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Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) viser til e-post 24.10.22
og takker for anledningen til å gi innspill til forslag til evalueringstema og spørsmål på NOKUTs
evaluering av GLU 1-7 og 5-10. Vi takker også for at vi har blitt gitt muligheten til å gi innspill til
NOKUT tidligere gjennom innspillsmøter NOKUT har arrangert. LUP merker seg intensjonen om å
involvere institusjonene i evalueringen, og mener dette er en god arbeidsform i forberedelsen av
evalueringen.
 
LUP er av den oppfatning at evalueringstemaene og -spørsmålene i stor grad dekker det LUP har
gitt innspill om tidligere i prosessen, altså praksis, tverrfaglighet, forskningsbasering og
profesjonsretting, studiets oppbygging (herunder fagvalg, mobilitet, internasjonalisering og
fleksibilitet/autonomi). LUP vil gjerne løfte fram tre ytterligere forhold som kunne vært
tydeligere. To forhold som lenge har vært aktuelle, men som har blitt særlig aktualisert de siste
månedene, er 1) rekruttering til utdanningen og 2) finansiering. Når det er sagt, kan det være at
dette oppfattes som utenfor NOKUTs mandat. Et tredje forhold vi gjerne kunne sett tydeliggjort,
er funksjonen og håndtering av FoU-oppgaven inn i temaene, spesielt masteroppgavetemaet,
der en kunne vektlegge progresjonen i utviklingen av FoU-kompetanse.
 
Vi ønsker lykke til med evalueringen og takker for anledningen til å gi innspill.
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