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Medlemmer i lærerutdanningsutvalget  
ved MN-fakultetet 
 
 
 
 

Oppnevning av lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet for 
perioden 2018-2021 
Lærerutdanningsutvalget1 fungerer som et programstyre for fakultetets integrerte 
lektorprogram. I tillegg behandler utvalget andre saker knyttet til lærerutdanning, blant annet 
realfagsdelen av ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 
Fakultetet har bedt de aktuelle instituttene og Det psykologiske fakultet om forslag til 
representanter i fakultetets lærerutdanningsutvalg for en ny periode (01.01.2018 - 
31.12.2021). Det ble også sendt en epost til skolene i realfagspartnerskapet hvor de ble bedt 
om å foreslå representanter for skolen.  

I tråd med gjeldende praksis foreslo fakultetet følgende sammensetning av 
lærerutdanningsutvalget i den nye perioden: 
 

Leder:  Fagdidaktiker – oppnevnes av fakultetet for to år av gangen  
  
Medlemmer:  En representant fra videregående skole (vgs) 
  En representant fra ungdomsskole 
  Prodekan for utdanning  
  3 studentrepresentanter (for ett år av gangen)  
  En representant fra hvert av instituttene:  
  Institutt for biologi (Fra 1.1.2018 Institutt for biovitenskap) 
  Institutt for fysikk og teknologi  
  Institutt for geovitenskap  
  Kjemisk institutt  
  Matematisk institutt  
  Hvis alle instituttrepresentantene er fagdidaktikere - en annen 

vitenskapelig tilsatt. Hvis ingen av instituttrepresentantene er 
fagdidaktiker - en fagdidaktiker 

 
Matematisk institutt, som er administrativt ansvarlig for lærerutdanningen og LU-utvalget, har 
satt av kr 6000 som godtgjørelse for representasjon fra henholdsvis vgs og ungdomsskole. 

 
1 Nettsiden til Lærerutdanningsutvalget ved MN 
http://www.uib.no/matnat/55613/l%C3%A6rerutdanningsutvalget-ved-mn-fakultetet  
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Alle instituttene har kommet med forslag innen fristen 1. november. Alle de foreslåtte 
instituttrepresentantene er fagdidaktikere, det blir derfor tatt med en disiplinfaglig 
representant fra Institutt for biologi i utvalget. 
Det kom ingen forslag fra Det psykologiske fakultet. Bergen katedralskole, Amalie Skram vgs 
og Ytrebygda skole sendte inn forslag. 
 
Fakultetets studiestyret har behandlet og vedtatt saken på sirkulasjon. I samsvar med 
forslagene fra instituttene oppnevnes lærerutdanningsutvalget for den nye 4-årige 
funksjonsperioden som varer fra og med vårsemester 2018 til og med høstsemester 2021: 
 

Leder:  Stein Dankert Kolstø2, Institutt for fysikk og teknologi  
  
Medlemmer:  Erik Holst, Bergen katedralskole  
  Endre Lie, Ytrebygda skole  
  Harald Walderhaug, prodekan for utdanning 

 
 3 studenter  

(Fagutvalget for lektorutdanningen FIL velger representanter)  
  Tom Olav Klepaker, Institutt for biologi  
  Odd André Karlsen, Institutt for biologi  
  Kikki Flesche Kleiven, Institutt for geovitenskap 
  Matthias Stadler, Kjemisk institutt 
  Trond Stølen Gustavsen, Matematisk institutt 
  
Varamedlem:  Anne Bjørnestad, Amalie Skram vgs 
Sekretær:  Marianne Jensen, Matematisk institutt 

 
Fakultetet takker med dette skolerepresentantene for at de vil påta seg denne oppgaven og 
bidra til lærerutdanningsutvalgets arbeid. 
 
Vennlig hilsen 
 
Kristin Kalvik  
Fungerende studiesjef Ingrid W. Solhøy 
 rådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 
Kopi  
Institutt for biologi Bergen katedralskole 
Ytrebygda skole Institutt for fysikk og 

teknologi 
Amalie Skram VGS Kjemisk institutt 
Institutt for geovitenskap Matematisk institutt 
Det psykologiske fakultet  

 
2 Leder for utvalget oppnevnes av fakultetet for to år av gangen. Stein Dankert Kolstø er 
oppnevnt som leder frem til 31.9.2018.  


