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Til Årsmøtet 2019 

 

Styret foreslår følgende arbeidsprogram for 2019-2020: 

 

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. 

 

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. Dette 

samarbeidet ble formalisere i 2018 ved at UHped nettverket har en observatør med tale og 

forslagsrett på møtene i UHR Utdanning. Vi fortsetter dermed det nære samarbeidet med UHR. 

Den generelle kontakten med NOKUT fortsetter, og styret ønsker også et tettere samarbeid med 

DIKU som får et stadig større ansvar for å utvikle kvalitet i høyere utdanning.  Styret vil også fortsette 

samarbeidet med Norsk studentorganisasjon (NSO).  

 

Webside 

Styret ønsker å utvikle websidene videre og har en egen redaksjonskomite som rapporterer til styret. 
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Webinar 

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

som vellykket. Styret 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. 

 

Stimuleringsmidler til felles prosjekter 

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

virksomhet mellom medlemsinstitusjonene. Medlemmene oppfordres også til å søke internasjonalt 

samarbeid. 

 Søknadene kan omfatte: 

a) Utvikling og samarbeid om undervisningstilbud tilknyttet medlemsinstitusjonenes 

universitets- og høgskolepedagogiske tilbud. 

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 flere prosjekter innenfor den totale 

budsjettrammen. 

 

En nasjonal satsing på utdanning til arbeid i UH-pedagogikk 

Felles satsing på rekruttering har vært drøftet flere ganger i nettverket, sist på årsmøtet i 2018 i Oslo.  

Styret satte i 2018 ned en arbeidsgruppe under ledelse av Gunnar Horn som fikk i oppdrag å 

utarbeide forslag til etablering av en UHped "skole" der kollegaer som har gjennomført 

basiskurs/basisutdannelse i UHped får anledning til å ytterligere kvalifisere seg for arbeid innen 

UHped sektoren.  

Bakgrunnen er at våre arbeidsoppgaver innen UHped 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. Arbeidsgruppen har gjennomført 2 møter og er godt i gang med sitt arbeid. Det er 

gjennomført en nasjonal kartlegging der institusjonene i nettverket har uttalt seg om behovet for en 

felles satsing på kvalifiseringstiltak. Tilbakemeldingen her tyder på at behovet for en felles satsing er 

klart tilstede.  
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Styret ønsker å jobbe videre for å utvikle felles kvalifiseringstiltak i den kommende arbeidsperioden 

og vil legge fram en foreløpig skisse til kvalifiseringstiltak til drøfting på nettverksseminaret i Ålesund 

i april. Miljøene i nettverket utfordres til å bidra inn i en slik kvalifisering. Resten av 2019 vil gå med 

til å utvikle tiltaket med sikte på å kunne tilby et kvalifiseringstiltak i 2020.   

Styret foreslår å sette av en betydelig del av nettverkets oppsparte midler til utvikling og igangsetting 

av dette kvalifiseringstiltaket både i 2019 og 2020. Det kan i tillegg søkes om stimuleringsmidler til 

felles prosjekter hvis ønskelig. 

 

For styret, 

 

Ivar Nordmo 

leder 

 

 

 

 

 

 

 

 


