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FORVALTNINGSUTVALGET FOR LEKTORUTDANNINGENE (FUL)
REFERAT FRA MØTE 22/1 2016
Til stede:

Forfall:
Kopi til:

Møtetid:

John Brumo, Svein Gladsø, Dag Atle Lysne, Bjørn Rist, Øyvind Gregersen, Tine
Arntzen Hestbek, Olaf Stuberg, Helge Klungland (gjest) og Christina Jenkins Slutås
(sekretær)
Brynjulf Owren, Anne Gellein og Kristin Cecilie Arvesen
Berit Kjeldstad, Inge Fottland, Utdanningsstaben, Programlederforum og
Administrasjonsforum for lektorutdanningene
19/2 2016 kl. 08:30-10:00

Møtested:

Møterom 001 i Hovedbygget, Gløshaugen

Orienteringssaker
•

•

Med innføring av nytt karakterkrav i matematikk for opptak til lærerutdanning forventer KD
at utdanningsinstitusjonene som tilbyr lærerutdanning skal tilby forkurs for søkere med
karakteren 3, slik at disse gis mulighet til å kvalifisere seg. Dekan på Fakultet for teknologi
har fått ansvaret for å koordinere et slikt kurstilbud på NTNU, og det forventes at de andre
matematikkmiljøene innen lærerutdanning bidrar.
Tall på kandidatproduksjon i 2015 er nå publisert i DBH. På NTNU har produksjonen økt fra
88 kandidater i 2013, 112 i 2014 og til 126 i 2015. Tallene er gode sammenlignet med UIO,
UIT og UIB, men samtidig for lave i forhold til opptakstallene.

Saker til behandling
FUL-sak 6/2016

Postadresse
7491 Trondheim

Arbeidsutvalg for lærer- og lektorutdanning ved Prorektor for faglig
integrasjon Helge Klungland
Rektor etablerte i desember 2015 et arbeidsutvalg som skal beskrive en felles
ambisjon for lærer- og lektorutdanning på NTNU, beskrive dagens portefølje
og vurdere hva som er en hensiktsmessig organisering av et felles og helhetlig
tilbud framover. Dette er ett av flere arbeidsutvalg for ulike
utdanningsområder som tilbys ved 2 eller flere av NTNUs campuser. Tirsdag
23.02 vedtas et felles mandat for arbeidsutvalgene.
Når det gjelder godkjenning av 5-årige GLU-programmer er dette en sak for
Fakultet for lærer- og tolkeutdanning via ordinær prosess for studieportefølje.
FLT vil ta initiativ til dialog med parter på NTNU som de ønsker å
samarbeide med.
Arbeidsutvalget har så langt arbeidet med en felles ambisjon for lærer- og
lektorutdanning. Utvalget har gått igjennom dagens portefølje og skal jobbe
Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/administrasjon

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 80 11
Telefaks
+ 47 73 59 80 90

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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videre med å se på etter- og videreutdanningstilbudene. Målet med arbeidet i
utvalget er at NTNU skal framstå samlet på lærerutdanning. De disiplinfaglige
miljøene kunne vært bedre representert i utvalget, men dette ville, ifølge
Klungland gitt en for stor overvekt av medlemmer fra gamle NTNU.
NTNU har potensial til å kunne tilby god bredde i utdanningstilbudet og til å
øke rekrutteringen. GLU og lektorutdanningene drives etter til dels ulike
modeller, og det er behov for å finne en rasjonell modell for å holde høy
kvalitet i alle programmene. En av ambisjonene er å utvikle gode modeller for
sambruk der det er hensiktsmessig.
FUL-sak 7/2016

Vedtak av studieplaner for lektorutdanningene for 2016 – 17
Etter en runde med innspill og kommentarer til fakultetenes forslag til
studieplaner, vedtok FUL studieplanene under forutsetning av to mindre
redaksjonelle justeringer i studieplanen for MLREAL:
•

•

Endring i formuleringen «Ved ansettelse i skolen vil man få stilling som
lektor» under kapitlet «Generelt» på side 1. Det er ingen automatikk i dette
og innplassering i lønnskategorier tilligger tilsettende myndighet.
Å undersøke om emnekoden for masteroppgave i matematikkdidaktikk skulle
vært inkludert i emneoversikten på side 31.

For kommende studieplaner ser FUL behov for å tilstrebe større homogenitet i
utformingen og begrepsbruken i studieplanene for lektorprogrammene. Det er
behov for en felles mal som ligger tett på rammeplanen og som er mer
studentrettet i formen. Det ble også foreslått en gjennomgang av hvordan
anbefalte/mulige fag 2 velges ut i programråd og på fakultetsnivå, og hvordan
valgmulighetene kommuniseres i studieplanene.
FUL anbefaler at det utnevnes en arbeidsgruppe for å utarbeide felles mal for
studieplanene for lektorutdanningene som tas i bruk i neste studieplanrunde.
Arbeidsgruppa vil også få i oppdrag å se på prosess for prioritering av
valgbare fag 2 og på hvordan valgmulighetene kommuniseres. Felles
retningslinjer for studieplanene vil følges opp gjennom en årlig
studieplanbestilling fra FUL fra og med høsten 2016.
Studieplanvedtak:
Med hjemmel i § 4-2 i NTNUs forskrift om studier vedtar FUL studieplanene
for lektorprogrammet i samfunnsfag, lektorprogrammet i geografi og
lektorprogrammet i kroppsøving og idrettsfag for studieåret 2016/17 som
foreslått av SVT-fakultetet.
Med hjemmel i §4-2 i NTNUs forskrift om studier vedtar FUL studieplanene
for lektorprogrammet i språk og lektorprogrammet i historie for studieåret
2016/17 som foreslått av HF-fakultetet.
Med hjemmel i §4-2 i NTNUs forskrift om studier vedtar FUL studieplanen for
lektorprogrammet i realfag for studieåret 2016/17 som foreslått av IME og
NT-fakultetene.
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Med hjemmel i §4-2 i NTNUs forskrift om studier vedtar FUL studieplanen for
profesjonsfaget for studieåret 2016/17 som foreslått av SVT-fakultetet.
FUL-sak 8/2016

Vedtak av FULs handlingsplan for 2016
Det ligger i FULs mandat å drive kvalitetsutvikling på tvers av
lektorprogrammene, og på bakgrunn av kvalitetsmeldingen lages det årlig en
handlingsplan. FUL diskuterte et utkast til plan for 2016, og vedtok forslaget
som foreslått med følgende tilføyelser:
•

•

•

FUL-sak 9/2016

Under punkt 1 inkluderes et punkt om at FUL vil være pådriver for utprøving
av ulik løsninger for «programrom», dvs. arealer tilrettelagt for studiearbeid
og faglig-sosialt samvær mellom studenter på samme program.
Under punkt 2 inkluderes oppretting av arbeidsgruppe for harmonisering av
studieplanene og som ser på metode for prioritering og informasjon om fag
2.
Under punkt 3 inkluderes at FUL vil innføre rutine for årlig
studieplanbestilling fra FUL til fakultetene med begrunnelse om at
studieplanene skal framstå som mer enhetlige.

Eventuelt
Ingen saker.

Neste FUL-møte er fredag 11. mars kl. 08.30 – 10.30 på møterom 201 i 2. etasje i Hovedbygget
på Gløshaugen. Møtet kan bli flyttet til Charlottenlund videregående skole, og det sendes i så
fall ut beskjed om det.

