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         Notodden, 24.05.2019 
 
 
 
Rapport fra Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående 
opplæring: 2018 - 2019 

 
Nettverket ble etablert høsten 2003 og omsøkte midler skal brukes i henhold til nettverkets 
mandat fra 01.01.10. Formålet med nettverket er ifølge utlysningen erfarings- og 
kunnskapsdeling og utveksling om ny kompetanse på feltet. Videre skal nettverket bidra til 
kvalitetsutvikling innenfor barnehage- og skolefeltet, og koordinere ulike aktiviteter mellom 
de ulike programmene. Nettverket har også en rolle i forbindelse med utvikling av 
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og kunnskapsdeling nasjonalt og internasjonalt.  
 
Nettverket består av representanter fra alle tiltakene som finansieres av 
Utdanningsdirektoratet, lærerutdannere som arbeider med veilederutdanning rettet mot 
veiledning av nyutdannede lærere og forskere på feltet. Nettverket er en viktig møteplass for 
informasjon om forskning, informasjon om forsking, erfaringsdeling og diskusjoner om 
mulige konsekvenser av nasjonale kartlegginger, evalueringer. Det er også en arena for 
diskusjoner om kvalitet og profesjonalisering av veiledningsordninger, veilederutdanninger 
og idéutveksling knyttet til informasjon og motivasjonsarbeid. Nettverkets nettside 
www.nyutdannede.no er formidlingskanal for forskning, nettverksarbeid, relevant og aktuell 
litteratur og forskernettverk, samt presentasjon av regionale tiltak. 
 
Nettverket bidrar inn i et nordisk nettverk for veiledning av nye lærere. Det nordiske 
nettverket er finansiert av Nordplus Horizontal, og skal bidra til forskningssamarbeid og 
erfaringsutveksling på tvers av alle de nordiske landene.  
 
AKTIVITET  

Aktiviteten 2018/2019 er gjennomført relatert til innsendt handlingsplan i søknad fra mai 

2018. I tillegg har nettverket i samarbeid med Udir arbeidet med de nasjonale rammene for 

veilederutdanningene og faglig veileder. Vi jobber med å justere oppsettet på nettsidene slik 

at de er i tråd med de nye regionene, ny arbeidsfordelingsmodell relatert til oppfølging av 

regionsidene, oppdatering for å supplere det forskningsbaserte grunnlaget for de nye 

prinsippene og veilederutdanningene slik at den kan bidra til å utfylle og komplimentere den 

elektronisk faglige veilederen.  

 

Kommentarer til gjennomføring av handlingsplan høsten 2018 og vår 2019 
Viser forøvrig til tidligere innsendte handlingsplaner (årlige søknader fra nettverket) når det 
gjelder mer informasjon om arbeid i nettverket. 
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Nettverkets arbeidsutvalg  
Nettverksleder og arbeidsutvalget har ansvar for å respondere på henvendelser og 
forespørsler fra KD og Udir. Arbeidsutvalgets mandat er å bidra i kvalitetsutvikling av 
nettverket, samt bidra i forberedelsen av nettverksseminarer og møter. Arbeidsutvalget har 
bestått av Eva Bjerkholt (nettverksleder - USN), Anne Kristin Dahl (UiO), Brit Hanssen (UiS) og 
Tonje Harbek Brokke (USN) frem til november 2018. Nettverksseminaret november 2018 
utvidet antallet deltakere i arbeidsutvalget fra fire til åtte, og nye deltakere er Anne Breen 
(OsloMet), Solveig Fredriksen Aasen (INN), Inger Benny E. Tungland (UiS), Kirsten Sivertsen 
Worum (UiT) og Nina C. A. Vasseljen (NTNU). 
 
Arbeidsutvalget har hatt 5 dager med fysiske møter i tilknytning til nettverkssamlinger. I 
tillegg skal det gjennomføres en samling med etterarbeid og oppfølging av nettverksmøtet 
13.mai den 19. – 20. juni for å gi tilbakemelding til Udir på faglig veileder og oppfølging av 
nettverkets arbeid relatert til nye veilederutdanninger. Denne samlingen vil bli belastet på 
neste års bevilling. 
 
