Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap
og lærerutdanning
Dato: Juli 2020

Gratulerer med studieplass på Lektor i språk og
samfunnsfag for trinn 8–13 ved UiT, campus Tromsø!
FØRSTE MØTE
ONSDAG 12. AUGUST KL. 09.00–12.30: Obligatorisk informasjonsmøte for nye lektorstudenter
STED: Teorifagbygget, hus 1, auditorium 1 (TEO-H1 1.820 AUD1).
Alle som har takket ja til studieplass på lektorutdanningen høsten 2020 må delta på dette møtet hvor
dere får viktig informasjon om deres utdanning. Om du grunnet sykdom eller andre tungtveiende
grunner ikke kan møte, ta kontakt med Trine Lise Larsen så snart som mulig, trine.lise.larsen@uit.no.

FAGVALG
På lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8–13 må alle velge en fagkombinasjon med et masterfag/fag
1 og fag 2. I tillegg til dette skal alle ha felles undervisning i profesjonsfaget (pedagogikk og
fagdidaktikk) og praksis. Om du ikke har bestemt deg for hvilken fagkombinasjon du skal ta, eller er
usikker på hva du kan velge mellom, se Fagplan for lektor i språk og samfunnsfag trinn 8–13. I denne
planen finner du informasjon om de ulike fagene, hvilke fagkombinasjoner du kan velge blant og hvilke
emner du skal starte med. Som student er du ansvarlig for å sette deg inn i fagplanen og
bestemmelsene som står i denne planen. Se ellers oversikt over kontaktpersonene for de ulike fagene i
språk og samfunnsfag nederst i dette brevet om du har ytterligere spørsmål om fagene.

POLITIATTEST – VIKTIG INFORMASJON!
For å kunne ha praksisopplæring, må du legge fram attest fra politiet. Attesten må ha riktig hjemmel i
henhold til politiregisterlovens § 39 og kan ikke være eldre enn tre måneder. Formål når du bestiller
attest er utdanning.
Du søker om politiattest på nett: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Direkte lenke til selve søknadssiden: https://attest.politi.no/
Veiledning for hvordan du søker finner du her
Du må sende inn din politiattest til oss innen 1. september. Det er lang behandlingstid hos politiet ved
studiestart – vær derfor tidlig ute! Du kan sende den til oss på én av følgende måter:



Nettskjema: https://nettskjema.no/a/154510
Studentweb («Mer» à «søknader» à velg riktig studierett à last opp fil, og send inn.)

Har du ellers spørsmål om politiattest, ta direkte kontakt med Frank Otto Olsen, frank.o.olsen@uit.no
(ansvarlig for politiattester for praksis ved lektorutdanningen 8–13 ved UiT).

VIKTIGE LENKER
Sjekkliste for nye studenter
Her finner du informasjon om aktivering av brukerkonto, betaling av semesteravgift,
semesterregistrering, oppmelding til undervisning/eksamen i de ulike emner, studentkort, Canvas
(læringsplattform ved UiT), hvordan finne fram på Campus, parkering og annet nyttig.

Timeplaner og emner høsten 2020
Alle lektorstudenter 1. året skal ta emnet PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum og PFF-1015
Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8–13. Resten av emnene kommer an på hva slags
fagkombinasjon du har valgt, se fagplanen. Du får tilgang til timeplanene på ‘Min side’ etter at du har
registrert deg på emnene. Du kan også søke opp det aktuelle emnet ved å skrive inn koden her:
http://timeplan.uit.no

Fadderordningen ved UiT

KONTAKTPERSONER
Historie: Isak Måseide, isak.maseide@uit.no
Religionsvitenskap: Siv Aina Hansen siv.aina.hansen@uit.no
Sosiologi og samfunnsfag: Lena Bogstrand lena.bogstrand@uit.no
Engelsk og tysk: Kari Mathisen, kari.mathisen@uit.no
Nordisk: Line Nilsen Sandanger, line.nilsen.sandanger@uit.no
Russisk og samisk som morsmål: Kristian Osnes Aambø, kristian.o.aambo@uit.no
Spansk: Lovisa Bergmann, lovisa.bergmann@uit.no
Matematikk: Marianne Brekke, marianne.brekke@uit.no
Profesjonsfaget: Jørn Ottem, jorn.r.ottem@uit.no
Praksis: May Jensen, may.jensen@uit.no
Politiattest: Frank Otto Olsen, frank.o.olsen@uit.no
Har dere ellers spørsmål dere ikke vet hvem skal svare på, ta kontakt med Trine Lise Larsen
trine.lise.larsen@uit.no, så blir deres spørsmål videresendt til rett person.
Grunnet situasjonen med Covid-19, vil høstsemesteret bli et hybrid semester. Avhengig av hvilket fag
dere tar og hvor mange studenter som tar de ulike emnene, vil undervisningen variere fra fysisk
oppmøte, digital undervisning og/eller en blanding av disse. De ulike timeplanen vil si noe om dette. Vi
gleder oss til å ta imot dere i august, og vi skal gjøre vårt beste for at dere kommer godt i gang med
utdanningen.
Velkommen til studiestart!

Med vennlig hilsen
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8–13
v/ Trine Lise Larsen
seniorrådgiver/koordinator lektorutdanningen 8–13
trine.lise.larsen@uit.no

