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Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole 
og videregående opplæring  
RAPPORT 2019 - 2020 
 
 
Denne rapporten viser hvordan handlingsplanen som ble innsendt sammen med budsjett for 
2019-2020 (12.05.2019) er fulgt opp, regnskapet for 2019-2020, samt dokumenterer noe av 
det internasjonale samarbeidet nettverket har vært del av dette året. 
 
Arbeidsutvalget som i år har bestått av Anne Kristin Dahl (UiO), Solveig F. Aasen (INN), 
Kirsten S. Worum (UiT), Anne Breen (OsloMet), Inger Benny Tungland (UiS) og Nina Vasseljen 
(NTNU) har gjennomført et stort og viktig arbeid ikke minst grunnet planlegging og 
oppfølging av nye veilederutdanninger, implementering av nasjonale rammer og oppfølging 
av nasjonal evaluering (Rambøll, 20120). Leder for arbeidet  i arbeidsutvalget er Eva 
Bjerkholt (USN) med Tonje H. Brokke som administrativ prosjektkoordinator. 
 
Kommentar:  
Arbeidsutvalget har en sentral rolle i nettverket med å forberede møter og seminarer i 
nettverket, samt sammen med leder å følge opp nettverkets forpliktelser jmf. Mandat og 
konkretiseringer i skriv av 12.05.2019.  
 
Dette året har AU gjennomført et eget nettverksseminar 19.-20.06.2019 på Holmsbu for å 
følge opp nettverksmøtet mai 2019. temaene var oppfølging av faglig digital veileder, 
oppfølging av utlysning av veilederutdanning via KFK-ordningen og samarbeid med UHR-LU.  
 
AU har  gjennomført ca 2 timers skypemøter en  gang i måneden fram til nedsetengning av 
Norge 12.03.2020, i tillegg til dagmøter i forkant av nettverksseminaret 31.10 – 01.11.2019 i 
Halden. Arbeidsutvalget hadde 06.12.2019 et arbeidsmøte på Universitetet i Oslo med 
påfølgende møte med Udir. Tema for denne dagen var i hovedsak veilederutdanningene 
som del av KFK-ordningen og eventuell samordning med veilederutdanning for praksislærere 
i barnehagen.  
 
I vårsemesteret 2020 ble det fram til 12.03. gjennomført minst et skypemøte i måneden. I og 
med at nettverksseminaret som var planlagt gjennomført i Volda 19.-20.03 ble utsatt, har AU 
hatt skypemøter minst to ganger i måneden i tillegg til to halvdagsmøter om: oppfølging av 
delrapport 1 fra Rambøll, utvikling av veilederutdanningene spesielt da innen KFK-systemet, 
men også i forhold til å utvikle mer enhetlige veilederutdanninger mer generelt, samt 
implementering av de nasjonale rammene og faglig veileder. Det er også utviklet et 
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nærmere samarbeid med Pedagogstudentene om informasjon til avgangsstudenter. Dette 
arbeidet har resultert i en standardmelding via Canvas om veiledningsordning for 
nyutdannede som har blitt sendt til alle avgangsstudenter i  lærerutdanningene. 
 
Det gjennomføres et seminar i arbeidsutvalget 18.-19.06 på zoom med videre oppfølging av 
evalueringsrapporten, etablering av tettere samarbeid med UHR-LU, faglig utdyping av den 
digitale faglige veilederen (Udir), samt strategi for utvikling av likeverdige og enhetlige 
veilederutdanninger.  
 
Deltakerne i arbeidsutvalget har i år brukt omlag 70 timer hver utover deltakelse på 
nettverksmøtene/seminaret. I år har budsjettet gitt rom for at noen av disse timene (20/10 t 
pr pers.) har blitt kompensert, jmf. regnskapet.     
 

NETTVERKSMØTER og SEMINARER 
Nettverksseminar: 31.10 – 01.11.2019 Høgskolen i Østfold, Halden 
54 deltakere. Program for nettverksseminaret se: 

https://www.nyutdannede.no/veiledningsordninger/nasjonalt-nettverk-for-veiledning-av-

nyutdannede-laerere/nettverksmoeter/2019/nettverksseminar-paa-hoegskolen-i-østfold-3110-

011119/.   

