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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

23.06.11

Møtereferat
Til stede:

Marius Irgens, Anne Borg, Berit Bungum, Tor Jørgen Almaas, Arne Amdal, May Liss
Olsen og Terje Rydland
Fra administrasjonen: Sølvi Sønvisen

Forfall:

Kristian Seip, Lise Kvittingen, Anne Cathrine Strande Straube, Stine Skimmeland
Grøndal, Kjersti Wæge, Marit T. Moseng, , Bjørn Rist og Annette Lykknes

Kopi til:

Fak.dir. Geir Ivar Soleng, Studieavd., FUL v/Jon Resell, NT-fakultetet, instituttene ved
NT og IME

Gjelder:

Møte i Programrådet for LUR

Møtetid:

Torsdag 23.06.11 15.1516.00

Møtested:

Rom 313 Gamle Fysikk

Signatur:

Orienteringssaker
 Årets søkertall er gode, omtrent som i fjor.


Vi har nå lagd en egen nettside som gir mer detaljert informasjon om hver enkelt studieretning:
http://www.ntnu.no/studier/mlreal/oppbygging/detaljert. Nettsida er under utvikling og utprøving.



Høsten 2010 bestemte Kunnskapsdepartementet at en skulle sette i gang et arbeid som skal munne ut
i nye nasjonale rammeplaner for PPU, 5-årig lektorutdanning og yrkesfaglærerutdanning. De nye
rammeplanene blir sannsynligvis vedtatt før sommeren 2012, og Kunnskapsdepartementets intensjon
er at disse utdanningene skal tilbys i tråd med de nye nasjonale rammeplanene fra høsten 2013



Den samlede SFU- søknad for alle lektorutdanningene ved NTNU er ferdig. Uansett utfallet av
søknaden bør vi ta vare på tanker som er kommet fram i søknadsprosessen. Vi bør gå gjennom og
diskutere søknaden nærmere til høsten. Søknaden som ble sendt er lite presis, og det bør være mulig
å få inn mesteparten av forslagene som ble fremmet i LURs eget utkast til søknad. Vi bør ha tanker
om dette før en eventuell finalerunde, der utvalgte søkere får besøk av evalueringskomiteen.



Endringer i programrådet: Arne Amdal blir vara for Kjersti Wæge. Stine Skimmeland Grøndal
slutter. Kari Hag går av med pensjon og Petter Bergh kommer inn som vara for Marius Irgens.

Postadresse
Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

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

Besøksadresse
Sem Sælandsvei 5
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Sølvi Sønvisen
Tlf: + 47 73 59 34 58

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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John Tyssedal blir fungerende programrådsleder neste år. Forøvrig blir Kjærsti Wæge bortreist
neste høst, og Marius Irgens hele neste år.
Sak 9/2011 Realstart med mer profesjonsfokus
Opplegget for realstart til høsten er nesten ferdig. Det gjenstår kun litt planlegging for fredags
formiddag. ”Lektorboka” (enkel notisbok hvor gode tips samles) bør innføres i realstart.
Sak 10/2011 Opprettholde profesjonsfokus i 1. semester
Aktivitetene som er foreslått kommer på toppen av en travel studiehverdag. Foreløpig er derfor dette
tilstrekkelig. Noen aktiviteter er frivillig, men orienteringen som gis i fakultetets time bør alle få med
seg.
Sak 11/2011 Status for kvalifikasjonsrammeverket
Matriser er sendt ut til instituttene. Så langt har vi fått en delvis utfylt en fra fysikk. Vi må fortsette dette
arbeidet til høsten. Forhåpentligvis er faglig koordinator på plass og kan ta tak i dette.
Sak 12/2011 Studentevalueringen
Halvparten av registrerte studenter har svart på undersøkelsen. Studentene er gjennomgående svært
positive, men vi har fått en god del ideer til forbedringer. Det er noe misnøye med pedagogikken i PPUdelen av studiet. Vi må få mer kunnskap om hva misnøyen går ut på. En mulighet er å snakke med et
utvalg av studentene. De er heller ikke helt fornøyd med informasjonen. Vi har derfor arbeidet mye med
LUR-nettsida og i tillegg lagd en helt ny nettside som gir mer detaljert informasjon om oppbyggingen av
de ulike studieretningene.
Sak 13/2011 Faglig koordinator
Heidi Dahl sluttet som faglig koordinator til jul men vi får antageligvis en ny person i stillingen fra
høsten 2011 (50%). Det ble gitt uttrykk for at mange av de foreslåtte arbeidsoppgavene er noe
programmet trenger permanent støtte til. LUR har spesielle utfordringer knyttet til å skulle oppnå like
mye eller mer enn man gjorde på mer tid tidligere. Samtidig skal studiet settes sammen av emner som
brukes til andre studier, med andre behov og oppbygginger. Det er også utfordringer knyttet til det store
antallet samarbeidspartnere som skal trekke i samme retning.

