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Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere og barnehagelærere 
SØKNAD OM MIDLER TIL KVALITETSUTVIKLING OG KOORDINERING  

 
Vi viser til utlysningsbrev fra Utdanningsdirektoratet publisert på 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/midler-til-
universiteter-og-hogskoler/  
Nettverk for veiledning av nyutdannede søker med dette om kr. til det nasjonale nettverket 
”Veiledning for nyutdannede lærere”. 
 
Søker: Universitetet i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idrett- og utdanningsvitenskap 
Kontaktperson for institusjonen:  Dekan Arild Hovland; Arild.Hovland@usn.no 
Kontaktperson for nettverket: Førsteamanuensis i pedagogikk Eva Bjerkholt;    
  Eva.Bjerkholt@usn.no 
 
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.  
 
Nettverket har en rolle som observatør og bidragsyter i arbeidet med nasjonale rammer for 
veiledning av nyutdannede lærere (Anmodningsvedtak fra Stortinget i 2017 – 477). På 
nåværende tidspunkt er det ikke avklart om partene blir enige om en avtale. Nettverket vil 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/midler-til-universiteter-og-hogskoler/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/midler-til-universiteter-og-hogskoler/
mailto:Arild.Hovland@usn.no
mailto:Eva.Bjerkholt@usn.no
http://www.nyutdannede.no/


 

www.nyutdannede.no 
 

ha en rolle i det videre arbeidet med informasjon, oppfølging og implementering av 
eventuelle nasjonale rammer, oppfølging av veiledningsordninger for nyutdannede og 
veilederutdanningene. 
 

HANDLINGSPLAN FOR høsten 2019 og vår 2020 
Viser forøvrig til tidligere innsendte søknader og handlingsplaner når det gjelder mer 
informasjon om arbeid i nettverket. For inneværende år legger vi oss på samme 
aktivitetsnivå som for 18/19. Det betyr at nettverkets arbeidsutvalg gjennomfører ca 6 årlige 
møter.  
 
MØTER OG SEMINARER (med forbehold om endringer på tid/sted) 
 
Nettverkets arbeidsutvalg  
 
Arbeidsutvalget gjennomfører nettmøter og 1-2 fysiske møter etter behov. I tillegg legges 
det AU-møter i tilknytning til nettverksmøter, nettverkskonferanser og nettverksseminar. 
Arbeidsutvalget består av Eva Bjerkholt (USN, leder), Anne Kristin Dahl (UiO), Anne Breen 
(OsloMet), Solveig F Aasen (INN), Kirsten S. Worum (UiT), Nina Vasseljen (NTNU) og Inger 
Benny Tungland (UiS). 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. 
 
Fra høsten 2019: 
 

- Nettverksseminar: 31.10 – 01.11 Agder? 

- Nettverksmøte: Begynnelsen av februar 2020 – 2 dager: Info om hva som foregår ute i 

regionene etter innføring av de nasjonale rammene, samt oppfølging av de nye 

retningslinjene for veilederutdanningen og samarbeidet om veilederspesialisten. 

- Nettverksmøte april/mai i Oslo: 

 
Samlinger i regionene for Fylkesmenn osv. 
 
Midler til arbeid i arbeidsgruppene: 

- Oppfølging av reform i bhg utdanningen 

- vgo 

 
 
ARBEID MED NASJONALE RAMMER FOR VEILEDNINGSORDNINGER 
Rådgivende organ for Udir i arbeidet med de nasjonale rammene – særlig arbeidsutvalget 
Nettverkets leder deltar som observatør i den partsammensatte arbeidsgruppa. Det er på 
nåværende tidspunkt ikke avklart hvorvidt partene får ferdigstilt en avtale innen skolestart 
2018. Det settes av noe midler til videre oppfølging av stortingsvedtaket i budsjettet selv om 
omfang og inkludering av nettverket på nåværende tidspunkt ikke er avklart. 
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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). De hadde sitt første møte i Oslo 19. juni 2017, så et todagersmøte i 
Trondheim i november 2017. Per Throndsen fra Åssiden VGS i Drammen har tiltrådt gruppen 
i løpet av perioden. Det legges opp til møteomfang på ca 3 årlige møter. 
 

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 lagt fram sitt arbeid på NERA mars 2018, og har fått 

antatt et abstract i symposium om veiledning av nyutdannede lærere på ECER september 

2018. Arbeidet skal resultere i en til to internasjonale vitenskapelige artikler om 

nettverksarbeid og utvikling av nasjonale rammer. 

 

C) Reform for barnehagelærerutdanningen 

Arbeidsgruppen består av Solveig F.Aasen (INN), Ranveig Lorentzen (DMMH), Ingunn 
Reigstad (NLA) og Inger-Benny E. Tungland (UiS). Gruppen gjenopptar arbeidet i forhold til 
de justeringene som nå foretas ved barnehageutdanningene. 
 
