Resultat og regnskapsrapport for høst 2012 og vår 2013

(årgang 9)

Vi viser til tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet datert 27.06.2012 med tilslag om kr. 527 000 til
nettverksarbeid høsten 2012/våren 2013.
Midlene er brukt i henhold til mandatet for nettverket, innsendt handlingsplanen for perioden, samt i
henhold til føringer i tildelingsbrevene. Nettverket har årlig nettverksseminar og nettverksmøter, utgir
årlig resultat- og regnskaps-rapport, årsmelding som viser aktiviteten i de ulike regionale tiltakene, samt
publiserer informasjon som er relevant for nyutdannede, arbeidsgivere, lokale veiledere og universitetsog høgskolesektoren på nettsiden www.nyutdannede.no.
Nettverksleder og faglig ansvarlig: Eva Bjerkholt
Administrativ støtte:
Tonje Brokke
Regnskapsansvarlig:
Anne Marie Søvde og Solveig Tokle
NETTVERKETS KONTAKTPERSONER
Nettverket har pr. mai 2013 totalt 46 kontaktpersoner ved 27 lærerutdanningsinstitusjoner.
Kontaktpersonene representerer veilederordningen/de regionale tiltakene og veileder- utdanningen som
er rettet direkte mot veiledning for nyutdannede lærere ved den enkelte høgskole/universitet. 34 av
representantene representerer både tiltaket i den enkelte region og utdanningen, mens 12 representerer
kun utdanningene.
NETTVERKSSEMINAR høsten 2012 og våren 2013
Hamar, 22.-23. november
På nettverksmøtet deltok 36 representanter fra høgskolene/universitetene, fire representanter fra lokale
skoler og kommuner, to representanter fra Utdanningsdirektoratet, samt en representant fra Kunnskapsdepartementet – totalt 43 deltakere.
Nettverksmøtet hadde et fokus på implementering av veiledningsordninger i kommuner. Solveig F. Aasen
presenterte Høgskolen i Hedmark sin strategi for samarbeid med kommunene. Gjøvik kommune fortalte
om hvordan de organiserte veiledningsordningene og deres samarbeid med Høgskolen i Hedmark om det
faglige innholdet i veiledningsordningene i sin kommune.
Det faglige innlegget på dette nettverksseminaret var det professor Thor Ola Engen ansvarlig for. Han
presenterte et Vygotsky-perspektiv på veiledning for nye lærere. Et interessant og lærerikt foredrag der
han trakk fram aspekter ved Vygotskys tilnærming til læring og stilte spørsmålet om dette også kunne
være interessante og nyskapende perspektiver i forhold til veiledning av nye barnehagelærere og lærere.
Fast på programmet er nytt fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og nettverkets
time. Disse faste postene er viktige for å ivareta dialogen mellom Utdanningsdirektoratet,
Kunnskapsdepartementet og de ulike tiltakene. Her belyses sentrale problemstillinger som de ulike
tiltakene melder inn, eller som Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet ønsker å drøfte med
nettverket.
På dette nettverksmøtet var det lagt opp til to interessante parallell sesjoner, en om praksis i
veilederutdanningene ved Brit Hanssen og en presentasjon av en antologi om veiledning for nye lærere
av Knut Rune Olsen.

