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Årsrapport 26. september 2018 - 3. april 2019 
 
Forrige årsmøte ble avholdt ved Universitetet i Oslo 26. september 2018 kl 9 - 11 i 
forbindelse med seminaret som markerte 40 års jubileet for Uniped. Årsmøtet var utsatt fra 
opprinnelig dato i mai fordi Nettverkskonferansen i mai ble avlyst. 
 
Følgende styre ble valgt: 
 
Vegard Moen, Universitet i Stavanger 
Thomas de Lange, Universitetet i Oslo 
Jens Breivik, Universitetet i Tromsø 
Vara: 
Ragnhild Holm, Politihøgskolen 
alle for 2 år. 
 
Følgende representanter i styret var ikke på valg: 
Ivar Nordmo, Universitet i Bergen (gjenvalgt 2017) 
Anne Kristin Rønsen, Høgskolen på Vestlandet (gjenvalgt 2017) 
Vara:  
Katja Hakel, NTNU (valgt 2017) 
 
Styret konstituerte seg i møte 22.10 ved Politihøgskolen med Ivar Nordmo som leder, Vegard 
Moen som økonomiansvarlig og Katja Hakel som webansvarlig.  Vararepresentanter har 
deltatt på styremøtene på like linje med faste styremedlemmer. 
 
Medlemmer i nettverket  
Pr. 31.12.2018 hadde nettverket 18 medlemsinstitusjoner med i alt 94 registrerte personer i 
medlemsregisteret. Antall medlemmer har økt noe. 
 
Styrets arbeid september 2018 - april 2019 
Perioden mellom årsmøtet 2018 og 2019 har vært uvanlig kort. Styret har hatt to fysiske 
møter og tre nettmøter siden årsmøtet i 2018.  
Styrets hovedprioriteringer har fulgt arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet 2018: 
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Nettverksseminar  
Det er viktig at nettverket fungerer som et organ der medlemmer både kan finne støtte og 
utvikle nye perspektiver på UH-pedagogisk arbeid i en omskiftelig tid. 
 
Det ble avholdt nettverksseminar i Oslo 26.9.2018 i forbindelse med Uniped sitt 40 
årsjubileum i LINKEN senteret ved UiO som planlagt. Flere av nettverkets medlemmer stilte 
på seminaret med innlegg, og oppmøtet var godt.   
 
Styret sendte ut forespørsel til medlemmene om aktuelle tema for nettverksseminaret for 
våren 2019.  Styret, sammen med NTNU campus Ålesund, arrangerer nettverksseminar i 
Ålesund på Norsk maritimt kompetansesenter 3. og 4. april med de tre mest aktuelle 
temaene meldt inn av medlemmene: Basisutdanning 200t, Meritteringsordninger for 
utdanning, Sensorveiledning. 
 
Nettverkskonferanse   
Det er ikke avholdt Nettverkskonferanse i perioden. Styret har spurt UHR om de kan være 
interessert i et samarbeid (liknende NU konferansen i Sverige), men UHR har i 2018 startet 
sin egen årlige konferanse for ledere i sektoren og ønsket ikke å ha ansvar for en ny 
konferanse nå. Styret planlegger å legge et nettverksseminar sammen med 
avslutningsseminaret til FORMATION prosjektet i mai 2020 ved UiO. Vi har til diskusjon om 
formen skal være en mellomting mellom et seminar og en konferanse.  
 
Webinarer 
Det har ikke blitt avholdt flere webinarer i nettverkets regi siden siste årsmøte. 
 
Politisk oppfølgingsarbeid  
Nettverkets fagpolitiske arbeidsgruppe (Yngve Nordkvelle, Hans-Erik Lefdal, Gunn Engelsrud 
og Ivar Nordmo) har ikke hatt møter i inneværende periode. Ivar Nordmo har stilt som 
nettverkets representant på UHR konferanse 2018 den 21. november, på møte i UHR-
Utdanning den 22. november, og har hatt samarbeidsmøte med UNIT (Direktoratet for IKT 
og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) 12. desember (Skype - med Roar Olsen, 
direktør for utdanningstjenester). Se styrets møtereferater for nærmere rapport. 
 
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 fungert som redaktør siste år. Adressen er: 
https://uhped.wordpress.com     
 
Stimuleringsmidler 
Det har ikke kommet inn søknader om stimuleringsmidler. 
  
Internasjonalt samarbeid  
ICED 
Nettverket er medlem av ICED (International Consortium for Educational Development). Det 
har ikke vært avholdt møter i ICED siden siste årsmøte.  
 

https://uhped.wordpress.com/
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Nordisk-baltisk nettverk  
Det har heller ikke vært avholdt møter i Nordic-Baltic Network for Higher Education siden 
siste årsmøte. 
 
ISSOTL 
Mange medlemmer av nettverket var med da UiB var vertskap for konferansen til 
International Society for the Scholarship of Teaching and Learning i oktober 2018. Yael 
Harlap (UiB) fra vårt nettverk var en av lederne for konferansen som hadde 450 deltakere.  
 
Nasjonalt samarbeid 
Et nytt nasjonalt nettverk for læringsstøtte ble etablert i oktober 2018. UHped nettverket 
(ved leder) var tilstede på etableringsmøtet og vårt nettverk ønsker det nye nettverket 
velkommen og inviterer til samarbeid. Flere i vårt nettverk vil også være medlemmer av det 
nye nettverket. 
 
En nasjonal satsing på utdanning til arbeid i UH-pedagogikk 
Det er etablert en arbeidsgruppe med Gunnar Horn som leder. Arbeidsgruppen har sendt ut 
en spørreundersøkelse og arbeider med mulige modeller for etablering av en UHped "skole". 
Arbeidsgruppen rapporterer om arbeidet på Nettverkssamlingen i Ålesund 3. april.  
 
Økonomi 
Nettverket har en sunn økonomisk situasjon som gir et godt grunnlag for drift og planlegging 
av nye aktiviteter for neste periode. Styret har forlenget avtalen med Universitetet i 
Stavanger om regnskapsføring til 31.12.2020.  
 
Årsmøtet 2019 
Årsmøtet avholdes på Norsk maritimt kompetansesenter i Ålesund den 3. april 2019 kl 16 - 

18. 

Valgkomite 2019 
Den eksisterende valgkomiteen ønsket å trekke seg og styret fant følgende medlemmer til ny 
midlertidig valgkomite i februar: Trine Fossland, UiT, Cecilie Enqvist-Jensen, USN. 
 
 
 
For styret, 
 
 
Ivar Nordmo 
leder 
 

 

 


