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Årsrapport 2.mai 2016 - 22. mai 2017 
 
Forrige årsmøte ble avholdt i Stavanger 2.5.2016 i sammenheng med den nasjonale 
Nettverkskonferansen arrangert av universitetet i Stavanger. Følgende styre ble valgt: 
 
Ivar Nordmo, Universitet i Bergen (valgt i 2015 – ikke på valg før 2017) 
Tone Dyrdal Solbrekke, Universitetet i Oslo (gjenvalgt i 2015 – ikke på valg før 2017) 
 
Trine Fossland, Universitetet i Tromsø (gjenvalgt 2016) 
Eilef Johan Gard, Universitetet i Stavanger (gjenvalgt 2016) 
Gunnar Horn, Universitetet i Agder (gjenvalgt 2016) 
Vara: 
Anne Kristin Rønsen, Høgskolen Stord/Haugesund (gjenvalgt 2016) 
Petter Mathisen, Universitetet i Agder (gjenvalgt 2016) 
 
Styret konstituerte seg i møte 3.5.2016 med Ivar Nordmo som leder, Trine Fossland som 
nestleder, Eilef Johan Gard som økonomiansvarlig, Gunnar Horn som sekretær og Anne 
Kristin Rønsen som webansvarlig.  Vararepresentanter har deltatt på styremøtene på like 
linje med faste styremedlemmer. 
 
Medlemmer i nettverket  
Pr. 31.12.2016 hadde nettverket 21 medlemsinstitusjoner med i alt 85 medlemmer.  
 
Styrets arbeid mai 2016- mai 2017 
Styret har hatt tre fysiske møter og to nettmøter siden årsmøtet i 2016.  
I tillegg til oppfølging av arbeidsprogrammet, har styret levert inn høringsuttalelse til NOKUT 
om forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet I høyere utdanning.  
 
Styrets hovedprioriteringer har fulgt arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet 2016: 
 
Politisk oppfølgingsarbeid  
Nettverket har hatt en fagpolitisk arbeidsgruppe siste år med Yngve Nordkvelle, Høgskolen i 
Lillehammer (arbeidsgruppens leder), Hans-Erik Lefdal, Norges miljø og biovitenskapelige 
universitet, Gunn Engelsrud, Norges idrettshøgskole og Ivar Nordmo, Universitetet i Bergen 
(leder styret Norsk nettverk UHped).  
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Arbeidsgruppen har hatt møte med utdanningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet 
(UHR) den 2.3.2016. Forslagene til tiltak i stortingsmelding 16 Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning var ramme for møtet. Nettverket og UHR har felles interesser i å være politiske 
aktører i forhold til spørsmål om høyere utdanning. Det var enighet om å gjeninnføre et 
universitets- og høgskolepedagogisk arbeidsutvalg under UHR sitt utdanningsutvalg (det 
forrige arbeidsutvalget ble oppløst i 2015). Nettverkets fagpolitiske arbeidsgruppe vil kunne 
være et slikt arbeidsutvalg.  
 
Nettverksworkshop på Lesbos i september 2016 
Nettverket arrangerte et ukes arbeidsseminar på UiAs studiesenter Metochi på Lesbos i 
september 2016. Gunnar Horn og Petter Mathiesen (UiA) hadde ansvaret for program og 
gjennomføring. Seminaret hadde ca. 20 deltakere og var svært vellykket. Workshopen ble en 
utmerket arena for samhandling med kollegaer fra hele Norge der hovedfokus var både 
erfaringsdeling og utvikling av fellesprosjekter på tvers av institusjoner. Serien med webinar 
(se eget punkt) er et konkret eksempel på et fellesprosjekt som ble til på Lesbos. 
 
Nettverksseminar i Oslo desember 2016 
Det ble arrangert en nettverkssamling på Politihøgskolen i Oslo den 1.12.2016. Ca. 30 
medlemmer møtte. Hovedtema var Merittering av undervisningskompetanse og arbeid med 
utvikling av studiekvalitet. Vi fikk innspill fra Lund universitet I Sverige der en 
meritteringsordning har vært utprøvd I ca. 10 år, og fra NTNU og UiB der liknende 
meritteringsordninger er under utvikling.  
 
Webside 
Styret har søkt å gjøre websiden til en informasjonsside, der informasjon om relevante 
konferanser, seminarer, stillinger, samarbeidsnettverk og lignende er tilgjengelig. I tillegg til 
en webansvarlig i styret, ble redaksjonen for websiden i 2016 utvidet med to personer: Katja 
Hakel (NTNU) og Hanne Røising (Høgskolen i Østfold). I arbeidsplanen for 2017-2018 foreslår 
vi å lage en mer formel redaksjonskomite for websiden. Adressen er: www.uhped.no 
 
Webinarer 
Nettverket vil i kalenderåret 2017 tilby 6 webinarer fordelt på tre dager. Webinarene er 
ment som et bidrag til at vi kan utnytte og bli kjent med spisskompetansen som finnes innen 
universitets- og høgskolepedagogikk ved de ulike institusjonene. Det vil bli gjort opptak av 
presentasjonene som holdes på webinarene. Opptakene vil være tilgjengelige via 
nettverkets websider og kan være en ressurs for alle som arbeider med UH-pedagogiske 
kurs. To webinarer ble avholdt 17.1 og de to neste ble avholdt 30.3. De siste to er satt til 
24.10. Webinarene har til nå vært en stor suksess med over 100 deltakere.  
 

Stimuleringsmidler 
Ordningen med stimuleringsmidler som deltakerne kan søke på til samarbeidsprosjekter har 
ikke resultert i søknader. I hht. årsmøtevedtaket 2016 blir det derfor bevilget 3 000 kr i 
støtte pr deltager til Workshopen på Lesbos for 2016. Disse ble regnet som 
stimuleringsmidler til samarbeid på tvers av medlemsinstitusjoner. Styret har ikke mottatt 
søknader om bruk av stimuleringsmidler siden forrige årsmøte, og styret foreslår i 
handlingsprogrammet 2017/2018 en utvidelse av bruksområde/kriterier 
stimuleringsmidlene.  

http://www.uhped.no/
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Internasjonalt samarbeid  
ICED 
Nettverket er medlem i ICED (International Consortium for Educational Development) med 
Ivar Nordmo som kontaktperson. ICED arrangerte den internasjonale nettverkskonferansen i 
Cape Town i november 2016 med tilhørende Council meeting der Ivar Nordmo deltok.  
 
Nordisk-baltisk nettverk  
Det ble holdt møte i Nordic Baltic Network for Higher Education ved UiT Norges arktiske 
universitet i Tromsø, 21.-22. mars 2017. Det var ca. 30 deltakere.  
 
Økonomi 
Nettverket har en sunn økonomisk situasjon, som gir et godt grunnlag for drift og 
planlegging av nye aktiviteter for neste periode. Styret har inngått en avtale med 
Universitetet i Stavanger om regnskapsføring for perioden 01.09.2016 til 31.12.2018. 
Perioden forlenges ved gjensidig overenskomst.  
 
Årsmøtet 2017 
Årsmøte avholdes 22.5.2017 på Radisson Blu hotell, Gardermoen, med påfølgende 
Fagseminar.  
 
Valgkomite 2017 
Anne Marit Skumsnes (HiØ) 

Arild Raaheim (UiB)  
Leif Hokstad (NTNU) 
 
 
 
Ivar Nordmo 
leder 
 


