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Søknad om nye studieplasser til Universitetet for miljo- og biovitenskap i Lektorutdanning i realfag og
naturbruk, revidert statsbudsjett 2012

Vi viser til forslag til Statsbudsjett for 2012 der det er omtalt videre opptrapping av nye studieplasser i
sektoren. UMB ønsker å melde inn i forkant av revidert statsbudsjett et ønske om oppretting av 20 nye
studieplasser i Lektorutdanning i realfag høyere årstrinn med profil innen naturbruk (Lektorutdanning i
naturbruk), 5 - årig integrert lærerutdanning.

Historie
Lærerutdanningene ved UMB (tidligere Norges landbrukshogskole NLH) har en lang historie. Statens
småbrukslærerskole hadde utdanning i landbruksfag, realfag, undervisning og rådgivning på Sem i Asker fra
1916 til 1963. NLH har hatt ansvar for lærerutdanning siden 1965, inntil 1990 var dette en kombinert lærer-
og rådgiverutdanning i realfag og naturbruk.
Siden 2004 har vi tilbudt Lektorutdanning i realfag. LUR, 5-årig integrert lærerutdanning 300 sp.
Studieprofilene tilbyr mastergradsfordypninger i fysikk, kjemi, biologi, geofag, naturfag, matematikk og
fagdidaktikk i realfag. Høsten 2011 hadde vi i overkant av 80 studenter på ulike årstrinn i LUR. Som et
resultat av samarbeid om lærerutdanningene i Oslofiordalliansen (OFA) har UM13 satt i verk en studiemodell
hvor studenter fra grunnskolelærerutdanningene som har interesse for å fordype seg videre i realfag, kan ta
fordypning i realfag innen LUR-programmet ved UMB. I tillegg har UMB PPU i realfag og naturbruksfag
og årlig studerer 115 studenter PPU ved UMB (hel- og deltid). Vi onsker nå å utvide tilbudet gjennom
oppretting av nye studieplasser hoyere årstrinn ved at det opprettes en Lektorutdanning i naturbruk.
Bakgrunnen for dette er:

Det eksisterer ingen masterutdanning i lektorutdanning i naturbruk. Det er behov for faglig oppdaterte,
aktive og utviklingsorienterte lektorer som kan utvikle fagtilbudet naturbruk i tråd med fremtidens
endringer innen klima, energitilgang, matproduksjon, naturressursforvaltning og samfunnsmessige
endringer. Lektorutdanningen i naturbruk vil legge vekt på å utdanne kandidater med en solid teoretisk
og praktisk kompetanse som kan stotte kompetanseendringene regionalt og nasjonalt.

Etter endringen fra Pedagogisk seminar til Praktisk-pedagogisk utdanning på 1990-tallet eksisterer det
ingen hoyere utdanning i natur- og landbruksrelatert undervisning, veiledning og rådgivning i Norge.
Tidligere ble rådgivere i landbruket utdannet via Pedagogisk seminar på Sem i Asker. Arbeidsoppgavene
i forvaltning, i næringene og nye naturbaserte aktivitetsnæringer er stadig mer samfunnsorienterte og
knyttet opp til opplæring, kommunikasjon og formidling (Livslang læring). F.eks. er behovet stort for
landbruksrådgivere der svært mange av disse nærmer seg pensjonsalderen.
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Naturbruksskolene har programområder som er rettet mot opplæring i bedrift, en opplæring som også
har vært skolebasert. se Landbrukskulen 1825 — 1990 av Edvin Kile, og en opplærinQ som gir påbygging
til generell studiekompetanse, se htt ://www.naturbruk.no/lin'eoversikt- . En Lektorutdanning i
naturbruk bidrar eksplisitt til å kvalitetssikre fremtidens lektorer i naturbruk slik at de profesjonelt kan
undervise et mangfold av elever og stotte deres videre karrierevalg både innen praktiske yrker eller mer
teoretiske karriereveier. Dette vil bidra til å redusere frafallsproblematikken fra videregående opplæring
siden lektorene har kompetanse som både er av høg praktisk- og teoretisk art.
UMB er et spesialisert universitet rettet mye mot realfag og naturbruksfag. Kombinasjonen av disse
fagområdene er meget fordelaktig i det å bli en god lærer som både har teoretisk kunnskap i realfagene
og anvendelseskunnskap i naturbruksfagene. Dette gir store muligheter i å yrkesrette fellesfagene.
UMB har et aktivt forskningsmiljo knyttet til didaktikk i realfag og naturbruk. Til sammen 18 Ph.D. —
studenter folger vårt Ph.D.-program, og flere av dem er knyttet til de nasjonale forskerskolene NAFOL
og NATED.
Naturbrukssektoren stotter opp under vårt onske om en kompetanseutvikling av lektorer i naturbruk.
etablering av en Lektorutdanning i naturbruk blir stottet blant annet av Norges bondelag, se:
htt ://www.bondelazet.no/forsiden/ber-om-lektorutdannirw-i-naturbruk-article63900-6.html og av
rektorer i naturbruk, se vedlagt uttalelse fra Naturbruksskolenes forening.
UMB vil samarbeide med Hogskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord-Trondelag for at deres
bachelorgrader i naturbuksfac.2-. blir tilpasset opptakskravene til hoyere årstrinn Lektorutdanning i
naturbruk ved UMB.

Ved å opprette nye studieplasser til Lektorutdanning i naturbruk vil vi i Norge a) sikre rekruttering og
utvikling av kompetente lektorer for skolen i grunnleggende primærnæringer, b) sikre rekruttering av
rådgivere i tradisjonelle næringer i naturbruk og c) bidra til utvikling av nye næringer innen naturbasert
aktivitet som f.eks. naturveiledere i Statens Naturoppsyn.

Med de nye 20 studieplassene vil UMB årlig ta opp 130 lærerstudenter i realfag og naturbruk. Vi er et meget
godt egnet universitet for å utdanne fremtidens realfags- og naturbrukslærere i hele Norge, og de nye
studieplassene vil være dedikert til naturbruk kombinert med realfaglig kompetanse. Fremtidens
kompetansebehov vil i stor grad være knyttet til temaene matproduksjon, klimaendringer og fornybarenergi.
UMBs realfags- og naturbrukslektorer vil kunne sikre at nye generasjoner får grunnleggende opplæring
innen disse fagområdene.

Vi imoteser positivt svar.
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