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Resultatrapporten for 2008 og våren 2009 
Dette er den 5. resultatrapporten fra nettverket. Rapporten er 
organisert i resultatdel for 2008/2009 og handlingsplan for 
2009/2010. I tillegg utarbeides det en utgave av rapporten med 
regnskap som sendes Utdanningsdirektoratet. 
 
Mål med nettverksarbeidet 
Rapporten viser til de generelle målene for Utdanningsdirektoratets 
kompetansestrategi og de spesielle områdene nettverket jobber 
med. 

 
Kontakt med Utdanningsdirektoratet  
Nettverket finansieres av Utdanningsdirektoratet. Kari Skjølsvik har 
vært nettverkets kontaktperson i direktoratet siden starten i 2003. 
Hun leder også Utdanningsdirektoratets resursgruppe for veiledning 
av nyutdannede lærere. Resursgruppa består av representanter fra 
Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, 
Fylkesmannsembetene, Skolenes Landsforbund og nettverkets 
koordinator. I denne gruppa drøftes oppfølging av nyutdannede og 
møteplassen har vært viktig for informasjonsutveksling og 
videreutvikling av tiltaket.  
 

Utdanningsdirektoratets ressursgruppe 5. mars i direktoratet  
Tema: Veiledning av nyutdannede lærere, oppfølging av 
St.meld.nr.11 (2008-2009) Læreren, rollen og utdanningen var 
hovedtemaet på møtet, samt forberedelser til neste års nasjonale 
konferanse 2.- 3.11.09 som skal avholdes i Tromsø.  
 
Utdanningsdirektoratets ressursgruppe 29.mai i direktoratet  
På dette møtet presenterte nettverket arbeidet med rapporten 
”Veiledning av nyutdannede lærere – et speil for kvalitetsutvikling i 
lærerutdanningen?” og drøftet nettverkets arbeid med å utvikle en 
informasjonsfolder i samarbeid med Gnist.  
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Nettverkskontakter  
Nettverket har 40 kontaktpersoner ved 28 universitet og høgskoler 
som gir lærerutdanning. De fleste kontaktpersonene arbeider i de 
regionale programmene for veiledning av nyutdannede eller med 
forskning på feltet. I tillegg er medlemmene av 
Utdanningsdirektoratets resursgruppe og internasjonale 
samarbeidskontakter registrert som kontaktpersoner og får tilsendt 
informasjon fra nettverket.  
 
Nettverkssamlinger 2008 og våren 2009 

Nettverksseminar 12. og 13. juni i Trondheim.  

Seminaret var en kombinasjon av temadag om arbeidet med 
stortingsmelding ”Læreren, Rollen og utdanningen” og 
forskningsseminar med fokus på forskningsmetoder og 
analysearbeid. 37 av nettverkskontaktene deltok på seminaret. 
 
Nettverksmøte og internasjonal konferanse 28. og 29.oktober i 

Tallinn, Estland 

Dette var en kombinasjon av nettverksmøte og deltakelse på den 
internasjonal konferansen ”The Beginning Teacher in Northern 
Europe: Challenges and Possibilities”. På møtet ble det nedsatt tre 
prosjektgrupper med følgende hovedfokus: 

• Kvalitetsutvikling i barnehage og skoler, gruppe A 
• Kvalitetsutvikling i høgskole- og universitetssektoren, gruppe B 
• Veiledning av nyutdannede - 10 års historie, gruppe C 

 
Utdanningsdirektoratet bevilget 04.12.08 kr. 225 000 til arbeidet med 
prosjektene. 
   
Nettverksmøte 20.november i Oslo.  
Tradisjonen tro ble det avholdt nettverksmøte dagen etter den årlige 
nasjonale konferansen. På disse møtene evalueres årets konferanse. I 
tillegg var Kunnskapsdepartementet og NOKUT til stede for å drøfte 
med nettverket oppfølging av eventuelle forslag i St.meld.nr.11  
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(2008-2009) Læreren, Rollen og utdanningen, samt evaluering av 
førskolelærerutdanningen.  
 
Møtet markerte at Signe Eggen Slyngstad sluttet som seniorrådgiver i 
Kunnskapsdepartementet. Slyngstad er en av initiativtakerne til 
Veiledning av nyutdannede i Norge. 30 nettverkskontakter deltok på 
nettverksmøtet, i tillegg til representanter fra direktorat og 
departement. 
 
Nettverksseminar 3. og 4. mars i Oslo 

Nettverkets rolle i oppfølging av forlagene om veiledning av 
nyutdannede lærere i St.meld. nr. 11 (2008-2009). På seminaret 
møtte representanter fra Kunnskapsdepartementet, 
Utdanningsdirektoratet og leder av Universitets og høgskolerådet, 
Knut P. Hanevik.  42 nettverkskontakter deltok på møtet, i tillegg til 
representanter fra direktorat og departement. 
 
