UHped
Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk

Årsrapport 22.mai 2017 - 26. september 2018
Forrige årsmøte ble avholdt 22.5.2017 på Radisson Blu hotell, Gardermoen, med påfølgende
Fagseminar. Følgende styre ble valgt:
Ivar Nordmo, Universitet i Bergen (gjenvalgt 2017 for 2 år)
Anne Kristin Rønsen, Høgskolen på Vestlandet (valgt for 2 år)
Vara:
Katja Hakel, NTNU (valgt for 2 år)
Vegard Moen, Universitet i Stavanger (valgt for 1 år)
Følgende representanter i styret var ikke på valg:
Trine Fossland, Universitetet i Tromsø (gjenvalgt 2016)
Eilef Johan Gard, Universitetet i Stavanger (gjenvalgt 2016)
Gunnar Horn, Universitetet i Agder (gjenvalgt 2016)
Styret konstituerte seg i møte 22.5.2017 med Ivar Nordmo som leder, Trine Fossland som
nestleder, Eilef Johan Gard som økonomiansvarlig, Gunnar Horn som sekretær og Katja
Hakel/Anne Kristin Rønsen som webansvarlige. Vararepresentanter har deltatt på
styremøtene på like linje med faste styremedlemmer.
Medlemmer i nettverket
Pr. 31.12.2017 hadde nettverket 18 medlemsinstitusjoner med i alt 88 medlemmer. Antall
institusjoner har gått litt ned grunnet fusjoneringer. Antall medlemmer har økt noe.
Styrets arbeid mai 2017- september 2018
Styret har hatt to fysiske møter (til nå bare ett, men vi prøver å få til et fysisk møte før
årsmøtet) og fire nettmøter siden årsmøtet i 2017.
I tillegg til oppfølging av arbeidsprogrammet, har styret levert inn høringsuttalelse til
Kunnskapsdepartementet om Forslag til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger i mars 2018. Styrets hovedprioriteringer har fulgt
arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet 2017:
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Politisk oppfølgingsarbeid
Nettverket har hatt en fagpolitisk arbeidsgruppe med Yngve Nordkvelle, Høgskolen i
Lillehammer, Hans-Erik Lefdal, Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Gunn
Engelsrud, Norges idrettshøgskole og Ivar Nordmo, Universitetet i Bergen (leder styret Norsk
nettverk UHped).
Arbeidsgruppen har hatt møter i forbindelse med skriving av utkast til høringsuttalelsen til
KD på vegne av nettverket, og hele AU deltok på Universitets- og høgskolerådets
etableringsmøte for den strategiske enheten UHR-Utdanning den 13.2.2018 der vi la fram
hovedpunktene i nettverkets høringsforslag til ny forskrift.
Nettverksseminar i Stavanger i november 2017
Det ble arrangert en nettverkssamling på Sola Strand hotell i regi av Universitetet i Stavanger
den 22.11.2017. Ca. 20 medlemmer møtte. Tre tema ble tatt opp med innledning og
diskusjon: 1 - Meritteringsordninger for undervisningskompetanse i et
karriereutviklingsperspektiv , 2 - Lederutdanning for studieprogramledere. UH-pedagogenes
rolle. 3 - Hvordan sikre rekruttering til UH ped miljøet for framtiden?
Nasjonal nettverkskonferanse i Trondhjem, mai 2018.
Dronning Mauds Minne Høgskole i samarbeid med NTNU inviterte til nasjonal
nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk i mai 2018 på vegne av
nettverket. En rekke fagpresentasjoner ble meldt inn og program for konferansen distribuert
til medlemmene og alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Innen påmeldingsfristen,
som ble utvidet med en måned, hadde kun 41 meldt seg på konferansen. Dette lave antallet
førte til at DMMH, etter å ha konferert med styreleder i nettverket, valgte å avlyse
konferansen. Styret setter opp egen sak på årsmøtet om fremtiden til Nasjonal
nettverkskonferanse.
Webside
Styret har forsøkt å gjøre websiden til en hyppigere oppdatert informasjonsside der
informasjon om relevante konferanser, seminarer, stillinger, samarbeidsnettverk og lignende
er tilgjengelig. Katja Hakel (NTNU) har revidert sidene, lagt de på et nytt webhotell, og
fungert som redaktør siste år. Adressen er: https://uhped.wordpress.com
Webinarer
Nettverket videreførte høst 2017 webinarserien som startet vår 2017. De to siste
webinarene ble holdt 24.10. 2017. Det er gjort opptak av de seks presentasjonene som ble
holdt på webinarene, og opptakene er tilgjengelige via nettverkets websider. Styret foreslår
en fortsettelse av Webinarene.
Stimuleringsmidler
Styret foreslo i handlingsprogrammet 2017/2018 en utvidelse av bruksområde/kriterier for
stimuleringsmidlene til samarbeidsprosjekter. Styret har kun fått inn en søknad om bruk av
stimuleringsmidler siden forrige årsmøte. Det kom fra redaksjonen i Uniped. Styret innvilget
søknaden som gjaldt støtte på 50.000 kr til 40 årsjubileet til Uniped i Oslo 26. september
2018.
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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
Atlanta, Georgia, USA i juni 2018 med tilhørende Council meeting. Ivar Nordmo hadde ikke
anledning til å delta, og Yngve Nordkvelle i AU representerte nettverket i Council meeting.
Nordisk-baltisk nettverk
Det vil bli holdt møte i Nordic-Baltic Network for Higher Education i Odense, Danmark, 22. 24. august. I skrivende stund er det usikkert hvor mange som vil delta og hvor stor en norsk
kontingent vil være.
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 kan
forlenges ved gjensidig overenskomst.
Årsmøtet 2018
Årsmøtet avholdes ved Universitetet i Oslo 26. september kl 9 - 11 i forbindelse med
seminaret som markerer 40 års jubileet for Uniped.
Valgkomite 2018
Anne Marit Skumsnes (HiØ)
Arild Raaheim (UiB)
Leif Hokstad (NTNU)

Ivar Nordmo
leder

3

