UHped
Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk

Til Årsmøtet 2017

Utkast til arbeidsprogram for 2017-2018

For perioden 2017-2018 foreslår styret følgende aktivitetsplan i nettverket:

Nettverksseminar
For 2017 ønsker vi å arrangere et nettverksseminar mot slutten av høstsemesteret. Det er
viktig at nettverket kan fungere som et organ der medlemmer både kan finne støtte og utvikle
nye perspektiver på UH-pedagogisk arbeid i en sterkt omskiftelig tid. Styret ønsker innspill
fra medlemmene til tema og opplegg for nettverksseminaret, og søker etter en institusjon som
vil være arrangør slik Politihøgskolen i Oslo var i desember 2016.

Nettverkskonferanse
Våren 2018 ønsker vi å arrangere en nasjonal nettverkskonferanse. Dronning Mauds Minne,
høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim, har tatt på seg oppgaven å arrangere
konferansen. Dato er foreløpig ikke fastsatt.

Webinar
Serien med webinarer som startet i januar 2017, fortsetter som planlagt for høst 2017.
Redaksjonskomiteen for webinarene har fremmet forslag til sak på årsmøtet om at UH-ped
nettverket dekker lønn for en 10% administrativ stilling for ett år for å videreutvikle satsingen.

Politisk oppfølgingsarbeid
Nettverket vil prioritere arbeidet med å følge opp de politiske signalene i den nye
stortingsmeldingen om økt satsing på utdanningskvalitet. Nettverkets fagpolitiske
arbeidsutvalg vil i 2017/2018 samarbeide med Universitets- og høgskolerådets (UHR)
Utdanningsutvalg, sannsynlig i form av å være et arbeidsutvalg under Utdanningsutvalget.
Den generelle kontakten med KD og NOKUT fortsetter, og styret ønsker videre samarbeid
med NSO.

Webside
Styret ønsker å utvikle websidene videre og vil nedsette en egen redaksjonskomite med en
leder som rapporterer til styret.

Andre arbeidsgrupper
Styret oppfordrer medlemmene til å ta initiativ til nye arbeidsgrupper/interessegrupper. En
slik gruppe er foreslått av Ivar Nordmo: «Rom for læring». Det vil komme en invitasjon til å
delta i denne gruppen via vår webside.

Stimuleringsmidler til felles prosjekter
Styret ønsker fortsatt å stimulere til samarbeid om utvikling av undervisningstilbud gjennom
midler man kan søke om. Dessverre har det til nå ikke vært søkere til disse midlene. Vi foreslår
derfor å utvide kriteriene slik at det også kan søkes om midler til samarbeid om vitenskapelig
skriving i form av skriveseminar og gjensidig fagfellevurdering. Det overordnede målet med
denne utvidelsen er å stimulere til samarbeid om utviklingsprosjekter knyttet til universitets- og
høgskolepedagogisk virksomhet mellom medlemsinstitusjonene.
Søknadene kan omfatte:
a) Utvikling og samarbeid om undervisningstilbud tilknyttet medlemsinstitusjonenes
universitets- og høgskolepedagogiske tilbud.

b) Forarbeid til forsknings- og utviklingsprosjekter som handler om undervisning og læring
knyttet til medlemsinstitusjonenes universitets- og høgskolepedagogiske tilbud.
c) Vitenskapelig samskriving / skriveseminar om UH-pedagogiske tema.
Prosjekter må involvere samarbeidspartnere fra minst to institusjoner, og søknadsbeløpet settes
til en øvre grense på kr 50.000. Søknadene skal redegjøre for hvordan pengene brukes.
Søknadsfrist settes til 1. oktober hvert år. Styret kan vedta å gi støtte til inntil fire prosjekter.

For styret,
Ivar Nordmo
leder

