
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Referat fra styremøte  

Tidspunkt: 8. februar 2018, kl. 13.00- 14.00 
Sted: Skype 

 
 
Tilstede: Anne Kristin Rønsen, Gunnar Horn, Vegard Moen, Eilef Gard, Trine Fossland, Ivar 
Nordmo, Katja Hakel 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 

Vedtak:  
a) Innkallinga ble godkjent.  
b) Referat fra styremøtet 22. november 2017 ble godkjent  

 

Sak 2: Valg av referent 

Vedtak: 
Katja Hakel (NTNU) og Vegard Moen (UiS) (sak 5+6) ble valgt som referenter. 

 

Sak 3: Orienteringssak: Status for Nettverkskonferanse 23-24.5 2018 i Trondheim.  

Det har kommet inn 20 bidrag, alle anbefales som akseptert. Bidragene fordeler seg på 4 
bidrag på ulike læringsformer, 6 bidrag på lærerutdanning, 5 bidrag på UH-pedagogers 
rolle og utvikling og 5 stk. på filosofiske aspekter. Møte mellom DMMH og NTNU fredag, 
09.feb. Tilbakemeldinger går ut etterpå. 
Viktig at programmet med detaljerte spor går ut i uke 7 og at det kommer tydelig frem i 
programmet at det er årsmøte for UH-ped-nettverket under konferansen. 
 
Vedtak: 
DMMH sender lenke/oppdatert program til Ivar, som sender det videre til alle 
nettverksmedlemmer. Viktig at DMMH også prøver å få ut info via nettsidene/nyhetsbrev 
til Norgesuniversitetet og UHR. Katja formidler videre. 
 

Sak 4: Orienteringssak: Jubileumsseminar for UNIPED 40 år / Nettverksmøte 26. 
september. 

UHped 
 Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk 



Kombinert jubileumsseminar og nettverksmøte 
 

Sak 5: Orienteringssak: Status for høringsuttalelse fra Nettverket til innstilling om 
forskriftsendring angående krav til pedagogisk kompetanse for vitenskapelige stillinger 
fra KD. 

Ivar refererte fra prosessen.  Det er møte i UHR i neste uke og styret i Nettverk for UH ped 
er invitert til å komme med synspunkter. Det er tilgjengelig egne sakspapirer fra UHR.  
Enighet om at det oppnevnte arbeidsutvalget skriver en uttalelse som legges fram for 
styret. 
Det ble understreket viktigheten av at en involver nettverket vårt ulike institusjonene, men 
enighet om å utsette avgjørelsen om hvordan dette gjøres til etter møtet med UHR. Vi bør 
være med å bidra til at UH ped miljøets stemme blir gjort gjeldene inn i dette arbeidet. 

 

Sak 6: Drøftingssak: UHR Utdanning vil invitere til samarbeid med Nettverket. Se 
vedlagt epost fra UHR. Innspill fra styret om veien videre for et slikt samarbeid.  

Epost fra UHR var vedlagt sakspapirene. Styret er invitert til å komme med innspill om 
veien videre for et slikt samarbeid.  
Bakteppet er at UHR er omorganisert. «UH- utdanning» vil bli etablert og skal ha sitt 
første møte 12.-13. februar i Oslo. En ønsker bl.a. å satse et samarbeid med nettverket fro 
UH ped. 
I henhold til retningslinjene kan enheten i UHR selv opprette faste arbeidsgrupper. UHR-
Utdanning skal derfor ha noen faste arbeidsgrupper under seg og vil inviterer nettverket til 
et møte om samarbeid/tilknytning fremover.  
Nettverket ser fram til et samarbeid med UHR- utdanning og Gunn fra arbeidsutvalget og 
Ivar deltar på møtet. Dette vil kunne bli en viktig arena for samarbeid og styret er enige om 
at en bør satse på dette. Det vil kunne bli  snakk om 2 møter i året. 

 

Sak 7: Diverse 

Ivar sender ut invitasjon til nettverkskonferansen (med lenke til påmeldingssiden) og 
legger også ved info om SoTL-konferansen. 

 
 
Neste styremøte: 
Neste styremøte blir et nettmøte tirsdag 13. mars kl 15.00 – 16.00. Trine kaller inn. 
 
 
Vegard Moen 
Katja Hakel 
Referenter 