Notodden/Kongsberg, 30.-31.mai
I 2013 er det 10 år siden etableringen av nettverket. Dette markeres med et nettverksseminar på
Høgskolen i Telemark som tok initiativ til og har vært ansvarlig for å administrere og koordinere
nettverket i disse årene. Programmet for dette nettverksseminaret/jubileumsarrangementet er:
Torsdag 30. mai 2013 Høgskolen i Telemark – Notodden (rom f-257c):
12:00 Lunsj
13:00 Telemarksstev v/Ellen Baskår, HiT
13:05 Velkomst ved Arild Hovland, dekan på HiT EFL
13:15 Presentasjon av doktorgradsavhandlingen: «Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av
innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere»
v/nettverksleder Eva Bjerkholt (HiT)
14:30 Pause m/kaffe
14:45 Noen hovedperspektiver på «Profesjonsrettleiing og utvikling av pedagogisk autoritet – om
autonomi og avhengighet» v/professor Kari Søndenå (HiT)
15:30 Pause
15:45 Nytt fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet
16:15 Problemstillinger knyttet til rapportering av veiledningsordningene og utdanningene
17:00 Dagens program avsluttes med en liten markering av 10 år med nettverkssamarbeid
17:30 Felles transport/avreise til Quality Hotel Grand, Kongsberg
19:30 Jubileumsmiddag på Quality Hotel Grand
Fredag 31. mai 2013 Quality Hotel Grand - Kongsberg:
09:00 Oppstart av program på Quality Hotel Grand v/Eva Bjerkholt
09:15 Tro og evidens om veiledning v/Sissel Østrem (UiS)
10:00 Pause
10:15 VNL - hvem sitt tiltak? Tanker fra en administrators perspektiv v/Liv Carstens Knudsen (UiT)
11:00 Pause, rydding av rom
11:30 GNIST og GLØD, nasjonalt og regionalt. Hvilket mandat har de i forhold til veiledningsordninger
nasjonalt og regionalt? Nettverkets rolle? Korte innledninger til diskusjon.
13:00 Lunsj
14:00 Nettverksmøte for nettverkskontaktene – nettverkets time
• Oppfølging av diskusjonen om rapportering av veiledningsordningene og veilederutdanningen
• Oppfølging av diskusjonen om samarbeid med GNIST og GLØD
• Samarbeid med Pedagogstudentene nasjonalt og lokalt, om informasjon til
studenter/avgangsstudenter
• Neste nettverksseminar i Stavanger (november) v/Brit Hanssen (UiS)
• Eventuelt
15:00 Nettverksmøte avsluttes og vel hjem!
NETTVERKSBREV
Nettverket har mye e-post korrespondanse. I studieåret 2012-2013 har nettverket sendt 5 elektroniske
nettverksbrev.
NETTSIDEN
www.nyutdannede.no ble etablert høsten 2010. Videreutvikling og oppdatering av nettsidene er et
kontinuerlig arbeid. Inneværende år har nettverkskontaktene vært aktive i å sende informasjon som
legges på nettsidene, slik at nytt fra hele landet framkommer under „aktuelt“. Fortsatt gjenstår det noe i
forhold til lesevennlighet og infoirmasjon på noen av regionenes nettsider. Særlig er det viktig at den
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første siden under hver region inneholder noe informasjon. Dette arbeides det videre med. Det er mulig
for regionen selv å oppdatere sine egne nettsider under fanen universitet og høgskoler som har
undermapper for hver region. Det er kun to av regionene som i år selv har betjent og oppdatert sine
undersider. De øvrige er det nettverkets sekretariat som til en hver tid oppdaterer. Nettverket er aktive
på facebook, der det blant annet legges ut relevante oppslag og oppfordringer om å etterspørre
veiledning som nyutdannet førskolelærer eller lærer.
Handlingsplan for 2013-2014
Søknad om økonomisk støtte til nettverksarbeid ble sendt Utdanningsdirektoratet 25.04.2013. Søknaden
var blant annet basert på følgende handlingsplan:
 Notodden/Kongsberg, 30.-31.mai Nettverksseminar og jubileumsmarkering
 Stavanger, november 2013 Nettverksseminar
 Oslo/Gardermoen, Nettverksmøte juni 2014
 Oppfølging av arbeidsgrupper i nettverket
 Samarbeid med Pedagogstudentene om informasjon til lærerstudenter

Notodden, 29.mai 2013
Eva Bjerkholt,
Leder og koordinator for nettverket: Veiledning av nyutdannede lærere
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