
 

22.11.18 – Skype-møte i arbeidsgruppen
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Agenda: 

18/18 Tittel på nettverket – nordisk og engelsk 

18/19 Status tidspunkt for møte i prosjektgruppen i dagene før Nera – 4. og 5.3.19 i Uppsala 

o Planlegging av møtet 

o Agenda 

o Hotell 

o Reise  

o Påmelding NERA  

18/20 Status sluttkonferanse: Dato 11-12.11.19, eller 24-25.10.19? 

18/21 Eventuelt 

 

Protokoll: 

Sak 18/18 Tittel på nettverket 

Med utgangspunkt i de forslagene som har kommet inn, har vi landet på følgende tittel: 

- Nordisk: Nyutdannede lærere og Induction: Et nordisk tverrsektorielt nettverk 

- English: Newly Qualified Teachers (NQTs) and Induction: A Nordic Cross-sectoral Network 

Sak 18/19 Formøte før NERA i Uppsala – 4.-5.03.19 

Gruppen anser det som nødvendig at de som har mulighet deltar hele uken, dvs. 4.-5.3.19 i tillegg til 

NERAs konferansedager. Vi vil også avholde ett møte i løpet av konferansen for å ivareta de som kun 

har mulighet til å delta på selve NERA konferansen.  

Tonje sjekker hotellmuligheter i Uppsala, men tenker det naturlige ville være å forlenge oppholdet på 

konferansehotellet vi allerede bruker til NERA. Tonje kan legge inn påmeldinger for alle som deltar. 

Meld ifra til Tonje angående din deltakelse innen 05. desember 2018 – både om du kan delta 4.-

5.3.19 og på NERA-konferansen 6.-8.3.19. Tonje sender også ut Hannus siste utgave av nettverkets 

abstract til konferansen. 

 

Sak 18/20 Dato for sluttkonferanse 



 

Vi innstiller på 11.-12.11.19, og ber Anna Maria gi tilbakemelding om ministerrådets tanker rundt 

dette. 

På neste møte må vi foreslå hovedoverskrifter for konferansen, og foreslå keynotes/forelesere.  

Vi bør også legge en strategi for mulige innleggere, eventuelle paneler og andre aktiviteter vi vil ha på 

konferansen. Tonje tar kontakt med Anna Maria for å sjekke med Bjørk om vi kan ha et felles 

planleggingsmøte på Skype for å bli enige om tema og forelesere. Nettverket fører dialog per e-post 

og evt. Skypemøter om strategien.  

- Ministerstemmer, politikerstemmer, eierstemmer?  

- Presentasjon av oversikt over tilbud i Norden? 

- Workshops? Parallellsesjoner? Målgruppe?  

Vi arrangerer et Skypemøte om dette mandag 3. desember kl. 13 norsk tid, kl 12 islandsk tid, og lager 

en grovskisse til program/rammer. Tonje forbereder en grovstruktur. Tonje kaller inn via Skype. 

Forfall bes meldes  

Reisedager: søndag og onsdag? 

Konferansedager: mandag og tirsdag? 

 

Sak 18/21 Eventuelt  

Tonje sender ut Hannus siste utgave av nettverkets abstract til konferansen sammen med denne 

protokollen. 

 

Referent: 

Tonje Harbek Brokke, USN 


