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REFERAT
Referat sak 18-07
Åse Bonde presenterer seg som nytt medlem i gruppa for Danmarks Lærerforening. Hun erstatter
Niels Gæmelke, som deltok i søknad og oppstart av dette programmet. Eva presenterte kort om
nettverket og øvrige deltakere presenterte seg.
18-08: Kommentar til referat fra skype-møtet 16.03
Kommentar til sak 18-04:
Ønske om å styrke gruppen på Grønland. Weisdorf bor ikke lenger på Grønland, og Karen oppfordres
til å finne aktuelle medarbeidere.
Forslag til tidspunkt for arbeidsseminar 22.-23.08.18 fra lunsj til lunsj. Tema for arbeidgruppemøtet
er:
18-09 Møteplan framover med kommentarer om praktiske forhold og innhold
Neste SKYPE-møte i arbeidsgruppen: 31.mai 2018. Tema for dette møtet vil være planlegging av
arbeidsseminaret i Oslo 22.-23.08.18. Invitasjon er sendt ut via Outlook.
Arbeidsseminar 22-23.08.18 i Oslo – et lunsj til lunsj møte der temaet er planlegging av sluttseminar
og arbeidet fram mot dette seminaret høsten 2019. Tonje sjekker med Sissel om det er mulig å bruke
Utdanningsforbundets lokaler.
Forslag til dato for sluttseminar uke 43, 24.-25.10.19 (torsdag-fredag).
-

Punkter til diskusjon om sluttkonferanse:
o Sted
o Kostnad

o
o
o
o

Fokus
Organisering: debatt, parallellsesjon, forelesning
Målgruppe
Omfang: 1 dag for konferansedeltakerne. Arbeidsgruppen møtes også dagen i
forveien og dagen i etterkant for forberedelser og evaluering.

18-10 Nettverkets nettside
Tonje innledet om nettsida. Foreslo å bygge ut med undersider basert på tema. Vi ble enige om at
Tonje lager en underside med temaet: Induction og veiledningsordninger i Norden.
Hvert land gir inn korte tekster basert på følgende punkter:
-

-

Veiledningsordninger i Norden: xxxx (fyll inn ditt land).
o Finnes det nasjonal ordning i xxx?
o Nettverk i xxxx
o Omfang av veiledning i xxx
o Samarbeid med lærerutdanningen og profesjonsfeltet
o Finansiering av veiledningsordninger
o Publikasjoner i xxxx
o Kommentar
o Policymaking: historikk fra xxx og arbeid fremover
Teksten må skrives både på nordisk (norsk, svensk, dansk) og engelsk siden det også lages en
engelsk versjon av nettsiden. Skriv først på Nordisk slik at vi raskt får inn informasjon. Ta
kontakt med Tonje dersom du ønsker støtte til oversettelsen. Medlemmene bes sende dette
til Tonje innen 25. juni 2018:

18-11 Aktuelle konferanser
NORDPRO-konferansen (Nordisk nettverk for profesjonsforskning) avholder sin årlige konferanse i
København 8. – 9.11. http://www.profesjon.no/arrangement/nordpro-konferansen-2018-maktteknologi-og-mennesker/
Her er det aktuelle problemstillinger som vi kan presentere vårt arbeid og nettverket på. Vi vurderer
abstrakt eller symposium under pkt 4. Fristen for innlevering av abstract er 1. mai.
https://ucc.dk/aktuelt/konferencer/nordpro-konferencen-2018
Eva tar kontakt med Gulløv for å høre om målgruppe, fokus, og eventuelt muligheten for å ha et
symposium.
Eva kan lage et oppsett til et symposium som vil bygge på det som kommer på nettsiden (se punkt
18-08). Sissel har allerede utarbeidet en presentasjon av nettverket som ligger ute på vår nettside.
Forslag: Tydelig teoretisk fundament for prosjektpresentasjonen og problemstilling må på plass.
En tilnærming hvis symposium kan være:
Korte innlegg:
Renata: Situasjonsbeskrivelse og strategi for videreutvikling av oppfølging av nyutdannede lærere og
veiledningsordninger i Finland
Lisbeth: Situasjonsbeskrivelse og strategi for videre oppfølging og veiledning av nyutdannede i
Danmark

Eva: Situasjonsbeskrivelse og strategi for videre oppfølging og veiledning av nyutdannede i Danmark i
Norge
Stemmer fra lærerorganisasjonene: Åse, Sissel. Korte innlegg i et symposium.
18-10: Eventueltsaker
Tonje og Eva

