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Til Årsmøtet 2018 

 

Arbeidsprogram for 2018-2019 

 

For perioden 2018-2019 foreslår styret følgende aktivitetsplan i nettverket: 

 

Nettverksseminar  

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 omskiftelig tid. Styret ønsker at det 

arrangeres et nettverksseminar for medlemmene minst en gang i året. Styret ønsker innspill 

fra medlemmene til tema og opplegg for nettverksseminarer, og søker etter institusjoner 

som vil være arrangør slik Politihøgskolen var høst 2016 og Universitetet i Stavanger var høst 

2017. Høst 2018 sammenfaller nettverksseminar med Jubileumsseminaret for UNIPED 40 år, 

som arrangeres ved UiO. 

 

Nettverkskonferanse?   

Våren 2018 tok Dronning Mauds Minne, høgskole for barnehagelærerutdanning i 

Trondheim, på seg oppgaven å arrangere Nasjonal Nettverkskonferanse. Det ble lagd et 

spennende program, men ved påmeldingsfristens utløp var kun 40 personer påmeldt og 

konferansen ble besluttet avlyst. Dette kan være et uheldig sammentreff av tidspunkt, tema 

og sted - eller det kan være uttrykk for at nettverkets nasjonale konferanse har fått stor 

konkurranse fra andre liknende konferanser og at det er tid til å tenke nytt om mulige 

fremtidige konferanser. Skal vi for eksempel søke samarbeid med andre viktige aktører som 
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Universitets- og høgskolerådet (UHR), NOKUT eller andre? Styret ønsker en bredere drøfting 

av tema og legger spørsmålet frem som en drøftingssak på årsmøtet 2018. 

 

Webinar 

Serien med webinarer som ble holdt i 2017 ble ikke videreført i 2018 selv om serien ble 

betraktet som vellykket. Styret ønsker å stimulere til videre satsing og oppfordrer 

medlemmer til å gå sammen og planlegge en fortsettelse av serien. Webinarserien er godt 

egnet til å få økonomisk støtte fra nettverket gjennom ordningen med stimuleringsmidler. 

 

Politisk oppfølgingsarbeid   

Styret vil fortsatt prioritere arbeidet med å følge opp det nasjonale politiske arbeidet mot 

Kunnskapsdepartementet, Storting og Regjering. Nettverkets fagpolitiske arbeidsutvalg 

startet i 2017/2018 et samarbeide med Universitets- og høgskolerådets (UHR) 

Utdanningsutvalg, og vi ønsker å formalisere dette samarbeidet.  

Den generelle kontakten med NOKUT fortsetter, og styret ønsker videre samarbeid med 

Norsk studentorganisasjon (NSO). Det kan være ønskelig med en tettere kontakt med Senter 

for internasjonalisering av utdanning (SIU) siden de får et stadig større ansvar for å utvikle 

kvalitet i høyere utdanning og vil forvalte ordningen med Senter for Fremragende Utdanning 

(SFU). 

 

Webside 

Styret ønsker å utvikle websidene videre og har en egen redaksjonskomite som rapporterer 

til styret. 

 

Stimuleringsmidler til felles prosjekter 

Styret ønsker fortsatt å stimulere til samarbeid om utvikling av universitets- og 

høgskolepedagogisk virksomhet mellom medlemsinstitusjonene.  

Søknadene kan omfatte: 

a) Utvikling og samarbeid om undervisningstilbud tilknyttet medlemsinstitusjonenes 

universitets- og høgskolepedagogiske tilbud. 
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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. 

 

En nasjonal satsing på utdanning til arbeid i UH-pedagogikk 

Styret vil sette ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide forslag til etablering av 

en UH-ped "skole" der kollegaer som har gjennomført basiskurs/basisutdannelse i UH-ped 

får anledning til å ytterligere kvalifisere seg for arbeid innen sektoren. Bakgrunnen er at våre 

arbeidsoppgaver innen UH-ped stadig øker uten at det finnes god systematisk opplæring for 

de som ønsker å gå inn i slikt arbeid. Uten å ta for hardt i kan vi si at sektoren sliter med 

rekruttering til arbeidet som venter. Styret mener det må være et nasjonalt ansvar å gjøre 

noe med dette.  

Felles satsing på rekruttering har vært drøftet flere ganger i nettverket, sist på 

nettverkssamlingen i Stavanger i november 2017. Det er nå tid for mer konkret felles 

handling.   

 

 

For styret, 

Ivar Nordmo 

leder 

 

 

 

 

 

 