Nettverket ble 15 år i 2018 
Nettverket ble startet i 2003, og har bidratt sterkt til utviklingen av kvalitet i 
veiledningsordninger for nyutdannede i Norge, kunnskap og videreutvikling av 
veilederutdanningene. Jubileet ble markert med en studietur og nettverkssamling på Malta 
for kontaktpersonene november 2018.  Formålet var erfaringsutveksling og nettverksbygging 
internasjonalt, og at flere i nettverket skulle få mulighet til å knytte seg til forskernettverk 
innen induction-feltet internasjonalt. Det ble opprettet kontakt med kompetansemiljøene 
ved universitetet i Aberdeen, Skottland, og på Malta. Udir ved Tove M. Thommesen og 
Solveig Hvidsten Dahl var, i samarbeid med nettverket, ansvarlig for innholdet på samlingen, 
som i stor grad også handlet om hvordan nettverket kunne bidra i Udirs arbeid med 
oppfølging av avtalen om prinsipper og forpliktelser samt utvikling av nasjonale rammer for 
veilederutdanning.  
 
Desember 2018 – februar 2019: Nettverket har bidratt som deltakere i workshops arrangert 
av Udir relatert til oppfølging av prinsipper og forpliktelser og veilederutdanningene. 
Nettverksleder har i tillegg hatt kontakt og møter med arbeidsgruppa i Udir relatert til 
utvikling av faglig veileder. 
 
Nettverksmøte 05.02 i tilknytning til Nasjonal veiledningskonferanse – Hamar 06. – 07.02.19 
Antall deltakere: 43 
Organisert av Udir, relatert til oppfølging av arbeid med faglig veileder og nasjonale rammer 
for veilederutdanninga.  
 
NERA konferansen 06. - 08.03 2019, Uppsala, Sverige 
Nettverket presenterte seg i det nordiske forskningssamarbeidet. Konferansetittelen var 

„Education in a globalized world“: http://www.nera2019.com/.  Nettverket er også involvert 

som samarbeidspartner i organisering av «Teacher development Summit; Is there a future 

for Nordic Teacher Induction?» (www.usn.no/nti). 

http://www.nyutdannede.no/
http://www.nera2019.com/
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Nettverksmøte på UiO – 13.05.19 
44 deltakere. Udir presenterte den nylig publiserte nettbaserte faglige veilederen, og fikk 
tilbakemeldinger på denne. Nettverket vil følge opp dette samarbeidet både som 
enkeltpersoner og som nettverk via arbeidsutvalget med innsending til Udir etter 
arbeidsseminaret juni 2019.  
 
ARBEIDSGRUPPER I NETTVERKET 

A) Oppfølging av veiledning for nyutdannede i videregående opplæring 
Arbeidsgruppa jobber spesielt med veiledningsordninger i videregående skole og da særlig 
veiledning for nyutdannede lærere innen yrkesfagene. Arbeidsgruppa består av: Solveig F. 
Aasen (INN), Anne Kristin Dahl (UiO), Nina Vasseljen (NTNU), Sissel Vik Utgaard (NTNU) og 
Anne Breen (HIOA). Gruppa har hatt to møter inneværende periode, og setter nå opp en 
møteplan for kommende periode. Gruppa har vært særlig opptatt av rammer og prinsipper, 
og hvordan man skal oppnå kontakt med skoleeiere. 
 

B) Dokumentasjon av nettverkets arbeid 

Historisk om veiledningsordninga i Norge og nettverkets forskningshistorie og 

forskningsresultater. Arbeidsgruppa består foreløpig av Knut Rune Olsen (USN) og Eva 

Bjerkholt (USN). Arbeidsgruppa har la frem sitt arbeid på NERA mars 2019 i samarbeid med 

representanter fra de øvrige nordiske landene, og har fått antatt et abstract i symposium om 

veiledning av nyutdannede lærere på ECER september 2019. Arbeidet har så langt resultert i 

at det gjennomføres en nordisk summit (Teacher development Summit, Is there a future for 

Nordic teacher induction?) på Reykjavik, Island, i november 2019.  

 

C) Reform for barnehagelærerutdanningen 

Arbeidsgruppen består av Solveig F.Aasen (INN), Ranveig Lorentzen (DMMH), Ingunn 
Reigstad (NLA) og Inger-Benny E. Tungland. Det har vært lite aktivitet i denne gruppen dette 
studieåret. 
 

