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Fra referat 28.09.18: 

1. Nordic network meeting and NERA conference in Uppsala, Sweden: 4.-5.3 and 6.-7.3.19 

a. Hannu is in charge of coordinating a symposium from the Nordic network 

b. Invite members from Student organizations  

c. Hannu sends everyone an email with a brief introduction for the symposium, and we 

will discuss this further in a special meeting: 

i. Friday 12.10 before 12 am or after 14:00 or Tuesday 16.10 after 14:00. Tonje 

kaller inn. 

 

- Hvor står vi nå? 

- Eco-systemisk teori perspektiv inn til veiledningssystemene i Norden 

- Nettverkstenkning: Deling og oppbygging av bærekraftige systemer for oppfølging av 

nyutdannede, og hvordan de ulike nordiske landene kan bidra til det. 

- Skal vi ha symposium eller Round Table presentasjon? 

 

Krav om deltakelse: 400 ord per deltaker? Tonje sjekker med NERA om dette kravet er absolutt. Sissel 

kontakter svensk lærerforbund for å se hvordan de har jobbet med sin presentasjon. Sissel og Eva ser 

på det norske bidraget. Eva tar kontakt med Gøran i Sverige for å se om han vil delta. 

Vi trenger et framework for symposiet; Hannu skriver dette. De nordiske landene står ulikt og har ulik 

tilnærming til oppfølging av nyutdannede. Danmark, Island og Finland har en prosjektpreget 

tilnærming og et manglende overordnet politisk rammeverk, mens Norge og Sverige har et mer 

fastsatt rammeverk å jobbe ut fra. Alle landene lager sin egen presentasjon. Symposiets totale tid er 

90 minutter. Det må settes av tid til introduksjon (10 – 15 min), og tid til diskusjon (10 – 15 min). Da 

gjenstår maks 60 minutter til presentasjonene – i gjennomsnitt 10 minutter til hvert land. Et navn på 

nettverket er en stor fordel, og vi må lande dette på møtet den 26.10. Send inn forslag til Tonje innen 

neste møte  

Tonje lager et grovbudsjett for konferansen og møtet i forkant. 

Tonje presenterte raskt et utkast til budsjett for sluttkonferansen 2019. Dette budsjettet vil 

gjennomgås på neste ordinære arbeidsmøte som er fredag 26.10 kl 14:00 (Norsk tid). Tonje har kalt 

inn i Outlook. 


