Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på
masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015
Vår ref.: 15/00803
Til stede:
Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde Wågsås Afdal, Eva Elisabeth Belboe, Hilde Gran, Rachel Elise
Jakhelln, Magne Rogne, Frode Rønning (bare onsdag), Rasmus Stokke
Sekretariatet:
Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud (bare onsdag)
Forfall:
Tine Borg, Jari Lavonen, Frode Rønning (29.9.)
Følgende deltok fra referansegruppa i møtet med rammeplanutvalget onsdag 30. september 2015 kl.
09.30-11.30:










Kristin Barstad, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU)
Silje Marie Bentzen, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Gro Hexeberg Dahl, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Tor Erik Groeng, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Kristin Hinna, Forskerforbundet
Nina Nordvik, Utdanningsforbundet
Jorun Sandsmark, KS
Morten Skaug, Utdanningsdirektoratet
Lene Karin Wiberg, Senter for IKT i utdanningen

Sted:
Park Inn Oslo Airport Hotel
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GLU 2015/44
Saksdokumenter:
- ingen

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
GLU 2015/45

Referat fra møte 5 i rammeplanutvalget

Saksdokumenter:
- Ingen
Referat fra møte 5 i programutvalget ble sendt ut pr e-post 23.9.2015 til utvalgets medlemmer.
Godkjente referater publiseres på rammeplanutvalgets nettsider.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
GLU 2015/46

Videre arbeid med læringsutbytteformuleringer

Saksdokumenter:
- Bearbeidet utkast til læringsutbytteformuleringer etter arbeidsseminaret 21.9.
- Utdrag fra Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk utdelt i møtet
Øvrige saksdokumenter jf. sak 2015/42.
Utvalget fortsatte sitt arbeid med utforming av læringsutbyttebeskrivelser.
Læringsutbytteformuleringer på programnivå står på kandidatenes vitnemål, og på generell basis
oppfordres institusjonene til å være i dialog med arbeids- og samfunnsliv om disse formuleringene.
Dermed var dette valgt som hovedtema for dialogen med utvalgets referansegruppe som skal
konsulteres minst to ganger i virkeperioden. Første gang rammeplanutvalget inviterte
referansegruppa var i forbindelse med møte 3 (jf. sak 2015/23). Dette møtet var et forarbeid til
rammeplanutvalgets arbeid. Denne gangen fikk referansegruppa presentert et helhetlig utkast til
læringsutbytteformuleringer som er resultatet av utvalgsmøtene 21. og 29. september. Dette dannet
grunnlaget for dialogen mellom referansegruppa og rammeplanutvalget.
Vedtak:
Utvalgsleder og sekretariatet bearbeider utkastet i tråd med diskusjon og innspill i møtet.
GLU 2015/47

Utkast til forskriftstekst, del 1

Saksdokumenter:
Vedlegg: Førsteutkast forskrift, del 1
I denne saken ble førsteutkast til § 1 Virkeområde og formål, § 2 Læringsutbytte, innledning, § 4
Programplan og § 5 Nasjonale deleksamener presentert.
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Vedtak:
Utvalgsleder og sekretariat arbeider videre med utkast til forskrift basert på rammeplanutvalgets
diskusjoner og innspill.
GLU 2015/48

Dialog med eksterne og innspill til struktur

Saksdokumenter:
- Vedlegg 1. Oppsummering fra dialogmøter og institusjonsbesøk i august og september
- Vedlegg 2. Innspill som kom inn i høringen, gruppert og sortert alfabetisk
- Vedlegg 3. Oppsummering av innspill
Rammeplanutvalgets invitasjon til innspill til struktur ble lagt ut på diskusjonsforumet 24. 8.2015. Det
har kommet til sammen 34 innspill gjennom nettsidene eller på e-post.
Rammeplanutvalget vil ta med seg innspillene til struktur i det videre arbeidet. Innspill på temaer
som ligger utenfor rammeplanutvalgets mandat, vil bli lagt fram for Kunnskapsdepartementet når
det gjelder mer overordnede kommentarer, og for NRLUs retningslinjegrupper når det gjelder
kommentarer som er på et detaljeringsnivå som passer retningslinjene.
Utvalget har tidligere varslet at man vil legge ut forslag til navn på utdanningene i en egen
innspillsrunde. Grunnlaget for en slik runde ble diskutert i møtet, og utvalget ønsker å få
kommentarer på følgende forslag til navn på de to grunnskolelærerutdanningene på masternivå:



Lektorutdanning for 1.-7. trinn
Lektorutdanning for 5.-10. trinn

Innspillene kan interesserte sende inn via diskusjonsforumet innen fristen 14. oktober 2015 kl. 12.
Utvalgets medlemmer har hatt møter med følgende miljøer siden sist:
 Institutt for grunnskolelærerutdanning og Lesesenteret, Universitetet i Stavanger (Magne
Rogne)
 Møte med ledergruppa ved Høgskulen i Volda (Rasmus Stokke)
 Praksisrektormøtet på Høgskolen i Sør-Trøndelag og Pedagogstudentene i Trondheim (Eva
Belboe)
 Ansatte ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold (Hilde Afdal)
 Nasjonal samling for matematikklærerutdannere (Frode Rønning)
 Kunnskapsparlamentet, initiert av kunnskapssenteret i Forskningsrådet (Rachel Jakhelln)
Utvalgsleder har i sine møter med de største grunnskolelærerutdanningsmiljøene erfart at utkastet
til struktur for utdanningen generelt sett er godt mottatt, og mange institusjoner har allerede begynt
å utforme modeller. Dette har gjort at det kom opp noen spørsmål i møtene, som institusjonene ble
bedt om å kanalisere inn i innspillsrundene.
Vedtak:
Rammeplanutvalget takker for de mange innspillene og tar dem med seg i det avsluttende arbeidet.
Noen overordnede innspill legges fram for Kunnskapsdepartementet, og noen mer detaljorienterte
innspill legges fram for NRLUs retningslinjegrupper.
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GLU 2015/49
Utkast til forskriftstekst, del 2: Struktur
Saksdokumenter:
- Utkast til forskriftstekst del 2, struktur.
I denne saken ble det lagt fram et samlet utkast til tekst til forskriftens § 3 Struktur. Utvalget har
allerede arbeidet fram tekstutkast til store deler av denne paragrafen. Utkastene har vært på høring
og har vært gjenstand for dialogmøter med NRLU og med de største grunnskolelærerutdanningsinstitusjonene.
Utkast til ny tekst ble utarbeidet etter at erfaringene fra dialog med Høgskolen i Bergen, Høgskolen i
Sør-Trøndelag, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Agder og de skriftlige innspillene fra
diskusjonsforumet var gjennomgått i lys av utkastene (jf. sak 2015/48).
Vedtak:
Utvalgsleder og sekretariat jobber videre med saken ut fra diskusjonen i møtet.
GLU 2015/50

Eventuelt

Det kom ingen saker til eventuelt.
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