UHped
Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk

INVITASJON TIL NETTVERKSSAMLING OG ÅRSMØTE
3. OG 4. APRIL 2019
Nettverket inviterer medlemmene til samling på kunnskapsklyngen Norsk Maritimt
Kompetansesenter (NMK) i Ålesund den 3. og 4. april 2019.
Samlingen vil bestå av fagseminar, årsmøte, felles middag og omvisning på NMK som er
en del av Campus Ålesund der NTNU har sin maritime utdanning.
Program
Onsdag 3. april

10.00 – 12.00 Registrering med kaffe & håndmat og uformelle samtaler.
12.00 – 12.30 Velkommen ved seksjonssjef for utdanning NTNU Ålesund og ved
styret i Nettverket. Presentasjon av program og deltakerne.
12.30 – 15.30 Seminar med tema: Utdanningsfaglig basiskompetanse.
Nye forskrifter og 200 timers opplæring. Hvilke utfordringer har vi, og
hvordan kan vi samarbeide om å møte disse?
De som har behov for hjelp til å arrangere kurs kobles med de som kan
bidra/hjelpe med å tilby kunnskap.
Innledning ved nettverkets arbeidsgrupp som ledes av Gunnar Horn.
Arbeidsform: Workshop, gruppediskusjoner og plenumsoppsummering.
15.30 - 16.00 Pause med kaffe & håndmat
16.00 – 18.00 Årsmøte i nettverket
Egen innkalling og saksliste kommer.
19.00

Middag
Felles middag på Kulinarisk Spiskammer

Torsdag 4. april

08.30 - 9.30

Omvisning på NMK. Nye læringsarealer. Ved Arnt Myrheim-Holm,
Studieprogramleder Nautikk.

9.30 - 12.00

Seminar med to tema, enten etter hverandre eller i parallelle sesjoner.
Vi tar en avgjørelse om det etter påmeldingen og deltakernes ønsker.
Tema: Merittering for utdanningsfaglig kompetanse. Hvilke ordninger er i
ferd med å etableres? Hvilken rolle har nettverkets medlemmer i utforming og
bedømming?
Tema: Sensorveiledning. Hvilke erfaringer og utfordringer har medlemmene
med etablering av sensorveiledninger?

12.00 - 13.00 Oppsummering av nettverkssamlingen og ønsker for neste samling.
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 - 15.00 Mulighet for omvisning på NMK. Smart City Lab gjennom Lala Lacramioara
Telehoi Nilsen, universitetslektor i byggteknikk.

Selve nettverkssamlingen med årsmøte og middag dekkes av Nettverket.
Reise og opphold må dekkes av medlemmene.
Medlemmene bestiller selv hotell. Vi har reservert rom hos Thon Hotell Ålesund som må
bestilles før 1. mars. Oppgi Block id 27788789 ved bestilling. (1395 kr enkeltrom / 1595 kr
dobbeltrom, m/frokost.)
Påmelding til Nettverkskonferansen innen 22. mars her

(https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6060810)

Velkommen!

Beste hilsen,
Styret i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk

