UHped
Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk

Referat fra årsmøte
Tidspunkt: 26. september 2018, kl. 09:00- 10.30
Sted: Universitetet i Oslo, Universitetsbiblioteket 2. etg, LINKEN
Tilstede:
Ivar Nordmo, UiB
Hanne Røysing, HiØ
Trond Løge Hagen, DMMH
Ellen Karoline Gjervan, DMMH
Gunnar Horn, UiA
Marit Allern, UiT
Jens Breivik, UiT
Katja Hakel, NTNU
Anne Kristin Rønsen, HVL
Trine Fossland, UiT
Ragnhild Holm, Politihøgskolen
Eilef Gard, UiS
Hans Erik Lefdal, UMB
Vegard Moen, UiS
Britt Hansen, UiS
Petter Mathisen, UiA
Tone Dyrdal Solbrekke, UiO

Sak 1: Godkjenning av innkalling
•

Innkalling og sakliste ble godkjent etter en kort presentasjonsrunde

Sak 2: Valg av møteleder og to referenter
•
•

Møteleder: Ivar Nordmo
Referenter: Anne Kristin Rønsen (HVL), Katja Hakel (NTNU)

Sak 3: Godkjenning av dagsorden
•

Sakliste ble godkjent

Sak 4: Årsrapport 2017-2018
•
•

•
•
•
•

Ivar gikk igjennom årsrapporten før det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.
Hans Erik gikk igjennom arbeidet med forskriftsendringen vedr uh-pedagogiske
kompetanse eller utdanningsfaglig kompetanse.
Forskriften trer i kraft 1.september 2019, men det er opp til institusjonene å utvikle
egen praksis for hvordan den skal tolkes. Institusjonene har stort tolkningsrom.
Dokumentasjonsformen er overlatt til den enkelte institusjonen å definere.
Diskusjon om nettverket skal samkjøre/utvikle et opplegg sammen tas opp under sak
6: Arbeidsprogram for 2018-2019.
Kort oppsummering av nettverksseminaret i Stavanger, og av arbeidet rundt
nettverkskonferansen som var planlagt avholdt i Trondheim i mai 2018.
Kort gjennomgang av nettsider, webinarserien, stimuleringsmidler.
Referat fra ICED’s council meeting blir lagt ut på nettsidene. Yngve Nordkvelle
deltok som representant for det norske UH-ped nettverket.
Marit Allern informerte om det Nordisk-Baltiske nettverket og møtet som ble avholdt
i august. https://dun-net.dk/aktiviteter/2018/the-nordic-baltic-network-foreducational-developers-10th-meeting-in-odense/

Sak 5: Regnskap for 2017-2018
•

Regnskapet følger kalenderåret, dvs. viser tall for 2017. Styret har hatt møter via
Skype og dermed hatt mindre utgifter på denne posten. Nord Universitet meldte seg ut
av nettverket, og fusjoner hos andre institusjoner har ført til endringer i inntekter fra
medlemskontingent.

Sak 6: Arbeidsprogram for 2018-2019
•
•

•

Arbeidsprogrammet ble presentert og det ble åpnet for innspill underveis
Nettverksseminar: Styret ønsker innspill på tidspunkt, tema, innhold, gjester osv.
o Arbeidsseminar vedr meritteringsordninger og nye 200-timers basiskurs
o Tema, sensorveiledninger
o Nettverkssamlinger skal videreføres, men aktuelle tidspunkt i året må
diskuteres senere.
Webinarene ønskes videreført, og styret ønsker å støtte eventuelle initiativ som
kommer opp i nettverket.

•

•
•
•

•

Politisk oppfølgingsarbeid: Ivar informerte om at UH-ped nettverket har fått en
invitasjon fra UHR om å sende en fast observatør med tale- og forslagsrett. Dette er
et viktig steg for oss, og det er viktig at denne observatøren deltar på alle disse
møtene. Et fremtidig mål kan være å samarbeide med DIKU (tidligere SIU) når de er
etablert.
Websiden er åpen for innspill. Katja Hakel er webredaktør, men nettverket
oppfordres til deltagelse.
Stimuleringsmidlene videreføres
Nasjonal satsing på utdanning til arbeid i UH-pedagogikk
o Vegard orienterte om saken. Gunnar nevner at vi er i en akuttsituasjon når
det gjelder rekruttering til sektoren, og at det behøves flere virkemidler.
o Styret ønsker en arbeidsgruppe som ser nærmere på saken
o Innspill fra Hans Erik om et nettverkskonferansen kan være en arena for en
slik UH-skole der deltakere kan presentere forskning på praksis og teori
innenfor UH-ped. Dette kan også være et tiltak for å løfte
nettverkskonferansen igjen.
o Ulikheter mellom høgskoler og universitet samtidig som det er stor forskjell
på mengden forskning i de ulike stillingene
o Innspill knyttet til modultenkning og en EVU-modell der tema av interesse tas
opp etter hvert.
Arbeidsprogram er vedtatt

Sak 7: Budsjett for 2018-2019
•

•

Budsjett for 2018 ble vedtatt i 2017. Eilef presenterte budsjett for 2019. Stort
overskudd som nettverket burde bruke til noe som kommer medlemsinstitusjonene
til gode.
Budsjettet er vedtatt

Sak 8: Diskusjonssak: Framtid for Nasjonal nettverkskonferanse
•

•
•

Ivar redegjorde kort for bakgrunnen og formålet med nettverkskonferanser. Deling
av forskning til både nettverksmedlemmer, men også ansatte som ikke er med i
nettverket og som ønsker å lære mer om pedagogisk forskning og praksis.
NU-konferansen i Sverige nevnes som et svensk eksempel på slike
nettverkskonferanser.
Hans Erik nevner MNT-konferansen som et annet eksempel. Ofte fokus på ansatte
som har forsket mye, men hvordan kan konferansen gjøres interessant for nye
ansatte som skal utvikle kunnskap om forskning og læring.

•
•
•
•
•

Forslag om å koble seg på en eksisterende konferanse, at nettverket kan påta seg noe
som er relevant for nettverksmedlemmer. Ulike argumenter for og mot ble diskutert.
Eilef: En løsning kan være å koble konferansen til en eksisterende konferansen
Marit Allern peker på at nettverksseminaret har større potensiale for dybde i
tematikken.
Katja peker på mulige interessekonflikter mellom en konferansearrangør og et
parallelt nettverksløp i en konferanse.
Ivar: Vi bør se på ulike måter å organisere konferansen på. Både å koble konferansen
på andre men også å se mulighetene for egne arenaer. Vi må prøve oss litt fram og
være mer edruelige i forhold til antall deltagere og organiseringsform.

Sak 9: Valg av styre og valgkomité
•
•

Valgkomiteen ble besluttet stående
Nye medlemmer i styret er Vegard Moen (UiS), Jens Breivik (UiT), Thomas de Lange
(UiO) og Ragnhild Holm (PHS). Konstituerende møte i styret er satt til mandag,
22.oktober 2018, ved Politihøgskolen (PHS).

Sak 10: Evt. innkomne saker
--

