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OPPNEVNING AV REPRESENTANTER FOR LÆRERUTDANNINGSUTVALGET 

(LU-MN) FOR NY PERIODE 

 

 

Det nåværende lærerutdanningsutvalget har funksjonstid fram til 31. desember 2013. Det skal 

nå oppnevnes representanter for neste periode (01.01.14-31.07.17). Perioden slutter i juli for å 

tilpasses dekanatsperioden. Utvalget er tverrfaglig og skal derfor oppnevnes av fakultetets 

studiestyre.  

Lærerutdanningsutvalget fungerer som et programstyre for fakultetets integrerte lektor- og 

adjunktprogram. I tillegg behandler utvalget andre saker knyttet til lærerutdanning, blant annet 

realfagsdelen av ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

I brev av 1. november ble de involverte instituttene og Det psykologiske fakultet bedt om 

forslag til representanter til utvalget innen 22. november.  

Det ble også sendt ut en epost til skolene i realfagspartnerskapet, hvor skolene blir bedt om 

forslag til en representant fra praksisfeltet i lærerutdanningsutvalget. Skolene har fått frist for 

tilbakemelding den 18. desember. 

 

Sammensetning av lærerutdanningsutvalget: 

I brevet til instituttene ble det foreslått noen endringer i sammensetningen av dagens utvalg. De 

foreslåtte endringene er markert (kursiv og understreket): 

Leder:  

 Fagdidaktiker oppnevnt av fakultetet (ved visedekan) – oppnevnes for to år av gangen 

Medlemmer:   

 En fagpedagog fra Det psykologiske fakultet 

 En praksisveileder/representant for skolen 

 En fagdidaktiker (dersom ingen av instituttrepresentantene er fagdidaktiker) 

 En vitenskapelig ansatt som ikke er fagdidaktiker (dersom alle instituttrepresentantene 

er fagdidaktikere) 

 1-2 studenter 

 Visedekan for undervisning  

 

 En representant fra hvert av instituttene:  

 Institutt for biologi 

 Institutt for fysikk og teknologi   

 Institutt for geovitenskap 

 Kjemisk institutt 

 Matematisk institutt  
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I tillegg til dagens sammensetning av utvalget er det i kommende fireårsperiode ønskelig med 

en fagpedagog fra Det psykologiske fakultet som fast medlem.  

Geovitenskap er ennå ikke del av lektorutdanningen, men det kan bli aktuelt i alle fall som fag 

2. Lærerutdanningsutvalget skal dekke både integrert lærerutdanning og realfagsdelen av PPU, 

og vi anser det derfor som relevant å ha en representant fra geovitenskap i utvalget. 

I inneværende periode har tre av fire instituttrepresentanter vært fagdidaktikere. Det har mange 

fordeler ettersom de kjenner lærerutdanningen godt og mange saker som tas opp gjelder selve 

fagdidaktikkundervisningen. Samtidig er det slik at de integrerte lektor- og 

adjunktprogrammene hovedsakelig består av fagemner, ikke fagdidaktikk og pedagogikk. I 

forbindelse med masterdelen av lektorprogrammet skal også mange lektorstudenter ta rene 

fagmastere ute på sine respektive institutt. Det kan derfor også være fordeler med at instituttets 

representant ikke er fagdidaktiker, men en annen vitenskapelig ansatt (f.eks. leder/representant i 

instituttets programstyre), nettopp for å styrke samarbeid og informasjonsflyt mellom 

lærerutdanningsutvalget og instituttene.  

Lærerutdanningsutvalget vedtok dessuten på møte 9. august 2008 følgende: 

Dersom instituttene ønsker det kan de i tillegg til sin representant stille med en observatør med 

talerett på LU-møtene, slik at både instituttets fagdidaktikere og de øvrige vitenskapelige 

ansatte kan være representert på møtene. 

 

 

Forslag til representanter i lærerutdanningsutvalget: 
Oversikt over nåværende medlemmer kan finnes her: http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/styre-

raad-og-utvalg-ved-mn-fakultetet/laererutdanningsutvalget-ved-mn-fakultetet  

 

Instituttene har meldt inn følgende forslag til instituttrepresentanter for LU-MN: 

 Tom Olav Klepaker, Institutt for biologi 

 Kjartan Olafsson, Institutt for fysikk og teknologi 

 Helga Flesche Kleiven, Institutt for geovitenskap 

 Matthias Stadler, Kjemisk institutt 

 Mette Andresen, Matematisk institutt  

 

I listen over instituttrepresentanter er både fagdidaktikere og vitenskapelig ansatt representert. 

Det har ikke kommet noe forslag til en fagpedagog fra Det Psykologiske fakultet. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

I samsvar med forslagene fra instituttene oppnevner Studiestyret lærerutdanningsutvalget for 

neste periode fra 1.1.2014 – 31.7.2017: 

 

Leder:  

 Matthias Stadler, Kjemisk institutt (sitter frem til sommer 2014) 

Medlemmer:   

 En praksisveileder/representant for skolen (oppnevnes i januar 2014) 

 1-2 studenter (Fagutvalget for lektorutdanningen FIL velger selv representanter) 

 Harald Walderhaug, visedekan for utdanning  

 Tom Olav Klepaker, Institutt for biologi 

http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/styre-raad-og-utvalg-ved-mn-fakultetet/laererutdanningsutvalget-ved-mn-fakultetet
http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/styre-raad-og-utvalg-ved-mn-fakultetet/laererutdanningsutvalget-ved-mn-fakultetet
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 Kjartan Olafsson, Institutt for fysikk og teknologi 

 Helga Flesche Kleiven, Institutt for geovitenskap 

 Mette Andresen, Matematisk institutt  

Sekretær: 

 Marianne Jensen, Matematisk institutt 

 

Den 4-årige funksjonsperioden varer fra og med vårsemesteret 2014 til og med høstsemesteret 

2017. 

 

Visedekan får fullmakt å oppnevne en representant fra skolen i samråd med leder for 

lærerutdanningsutvalget. 

 

 
 

Bergen 4. desember 2013 

MN/INSO 

 