 
Nettverksseminaret i Volda som var planlagt til gjennomført 19.-20.03.2020 ble utsatt på 
grunn av nedstengig av Norge 12.03.2020. 42 deltaker var påmeldt og kostnader til reise er 
noe kompensert fra flyselskapene. Seminaret ble utsatt slik at det er lagt opp til to seminarer 
i nettverket i 2020-2021.  
 
Nettverksmøte 12.05.2020 ble gjennomført et heldagsmøte med 58 deltakere via den digitle 
plattformen Zoom. Møtet ble evaluert som vellykket og det legges opp til to nettverksmøter 
via Zoom i 2020-2021. Innholdet i møtet var nytt fra Udir/KD, presentasjon av delrapport 1 
fra Rambøll og nettverkets time. 
 
Kommentar:  
På nettverksmøtene har vi tatt opp aktuelle problemstillinger i arbeidet med veiledning for 
nyutdannede lærere i barnehager, skoler og videregående opplæring. Veilederutdanningen 
har stått sentralt i våre diskusjoner. Andre viktige tema har vært oppfølging av den digitale 
faglige veilederen, tilskuddsordningen til kommunene, utvikling av veilederutdanningen og 
arenaer for samarbeid med eiere, veiledere og nyutdannede. 
 

OPPFØLGING AV NETTSIDER 
Nettsidene har fått en teknisk overhaling, og nytt redigeringsverktøy implementeres. De 
regionale nettsidene har blitt oppdatert med relevant informasjon fra regionene om aktuelle 
nyheter, møteplaner, kontaktpersoner, samlinger for veiledere og informasjon om 
veilederutdanningen i regionen. Nettverksmedlemmene sender denne informasjonen til 
prosjektkoordinator Tonje Harbek Brokke, som så redigerer sidene. Aktuelle nyheter, 
informasjon om seminarer og konferanser, aktuelle artikler og annen litteratur samt 

https://www.nyutdannede.no/veiledningsordninger/nasjonalt-nettverk-for-veiledning-av-nyutdannede-laerere/nettverksmoeter/2019/nettverksseminar-paa-hoegskolen-i-østfold-3110-011119/
https://www.nyutdannede.no/veiledningsordninger/nasjonalt-nettverk-for-veiledning-av-nyutdannede-laerere/nettverksmoeter/2019/nettverksseminar-paa-hoegskolen-i-østfold-3110-011119/
https://www.nyutdannede.no/veiledningsordninger/nasjonalt-nettverk-for-veiledning-av-nyutdannede-laerere/nettverksmoeter/2019/nettverksseminar-paa-hoegskolen-i-østfold-3110-011119/
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oppdatering på nasjonale nyheter relatert til veiledning for nyutdannede lærere legges ut på 
nettsidens nyhetsside. Det er også opprettet en egen side for det internasjonale 
samarbeidet, i særdeleshet det nordiske samarbeidet om veiledning for nye lærere i de 
nordiske landene hvor nettverket er representert. Det nordiske nettverket «Nyutdannede 
lærere og Induction: Et nordisk tverrsektorielt nettverk» har sin egen nettside her, hvor også 
den internasjonale summiten «Teacher Development Summit: Is there a future for Nordic 
Teacher Induction?» omtales. 
 

INTERNASJONALT ARBEID, PRESENTASJONER OG STUDIEBESØK 
Arbeidsgruppe B – Internasjonalt samarbeid har i 2019-2020 Denne arbeidsgruppa har hatt 

stor aktivitet de siste årene. Det er internasjonal interesse for hvordan nyutdannede lærere i 

barnehage og skole følges opp. Nettverket får henvendelser fra forskere, skoleledere o.a. 

som ønsker studieopphold og samarbeid om oppfølging av nyutdannede. 

  

Nettverket representert på Forskningskonferansen ECER 2019 Hamburg 03.-09.09.2019 

https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/   

Nettverket var medarrangør av et Nordisk symposium om veiledning for nye lærere i Norden. 