 

Oppfølging av nettsider 

 

 

AKTIVITET  

Aktiviteten 2018/2019 er skissert med utgangspunkt i nettverkets ordinære møteplaner og 

arrangementer, men i forbindelse med arbeidet med nasjonale rammer kan det bli aktuelt å 

arrangere ytterligere møter og evt. nasjonal konferanse.  

 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet fungerte nettverket som vertskap for en gruppe 

skoleledere fra Estland i februar 2018. Programmet involverte forelesninger og møter på 

Utdanningsdirektoratet, møte med veiledere og ledelse i Hamar, samt skolebesøk og møte 

med veiledere i Oslo. Nettverkets opplevelse av samarbeidet er positiv, og vi står gjerne til 

disposisjon for flere oppdrag. 

 

Norsk kompetansenettverk for veiledning av nyutdannede lærere: 

Budsjett – til søknad juni 2018 
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*) Lønn 527 424 

**) Nettverkssamlinger/arbeidsmøter 500 000 

 Reiser/diverse 100 000 

 Lisensavtale nettsider høst 2018 - 2019 5 000 

 Trykkekostnader, porto, mm. 7 000 

 Indirekte kostnader (40% av lønnskostnad) 204 825 

   

 Søknad om tilskudd via Utdanningsdirektoratet 1 344 249 

   

*) Lønn til nettverkskoordinator, nettansvarlig, adm.støtte   

**) Samlinger i arbeidsutvalg, arbeidsgrupper, nettverksmøter og seminar  

 

Budsjettet avspeiler økt aktivitet knyttet til arbeid med nasjonale rammer og 

arbeidsgruppene.  

 
Vennlig hilsen 
 
 
…………………………………………………………….. 

 
 
……………………………………………………………….. 

Arild Hovland 
Dekan 
Universitetet i Sørøst-Norge 

Eva Bjerkholt 
Nettverkskoordinator 
Universitetet i Sørøst-Norge 
 

 

Vedlegg: Regnskap for 2017 - 2018 

Høgskolen i Sørøst-Norge (Universitetet I Sørøst-Norge fra 04.05.18)  
Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere  
 
Regnskap 2017  
Konto Konto(T) Beløp 

 IB 01.01.17 -492 732 

3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter -900 000 

3 Salgs- og driftsinntekter -1 392 732 

5111 Gjesteforeleser 9 819 

5181 Påløpte feriepenger 1 404 

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 10 

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 13 

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 1 384 

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 198 

5510 Ompostering lønn fakultetsinternt BOA (debetpost) 251 409 

5510 Ompostering lønn fakultetsinternt BOA (debetpost) 225 158 
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5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 495 

5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 473 

5 Lønn og godtgjørelser 490 363 

6550 IT -hardware 598 

6710 
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger 
mv. 1 575 

6790 Kjøp av undervisningstjenester, ikke oppgavepliktig 2 000 

6799 Andre tjenester, kjøp 5 033 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 9 206 

7101 Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig 1 402 

7101 Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig 631 

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 510 

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 8 780 

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 597 

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 361 

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 1 065 

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 733 

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 733 

7194 Reisekostnader fakturert universitet/høgskole 17 736 

7194 Reisekostnader fakturert universitet/høgskole 1 861 

7352 Bevertning for øvrig 67 121 

7411 Gave til eksterne 950 

7411 Gave til eksterne 379 

7 Annen driftskostnad 102 859 

9129 Andre varer og tjenester, belastet 96 

9141 Indirekte kostnader til fakultet/avd, belastet 195 657 

9 Interne overføringer 195 753 

5900006 IPED Nettverk veiledning av nyutdanna (3087024 - HiT) -594 550 

   
Regnskap pr 24.05.18  

   
Konto Konto(T) Beløp 

 IB 01.01.18 -594 550 

3 Salgs- og driftsinntekter -594 550 

5111 Gjesteforeleser 6 219 

5181 Påløpte feriepenger 889 

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 877 

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 125 

5510 Ompostering lønn fakultetsinternt BOA (debetpost) 247 736 

5994 Bevertning ved interne møter 6 769 

5 Lønn og godtgjørelser 262 615 

6799 Andre tjenester, kjøp 4 714 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 4 714 

7101 Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig 2 042 
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7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 8 987 

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 491 

7194 Reisekostnader fakturert universitet/høgskole 4 866 

7194 Reisekostnader fakturert universitet/høgskole 4 200 

7 Annen driftskostnad 20 586 

9141 Indirekte kostnader til fakultet/avd, belastet 99 094 

9 Interne overføringer 99 094 

5900006 Saldo pr. 24.05.18 -207 541 

   

 Estimerte ikke bokførte utgifter pr. 24.05.18  

 Lønn mai - juni 18 45 170 

 Arbeidsgruppe, stipulert lønn 98 091 

 Lønn ifm studiebeøk Estland,jan-febr. 2018 28 389 

 Lønn ifm studiebeøk Estland,jan-febr. 2018, 32 338 

  Estimerte utgifter 203 988 

  Beregnet mindreforbruk 31.07.17 -3 553 

 

 

 


