16.03.18 Referat fra Skype arbeidsmøte i Nordisk nettverk – nye lærere
Til stede:
Sissel Havre, Utdanningsforbundet
Adalheidur Steingrimsdottir, Islands
lærerforening
Eva Bjerkholt, Høgskolen i Sørøst-Norge
Tonje H. Brokke, Høgskolen i Sørøst-Norge
Karen Hjort, GL-IMAK

Forfall:
Åse Bonde, Danmarks Lærerforening
Renata Svedlin, Åbo Akademi

Kommentarer til referat fra 30.01.18 med videre planer:
18-01: Møteplan og deltakelse
-

Karen: Kan vi styrke med flere deltakere fra hvert land?
Vårt fysiske møte i København i mai/juni flyttes til august/

18-02: Hva er vårt hovedfokus videre?
-

-

-

-

-

Sissel har tatt kontakt med Anders Rusk. Kan vi invitere oss inn i en dialog med Nordisk
Ministerråd for å se om vi kan arrangere konferanse sammen? Det kommer en ny
kontaktperson opp mot Nordisk ministerråd i nær fremtid.
Adalheidur: Har kontaktet ministerrådet på Island som arbeider og deltar i arbeidet i det
Nordiske ministerråd og informert de om dette prosjektet og planen om en konferanse på
slutten av 2019. Ministerrådsrepresentantene på Island er svært interessert i denne ideen,
også på bakgrunn av at Island har formannskapet i det Nordiske Ministerrådet i 2019. I april
kommer det mer informasjon om dette. Denne kontakten inn i ministerrådet kan brukes, og
Adalheidur videreformidler vår nettadresse til de slik at de kan følge med på fremgangen.
Sissel videreformidler dette til Anders Rusk. Adalheidur har også kontaktet de islandske
medlemmene i forskergruppen «….» for å se på bakgrunnsmateriale og forskningsresultater.
Her ligger det masse data, materiale og forskningsresultater vi kan bruke for å utføre et
veiledningssystem for nye lærere. Dette er viktig forskning og gode resultater. På Island har
de også sammenfattet en oversikt over forskning i Island på dette området, og laget en
oversikt over støtteordninger og rammer. Sendes inn til Tonje slik at vi kan publisere dette på
nettsiden i april.
Eva: Legg inn rapport fra Lisbeth Lunde Fredriksen fra Danmark på nettverkets nettside.
Nettsiden ligger allerede på den norske nettsiden hvor all den norske dokumentasjonen
ligger.
På Grønland har de svært travle tider, og kan se behovet for å involvere flere. Tonje tar
kontakt med Alan Klæbel Weisdorf som var deltaker på norsk nettverksmøte i desember
2016 for å høre om det kan være aktuelt.
Det kan være lurt å styrke gruppen med flere deltakere/støttespillere. Sissel finner og sender
navn på kontaktpersoner fra lærerorganisasjonene i Finland og Sverige til Tonje. Eva tar
kontakt med forskermiljøet til Hannu Heikkinen og Gøran Fransson for å invitere de inn.

18-03: Fremdriftsplan frem til neste møte 27.02
-

Møtet ble avtalt utsatt til 16.03 per e-post

-

-

Neste møte er 10.4, og dette holdes som avtalt. Adalheidur og Sissel kan dessverre ikke delta
på dette. Kan vi finne en møtedato til i april? 23. eller 24.4 foreslås. Tonje sender ut forslag
og sender så innkalling basert på tilbakemeldinger.
Fysisk møte foreslås utsettes til august (uke 34?) og flyttes til Norge. Da får vi med oss alle
involverte parter.
Oversikten: Alle landene er i gang med utredning av oversikt. På Island har de kommet godt i
gang, og sender over en ferdig liste i april. I Norge ligger mye allerede på nettsiden.

Referent: Tonje Harbek Brokke