Symposiet ble presentert på Nettverk 1 med professor Hannu Heikkinen som symposium 

leder 40 deltakere. Nettverket var representert med paper-presentasjon ved Eva Bjerkholt og 

Knut-Rune Olsen «Milestones in the History of Induction and Mentoring in Norway», 

EERA/ECER Conference 2019, Hamburg. 

 

Studiebesøk fra Center for Life Long Learning Institutions, Tsjekkia 23.-24.09.2019 

USN tok på vegne av nettverket imot studiebesøk av to representanter fra Life Long Learning 

Institution i Tsjekkia. Det ble arrangert studiebesøk på skoler, samtaler med nyutdannede, 

veileder og rektorer, samt møter med representanter fra USN. Studiebesøket var en 

oppfølging av prosjektsamarbeid om Induction Newly Qualified Teachers i 2008-2009 og 

forberedelser til samarbeid om innhold i internasjonal konferanse i Praha 2.-4.12.2019.  

   

Osaava Verme, det finske nettverkets markering av 10 års jubileum i Jyvässkylä 03.10.2019 
Det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede lærere har vært modell og inspirator 
for etableringen av dette nettverket og samarbeidet med nettverket blant annet i det 
nrodiske nettverket «Newly Qualified Teachers – Research and Development Network» i 
perioden 2005 – 2009. Nettverket ved leder ble invitert til å holde innledning på 
jubileumskonferansen. “The short history of teacher mentoring in Norway. A roadmap to a 
national agreement”. National Conference on Induction Newly Qualified Teachers, (100 
participants). Jyväskylä University, Finland, 3.10.2019.  
 
Teacher Development Summit: Is there a future for Nordic Teacher Induction (NTI)? 

Reykjavik på Island. 11.-12.11.2019   

 Fra 2017 har Nordplus Horisontal finansiert det nordisk tverrsektorielle nettverket som 

består av universitet og lærerorganisasjonene i de fleste Nordiske landene. I samarbeid med 

NTI (finansiert av Nordplus Horizontal) og Nordisk Ministerråd, ble det arrangert en Nordisk 

konferanse. Konferansen hadde totalt 120 deltakere fra alle de nordiske landene og mange av 

https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
http://www.osaavaverme.fi/
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nettverkets medlemmer og samarbeidspartnere i Norge deltok på konferansen både fra KS, 

Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet.  Det var innledninger, workshops og 

paneldebatter der representanter fra nettverket, Udir, Pedagogstudentene, lærerstudenter og 

KS representerte det norske perspektivet. https://www.usn.no/nti/ 

 
5th International Conference on the Professional Development for Pedagogical staff:  
Beginning Teacher II, Aspects and Problems of Future Teacher Training and Adaptation 
Process from the Perspective of Czech and Foreign Education Systems 03-04.12.2019 
Prague. 
 90 deltakere fra de europeiske landene deltok. Norge ved Eva Bjerkholt og Tonje H. Brokke 

representerte Norge på konferansen. Bjerkholt var en av de inviterte foredragsholderne med 

innledningen “Milestones in the History of Induction and Mentoring New Teachers in 

Norway”. I tillegg deltok nettverket I paneldebatt om veiledningsordninger for nye lærere. 

Dag to på konferansen hadde nettverket ansvar for to av fire workshops a 3 timer. Workshop 

I: “Footholds in Induction and Mentoring Programmes for NQTs, a Short presentation and 

discussion. International perspectives” (20 participants). Workshop IV: “Principles for 

Induction and Mentoring – the Norwegian National Framework, a short presentation and 

discussion”.  

 
ERASMUS + utveksling fra Universitetet på Malta, 23.-29.02.2020 
Visedekan for lærerutdanning ved universitetet på Malta gjennomførte et studiebesøk med 
datainnhenting for forskningssamarbeid på Notodden. Dr. Michelle Attard Tonna, som har 
deltatt på flere av nettverkets samlinger og konferanser gjennomførte et studieopphold der 
hun besøkte skoler, nyutdannede, veiledere og rektorer. Hun observerte gruppeveiledning 
av nyutdannede lærere og intervjuet de nyutdannede i etterkant. Det legges opp til en 
komparativ studie av veiledningsordning for nyutdannede lærere i en kommune i Norge og 
på Malta. 
 