Vi viser for øvrig til innsendt handlingsplan og budsjett for 2019/2020 som ble oversendt 

12.05.19.  

 
Vedlegg 1: Regnskap og kommentar 
 
Vennlig hilsen 
 
 
…………………………………………………………….. 

 
 
……………………………………………………………….. 

Arild Hovland 
Dekan 
Universitetet i Sørøst-Norge 

Eva Bjerkholt 
Nettverkskoordinator 
Universitetet i Sørøst-Norge 

http://www.nyutdannede.no/
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Vedlegg 1: Regnskap for 2018 - 2019 

Universitetet i Sørøst-Norge 
 
  
Nettverk veiledning av nyutdanna 5900006 

Regnskap 2018  
Konto Konto(T) Beløp 

2181 IB 01.01.18 -594 550  

3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter -850 000  

3 Salgs- og driftsinntekter -1 444 550  

5051 Overtid fast tilsatte 89 642  

5081 Påløpte feriepenger fast tilsatte 12 826  

5111 Gjesteforeleser 16 161  

5181 Påløpte feriepenger 2 311  

5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 3 090  

5399 Periodisering av kontogruppe 52 og 53 2 575  

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 15 414  

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 2 134  

5510 Ompostering lønn fakultetsinternt BOA (debetpost) 470 802  

5994 Bevertning ved interne møter 32 551  

5 Lønn og godtgjørelser 647 506  

6799 Andre tjenester, kjøp 9 460  

6870 
Konferanseavgift/Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne 
ansatte 83 236  

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 92 696  

7101 Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig 3 590  

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 11 599  

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 3 393  

7194 Reisekostnader fakturert universitet/høgskole 47 036  

7195 Ompostering reisekostnader (kreditpostering) -6 647  

7197 Refusjon av reisekostnader -4 635  

7199 Periodisering reise og diett 7 412  

7352 Bevertning for øvrig 0  

7 Annen driftskostnad 61 748  

8151 Morarenter 156  

8 
Finansposter, overføringer, periodens resultat og 
avregninger 156  

9141 Indirekte kostnader til fakultet/avd, belastet 245 982  

9 Interne overføringer 245 982  

5900006 IPED Nettverk veiledning av nyutdanna (3087024 - HiT) -396 462  

   

http://www.nyutdannede.no/
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Regnskap pr 22.05.19  
Konto Konto(T) Beløp 

2181 IB 01.01.19 -396 463 

2 Virksomhetskapital og gjeld -396 463 

5081 Påløpte feriepenger fast tilsatte 368 

5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 2 575 

5399 Periodisering av kontogruppe 52 og 53 -2 575 

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 443 

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 36 

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 52 

5510 Ompostering lønn fakultetsinternt BOA (debetpost) 193 328 

5994 Bevertning ved interne møter 12 079 

5 Lønn og godtgjørelser 206 306 

6799 Andre tjenester, kjøp 1 661 

6870 
Konferanseavgift/Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne 
ansatte 3 750 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 5 411 

7101 Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig 4 144 

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 8 814 

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 4 488 

7194 Reisekostnader fakturert universitet/høgskole 4 592 

7199 Periodisering reise og diett -7 412 

7352 Bevertning for øvrig 10 722 

7 Annen driftskostnad 25 349 

9141 Indirekte kostnader til fakultet/avd, belastet 77 331 

9 Interne overføringer 77 331 

5900006 Saldo pr. 22.05.19 -82 066 

      

   

 Estimerte ikke bokførte utgifter pr. 22.05.19  

 Lønn mai - juni  71 000 

 Faktura fra Elvebredden 10 913 

  Estimerte utgifter 81 913 

  Beregnet mindreforbruk 31.07.19 -153 

 

Kommentar:  

Ubrukte midler i 2018/19 er knyttet til et etterslep på oppgaver og møter i forbindelse med 
etablering av nye regionale samarbeid (Vestfold/Telemark og Oslo/Viken). Det har tatt 
lenger tid enn forventet å få etablert de nye regionene, og de nye regionene har ikke hatt 
mulighet til å prioritere arbeidet med oppfølging av prinsipper og forpliktelser for 
nyutdannede i samarbeid med USN, HiØ, UiO og OsloMet denne våren.  

http://www.nyutdannede.no/

