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Sak 1/2013 Rammeplanen: oppdatering siden sist, inkl. møte med instituttene
Rektor har oppnevnt et beregningsutvalg (bestående av kontrollere) som skal utrede kostnadene ved
modell 1 og modell 2. Oppretting av 4 nye emner med profesjonsfaget helt integrert (modell 1) kan bli
billigere enn løsningen fra modell 2 med profesjonsfaget som et eget emne. I samsvar med FULs vedtak
har vi korrigert studieplanen for 2013-2014 ut fra modell 2. Studieplanen skal behandles i FUL 25.
januar. Det kan komme endringer i planen etter at endelig vedtak om rammeplan er fattet medio februar
(18.02 ?). På sikt skal det jobbes mot modell 1, men det kan ta litt tid før alle lektorutdanningene ved
NTNU har fått sett på muligheten for å tilpasse studieplanen til denne modellen. Første studieår vil
modell 1 og 2 være helt like, og forskjellen fra dagens studieplan vil være flytting av Ex.paed fra 3.
semester til 2. semester. Det er fra 2. studieår de store forskjellene kommer. Begge modellene krever
betydelig innsats fra alle involverte parter.
Fredag 11. januar ble det arrangert et møte hvor alle faginstitutter var representert. Møtet gjaldt
ressursspørsmålet i forbindelse med oppretting av nye emner samt at profesjonsrelatert undervisning
også vil kreve økte ressurser. Det er viktig at instituttene og instituttledelsen er informert om at
innføringen av ny rammeplan vil føre til økte kostnader. PLU var ikke med på dette møtet, men i løpet
av våren må LUR ha et møte med PLU hvor vi blant annet må diskutere hvordan profesjonsfaget skal
settes sammen.
Sak 2/Studieplanen 2013 - 2014
Studieplanen som skal gjelde for studieåret 2013 – 2014 er lagt opp etter modell 2. Modell 1 kan
eventuelt komme i planen fra studieåret 2014 – 2015.
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Viktige endringer i studieplanen 2013 – 2014:
• det kommer overordnede læringsutbyttebeskrivelser i den nye rammeplanen.
• praksis 5. semester bør bli en form for PIL-modell. Noen praksisfrie dager er helt nødvendig for å
få planen til å gå opp
• i lektorstudiet skal praktisk – pedagogisk utdanningen nå hete profesjonsfag (jf. ny rammeplan)
• det overlates til PLU å se på innholdet i profesjonsfaget
• alle studieretninger har ex.phil i 7. semester, emnet burde vært tidligere i studiet men det er ikke
mulig sett i forhold til resten av emnene i planen
• omfanget av undervisningsfag 1 skal være 160 sp inkl. ex.phil. Studieretningen biologi – kjemi
vil ikke oppnå mer enn 157,5 sp inkl. ex.phil i fag 1. LUR har diskutert dette med prorektor. Ved
mange av de andre institusjonene er ex.phil 10 sp, og sammenlignet med disse kommer vi ikke
dårligere ut. For noen kjemiemner (for eksempel KJ1041) bør man ha noe bakgrunn i fysikk. Kan
fysikk være inkludert i de 160 sp i kjemi? Dette må fagmiljøet på kjemi diskuterte, men i første
omgang setter vi ikke inn fysikk i forslag til studieplan. Dersom fysikk kommer i tillegg til 160
sp i kjemi vil dette være uproblematisk. Det samme gjelder for statistikk som valgemne i biologi.
Vi tar det ut av forslaget til denne studieplanen, så kan vi eventuelt ta det inn igjen i neste års
studieplan.
• studenten skal beskrive profesjonsrelevansen i masteroppgaven
• rammeplanen krever at hvert års praksis må bestås før man starter på neste års praksis, men
gjelder det for hele profesjonsfaget? Sølvi sjekker formuleringen i avsnittet om progresjon med
PLU
• vi har ingen mulighet til å oppnå minst 37,5 sp i hvert undervisningsfag samt 90 sp totalt før
profesjonsfaget i 5. semester, slik kravet er i dag. Progresjonskravet må endres til minst 30 sp i
hvert undervisningsfag og minst 75 sp totalt i fag 1 og fag 2. Sett i forhold til studentenes
progresjon er det nødvendig med litt slingringsrom i kravet. Dette må diskutertes nærmere med
PLU
• Studenter som starter høsten 2013 må følge ny rammeplan, også de som blir flyttet opp i 2.
årskull. Studenter som får innpassing må derfor påregne 5 års studietid selv om de har 60 sp eller
mer som kan innpasses
• at KJ1030 Uorganisk kjemi (15 sp høst) ikke lenger skal undervises og må byttes ut med
TMT4130 Uorganisk kjemi (7,5 sp vår) har ført til store endringer i studieplanen for
studieretningene med kjemi
• alle må se over tabellene å komme med tilbakemeldinger dersom de finner noe som bør endres
Studieplanen ble vedtatt med endringer fremkommet i møtet.
Sak 3/2013 Studentevaluering
Vi bør prøve å få til en studentundersøkelse for 1 års-studentene i løpet av våren. Det er viktig at vi er
bevisst på hva vi ønsker å få informasjon om i undersøkelsen. FUL har nå startet en gjennomgang av
frafall i lektorutdannigene og funnet ut at det er en svak nedgang i frafallet, og at denne nedgangen i
hovedsak skyldes at LURs frafall har gått noe ned.
Sak 4/2013 Rekruttering
Det jobbes nå med å profilere de nye studieprogrammene som kommer i forbindelse med FRIKT. LUR
kunne også vært tatt med i denne satsingen i og med at programmet gjennomgår store forandringer i
forbindelse med den nye rammeplanen. Marius tar et møte med Nina Kotte angående rekrutteringstiltak.
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Tiltakene må være på plass innen 1. mars. Det er viktig at nettsidene er oppdatert. Kan vi få midler slik
at mer profesjonelle personer kan se på nettsidene? Det kan være nyttig at LUR-studenter går gjennom
sidene og kommer med tilbakemelding. Det er viktig at vi beholder rekrutteringstiltakene vi har hatt
tidligere, som for eksempel LUR-tokt og ringerunder
Eventuelt
Karaktersetting av masteroppgaver er nå ute på høring. Marius sender ut høringssaken. Det bør være en
felles beskrivelse av karakterene i disiplinfag og fagdidaktikk.
Berit Bungum går ut i 6 måneders permisjon. Hun skal jobbe på skolelaboratoriet og blir borte resten av
vårsemesteret. Jon Andreas Støvneng kommer inn som representant fra fysikk i hennes fravær. Berit
ønsker fortsatt innkalling til programrådet slik at hun kan holde seg oppdatert.