 
NERA Conference 2020: Rethinking the futures of Education in the Nordic Countries. 04. 

– 06. mars. Turku (Åbo), Finland.  https://nera2020.fi/  

Nettverk 25 Mentoring, guidance and counselling gjennomførte 12 parralellsesjoner med om 

lag 30 deltakere. Det innebærer at dette internasjonale veiledningsnettverket er godt etablert i 

den nordiske forskningslandskapet.   
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………………………………………………………………………………… 

Eva Bjerkholt 

Nettverksleder 
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Vedlegg 1 

 

Regnskap 2019 Nettverk veiledning av nyutdanna 5 900 006  

Konto Konto(T) Beløp 

 IB 01.01.19 -396 463  

3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter -900 000  

3 Salgs- og driftsinntekter -1 296 463  

5081 Påløpte feriepenger fast tilsatte 596  

5090 Ompostering lønn fakultetsinternt BOA (debetpost) 439 460  

5090 Ompostering lønn fakultetsinternt BOA (debetpost) 108 768  

5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 4 168  

5399 Periodisering av kontogruppe 52 og 53 -2 575  

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 682  

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 91  

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 84  

5 Lønnskostnad 551 274  

6522 IT - software 6 611  

6780 Kjøp av undervisningstjenester, ikke oppgavepliktig 10 000  

6789 Kjøp av andre fremmede tjenester 1 661  

6862 Møtekostnader 35 782  

6862 Møtekostnader 209  

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

6880 Arrangement av kurs og seminar, eksterne deltakere 22 411  

6 Annen driftskostnad 80 424  

7099 Annen kostnad transportmidler 29  

7101 Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig 2 381  

7101 Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig 4 415  

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 11 055  

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 1 033  

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 5 291  

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 1 004  

7194 Reisekostnader fakturert universitet/høgskole 11 679  

7199 Periodisering reise og diett -7 412  

7 Annen driftskostnad 29 474  

9140 Indirekte kostnader til felles, belastet 53 256  

9141 Indirekte kostnader til fakultet/avd, belastet 166 077  

9 Interne overføringer 219 332  

5900006 Regnskap pr 31.12.19 -415 958  

   

Regnskap pr. 08.06.20  
Konto Konto(T) Beløp 

  IB 01.01.20 -415 958  
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3 Salgs- og driftsinntekter -415 958  

5081 Påløpte feriepenger fast tilsatte 255  

5090 Ompostering lønn fakultetsinternt BOA (debetpost) 143 131  

5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 2 124  

5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 330  

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 36  

5 Lønnskostnad 145 876  

6751 Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver 1 661  

6862 Møtekostnader 3 500  

6 Annen driftskostnad 5 161  

7101 Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig 2 042  

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 2 732  

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 616  

7194 Reisekostnader fakturert universitet/høgskole 15 298  

7 Annen driftskostnad 20 689  

9140 Indirekte kostnader til felles, belastet 21 479  

9141 Indirekte kostnader til fakultet/avd, belastet 35 792  

9 Interne overføringer 57 272  

5900006 IPED Nettverk veiledning av nyutdanna (3087024 - HiT) -186 961  

      

 Estimerte utgifter ikke bokført  

 Lønn mai-juni 46 000  

 Lønn arbeidsutvalget 64 800  

 Utsatt seminar til november 20 76 161  

  SUM estimerte utgifter 186 961  

  Stipulert saldo pr. 31.07.20 0  

 
 
Kommentar til regnskap 19/20: 

 

På grunn av korona-pandemien ble alle arrangement fra og med mars 2020 avlyst eller utsatt. 

Nettverksseminaret i Volda 19. – 20.03.2020 ble derfor utsatt til vår 2021. Vi ber derfor om å 

få overføre kr 76 161 som var avsatt til gjennomføring av dette møtet til vår 2021. 

 


