1 av 3

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dato

Referanse

04.06.2019

Studieprogramrådet for lektorutdanning i realfag (LUR)
Til stede:

John Tyssedal, Jon Andreas Støvneng, Anna Rønhovde Flatabø, Liv Hermanrud,
Madeleine Lorås (for Monica Divitini), David Ramsvik Andersen, Roger Midtstraum,
Rudolf Schmid (for Øyvind Mikkelsen), Augustine Arukwe, Chris Helen Solvoll
(referent)
Karina Mathisen, Arne Kristian Amdal

Forfall:

Kopi til:

Fak.direktør Geir Ivar Soleng, Studieavdelingen, FUL- v/Christina Jenkins Slutås, NVfakultetet, instituttene ved NV

Gjelder:

Møte i Programrådet for LUR

Møtetid:

Fredag 04.06.2019

Møtested:

Møterom 390A, 3. etg i Elektro A

Signatur:

SAK 8/2019:
Godkjenning av referat fra møtet 01.03.2019 og innkalling til møtet i dag
Referatet godkjent og sakslisten fikk ingen kommentarer

SAK 9/2019:

Realstart 14. – 16. august

Immatrikuleringen blir mandag 12. august i år, og evt. Kom-i-gangdagen tirsdag. Onsdag starter den
faglige delen av Realstart med velkomstmøte i 13. etg Institutt for matematiske fag. Her er det en
felles intro til studieprogrammet ved FUL-leder Jan Frode Hatlen, kort informasjon fra
programrådsleder før det blir faglige innslag fra instituttene (10-15 minutter). Dette er instituttenes
mulighet til å få vist hvor interessert man er i at studentene skal velge faget som en av sine fag.
Følgende tar ansvar for den faglige biten:
•
•
•
•
•

Fysikk (Jon Andreas)
Biologi (Augustine)
Kjemi (Rudolf)
Informatikk (Madeleine)
Matematikk (John)

Etter møtet får studentene utdelt bagetter og spiser lunsj sammen med fadderne sine

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ie.ntnu.no
http://www.ntnu.no/ie

Besøksadresse
Elektro A
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 42 02
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Torsdag: John og Arne organiserer Mikroundervisning. Studentene deles inn i grupper, og skal lage et
undervisningsopplegg sammen. Det pleier å bli omtrent 16 grupper, og her får man hjelp av fadderne
To personer fra hvert institutt ønskes for å gi tilbakemelding til studenten.
•

Meld inn aktuelle personer til John snarest

Det er satt av tid til et motivasjonsforedrag torsdag 13-14. Så langt har vi spurt/skal vi spørre Jo
Røislien om pris på foredrag, men det kan også tenkes at det kan være andre som er aktuelle. Kan vi
dele det opp? Liv kan holde en pitch på 10-15 min, kanskje om utveksling?
•

Kom med innspill på aktuelle navn til Chris

SAK 10/2019:

Orientering om mulig fellestur for 1. klassinger

Fakultetene betaler for en tur til Rypetoppen i Meråker for første klasse på LUR. Overnatting i
lavvo, grille middag og dagen etterpå firetimers aktivitetsløype. Kan ta med en leder per 10 student.
Prisen er 520 kroner per student, pluss mat og busstransport. Kanskje i september? Må sjekke
timeplanene i forhold til undervisning og lab.
Hvem blir med? Liv, David, John, Chris, Ingrid studiekoordinator?
Quiz til kvelden? Instituttene kan bidra med 5-6 spørsmål innenfor sitt fagområde, og Chris kan
finne noen generelle NTNU-spørsmål.

SAK 11/2019:

Innspill til studieplanen

Det har vært noen endringer på informatikk-retningen etter at studieplanen ble vedtatt
Anna orienterte om arbeidet i Gruppen for 5. semester. Gruppen får utvidet tiden fram til jul. Ser på
alternativer til det eksisterende løpet, og Roger ba om at alle steiner blir løftet for å finne bedre
løsninger til dagens 5. semester. Hvis ikke man får en løsning før jul må vi vente til neste års
studieplan (2021-22)
Av forslag gruppa diskuterer, og SPR kommenterte:
• Å flytte ned litt av praksis 3 til praksis 2.
• Geografi har opprettet et eget lektor-emne, dette fungerer bra
• I landet er det ulike måter å løse praksis på, men det virker som om det er problematisk flere
steder.
• Hvordan praksis blir utregnet, bedre om det regnes i dager enn timer
• Kan IT GK inngå i fag1? Mange gode argumenter for det
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•

Kan det legges en bit av praksis i 5. året, for eksempel to uker på begynnelsen av
vårsemesteret, mot at man flytter innleveringsfristen to uker på vårsemesteret (fra 1. til 15.
juni)?

•

Innspill til organiseringen av 5. semester og praksisfordelingen kan sendes på e-post til Anna
(annarfl@stud.ntnu.no)

Eventuelt
•
•
•

S

Det er ansatt ny studentkoordinator: Ingrid Ertzgaard. Ingrid studerer matematikk og fysikk,
med fysikk som fag 1.
Annas plass i SPR LUR blir overtatt av Ninni Maria Unneberg til høsten
Liv vil gjerne komme til campus og snakke med studentene til høsten. Kanskje ved
oppstarten, eller i løpet av semesteret. Aktuelle tema kan være utenlandsopphold, jobb som
lærer i vgs,

