: Mal for emneevalueringer  

Studieutvalget diskuterte muligheten for felles maler for emneevalueringer, etter et innspill fra 

Jørgen Frost. Ønsker her å finne evalueringsmåter som ikke bare evaluerer emnet, men også 

sammenhengen i programmet.  

Videre oppfølging: et lite utvalg ser på dette til høsten.  

Sak 4: IKT-utvalget ved UV 

Andreas Lund orienterte om arbeidet i IKT-utvalget.  
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Sak 5: Eventuelt 

Jørgen Frost tok opp problemstilling diskutert i programrådet for masterprogrammet i lesing og 

skriving i skolen, angående hvordan man kan tilrettelegge for studenter som fyller opptakskravene, 

men som på grunn av minoritetsspråklig bakgrunn ikke behersker akademisk norsk godt nok i 

forhold til kravene som stilles til en masteroppgave. Ulike muligheter for tilrettelegging ble 

diskutert. Det ble poengtert både at det kan være vanskelig å definere hvem dette gjelder for, og at 

det også er andre grupper som kan ha ekstra behov når det gjelder skriving, for eksempel studenter 

med dysleksi. Når det gjelder problemstillingen som ble tatt opp er det viktig å tilby god opplæring 

og skrivetrening underveis i studiet, for slik å gi studentene det gjelder mulighet til å arbeide seg 

opp på et tilfredsstillende nivå. Eventuelle tilrettelegginger må ikke innebære en svekkelse av det 

faglige nivået. 
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