
Referat styremøte Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk 
17. desember 2018, kl. 10.00- 11.15  
Nettmøte/Skype  
 
Sak 1:  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 
 Saksliste og referat godkjent 
 
Sak 2: Vegard ble valgt til referent 
  
Sak 3: Orienteringssak: Ivar rapporterte fra møtet i UHR utdanning og UHR konferansen, og 
fra møte med UNIT (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning).  
Saken ble i praksis preget av drøfting, og den er derfor referert litt bredt nedenfor.  
 
Dette var det første formelle møte i UHR utdanning der nettverket for UH ped har fått plass. 
Her møter også viserektorene for utdanning ved medlemsinstitusjonene i UHR sammen med 
DIKU, UNIT og Universell m.fl.  
En viktig sak som ble tatt opp var samarbeid med arbeidslivet. Må forstås på bakgrunn av 
satsingen på «employability» i EU og tettere koblet til arbeidslivet.  Det presses på for å 
etablere praksis i disiplinfagene som ikke har hatt praksis før. En ønsker også å få lagt inn 
studiepoeng for praksis. Det kommer en St. Meld om praksis i høyere utdanning.  
Innføring av en eventuell praksiskomponent i emnene bør diskuteres i forhold til at mange 
studenter allerede jobber mye i arbeidslivet i studietiden og at tiden til studier er under press. 
Mange av våre studenter kommer også til universitetet med en betydelig arbeidslivserfaring. 
Ble også understreket at profesjonsutdanninger i dag har høy kompetanse knyttet til 
administrasjon av praksis samt at denne kompetansen er bygd over lang tid. Spørsmål som ble 
reist/diskutert: 
Kanskje ikke helt gjennomtenkt at en slik ordning uten videre lar seg overføre til 
profesjonsfagene. Dette vil bli en ressursutfordring. 
Hvordan tenker en rundt PBL og casebasert utdanning som trekker arbeidslivets utfordringer 
inn i undervisningen - vil det kunne representere en «praksiskomponent»? 
Skal studentene «ut» eller næringslivet «inn» på universiteter og høgskoler?  
Hva med veilederkompetanse til studenter som er i praksis?  
 
Annen viktig sak som ble diskutert på møtet i UHR utdanning var arbeid med 
utdanningsfaglig kompetanse. Her vil vårt nettverk stå sentralt og trenger å utvide 
virksomheten nasjonalt. Jmf arbeidsgruppen styret har satt ned for å utrede dette.  
KD presser på for at utdanningene i sektoren skal bli mere studentaktiv. Sentralt virkemiddel 
synes å være digitalisering, og det er kommet et direktorat med ansvar for dette: UNIT. Det 
ble nevnt at det kommer ut et temanummer om studentaktive læringsformer i UNIPED i mars 
som her vil kunne være en aktuell bakgrunn. 
 
Sak 4: Orienteringssak: Status for Nettverkssamling vår 2019. Katja.  
 



Enighet om at beste lokasjon var på campus i Ålesund. Viserektor for utdanning vil kunne 
åpne, og det kan organiseres omvisning. Datoene blir onsdag 3. og torsdag 4 april. Fra kl. 12 
den første dagen til kl. 13 neste dag, deretter lunch og hjemreise. Enighet om å legge årsmøte 
i nettverket til samlingen dag 1 fra kl. 16 – 18. Felles middag på restaurant i Ålesund sentrum.  
 
Tentativt program, jmf innspill på undersøkelse:  
1. Basiskurset og 200 timers temaet,  

a. 4 timer den ene dagen og 5 timer den andre dagen. De som har behov for hjelp 
til å arrangere kurs kan kobles med de som kan bidra/hjelpe med å tilby.  

b. Arbeidsgruppen ledet av Gunnar Horn kan presentere. 
2. Merittering for utdanningsfaglig kompetanse 
3. Sensorveiledning.  
4. Omvisning  
 
Ivar setter opp forslag til program og sirkulerer i styret før utsendelse. Nettverket spanderer 
middag.  
 
Sak 5: Orienteringssak: Det er kommet spørsmål fra Tone Dyrdal Solbrekke ved UiO om å 
legge Nettverkssamling / årsmøte 2020 til UiO 6-7 mai samtidig med avslutningsseminar for 
FORMATION prosjektet. Styret støtter dette forslag og ønsker å gå i samtaler om et felles 
arrangement i Oslo i forbindelse med avslutningen av FORMATION prosjektet. Det kom 
videre forslag om å se et slikt samarbeid som et utvidet nettverksseminar med presentasjoner.   
 
Sak 6: Drøftingssak: Hvordan går vi videre med Nettverkskonferansen nå?  
 
For bl.a. å følge opp innspill fra årsmøtet rundt denne saken har Ivar rettet en forespørsel til 
UHR for å sondere interesse for å samarbeide rundt arrangement av en nettverkskonferanse. 
UHR på sin side ser ikke at de har kapasitet til en slik samordning av konferanser nå, men er 
åpen for at en i fremtiden kan finne felles løsninger. Etter en diskusjon, der det også ble pekt 
på at presset fra andre konferanser for tiden er stort, ble det enighet om å i første omgang se 
en nettverkskonferanse i 2020 i sammenheng med avslutningen av FORMATION prosjektet 
(se sak 5).  
 
Etter en diskusjon ble det enighet om å ta kontakt med Tone Dyrdal Solbrekke og undersøke 
nærmere hvilke rammer en her vil kunne få, og om det er mulig å samordne en 
nettverkskonferanse med avslutningsseminar. Thomas sonderer og forbereder en skisse som 
kan legges fram på nettverkssamlingen Ålesund i april.  
Ang. tidspunkt er det viktig å unngå kollisjoner med andre arrangementer som 
Læringsfestivalen NKUL. 
 
 
Neste styremøte blir mandag 4. februar 2019, kl  09.00 – 10.30 på Skype. 
 
 
Vegard 
referent 