Nettverksseminar 10. og 11. juni i Oslo 
Hovedtema er St. meld. nr. 41 (2008-2009) Gode barnehager til alle. I 
tillegg presenterte prosjektgruppene sitt arbeid.  
 
Prosjektgruppe A: Presenterte arbeidet med informasjonsfolder til 
kommuner og fylkeskommuner som ble utarbeidet i samarbeid med 
KS til Kommunedagene 2009, samt bearbeiding av denne 
informasjonsfolderen til ny og forbedret utgave som skal utgis i 
samarbeid med Gnist. 
 
Prosjektgruppe B: Presenterte sin rapport ”Veiledning av 
nyutdannede lærere – et speil for kvalitetsutvikling i 
lærerutdanningen?” som er en dokumentasjon av tiltakets betydning 
for universitets- og høgskolesektoren. 
 
Prosjektgruppe C: Presenterte utkast til helhetlig design på nettside, 
historisk arkiv og presentasjonssider for hvert av programmene. 
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Kvelden 10. juni arrangerte Kari Skjølsvik en sammenkomst for å 
markere at hun sluttet i Utdanningsdirektoratet og dermed også som 
kontaktperson for nettverket etter 7 år som nettverkets 
kontaktperson.  
 
Nettverket er svært takknemlig for det store arbeidet Skjølsvik har 
nedlagt både for nettverket og de ulike regionale programmene. 
Skjølsvik har med sin tålmodighet og iherdige innsats bidratt til at 
universitet og høgskolesektoren kan tilby faglig bistand og oppfølging 
til arbeidsgiverne i deres arbeid med å legge til rette for veiledning av 
nyutdannede førskolelærere og lærere.  
 
Nasjonal og internasjonal konferanse 
The Beginning Teacher in Northern Europe: Challenges and 

possibilities, Universitetet i Tallinn 28. og 29.oktober 

Konferansen var et samarbeid mellom forskningsnettverket NQTNE 
og det norske nettverket. Konferansen presenterte NQTNEs 
komparativ forskning om nyutdannede i Danmark, Estland, Finland, 
Norge og Sverige og markerte utgivelse av NQTNE’s artikkelsamling 
“Newly Qualified Teachers in Northern Europe, Comparative 
Perspectives on Promoting Professional Development”. 27 av 
nettverkskontaktene og fra de ulike regionale programmene deltok. 
 
Den 6.nasjonale konferansen om veiledning av nyutdannede ”Når 
starten er god” ble arrangert på Universitetet i Oslo 19. og 20. 
november.  Konferanseprogrammet favnet barnehage/skoleeier, 
ledere i sektoren, lokale veiledere, politikere og ansatte ved 
universitet og høgskoler som gir lærerutdanning, totalt 186 
deltakere. 
 
Årsmelding fra programmene 2007/2008 og 2008/2009 
Nettverket utgir årlig årsmeldinger som viser omfang, organisering og 
innhold i de 11 regionale veiledningsprogrammene. Årsmelding for  
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2007-2008 ble presentert i norsk og engelsk utgave på konferansen i 
Tallinn. 
 
Årmeldingen for 2008/2009 ble presentert i norsk utgave på 
nettverksmøtet i juni og vil foreligge i endelig utgave på norsk og 
engelsk til den nasjonale konferansen i november. 
 
Antall nyutdannede som deltar i programmet har økt fra 102 
nyutdannede i 2003 til 1168 i 2009. I 2008/09 deltok 450 
nyutdannede førskolelærere, 577 grunnskolelærere og 141 lærere i 
videregående opplæring + (19 stk uspesifisert).  
 

Informasjon og erfaringsspredning 
Nettverksbrev 

Nettverket har i 2008 utgitt fem nettverksbrev og våren 2009 utgitt 3 

nettverksbrev. Brevene sendes elektronisk til nettverkskontaktene, 
samt legges på nettverkets nettside. 
 

Nettverket har en aktiv nettside www.hit.no. Der finner man nyheter, 
nettverksbrev, sentrale dokumenter, program og referat fra de 
nasjonale konferansene, samt årsmeldinger, rapporter og aktuelle 
artikler.  Nettstedet er en møteplass for nasjonale og internasjonale 
kontakter og har lenker til nasjonale og internasjonale nettverk og 
miljøer. Nettstedet er tilgjenglig på norsk og engelsk. 
 
Presentasjoner på konferanser og forskning 
Rapporten ”Veiledning av nyutdannede lærere – et speil for 
kvalitetsutvikling i lærerutdanningen?” viser blant annet en liste over 
ulike typer dokumentasjonsarbeid produsert av nettverkskontaktene. 
Denne listen er ikke komplett, men viser pr. mai 2009 en omfattende 
produksjon. Her nevnes: 

2 doktorgrader 
9 avhandlinger som er under arbeid 
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37 titler på ulike publikasjoner, fra populærvitenskaplige bidrag 
til forskningsbidrag 
69 artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift/ bokutgivelser  
76 artikler, kronikker og presentasjoner på nasjonale og 
internasjonale konferanser 

 
Rapport med titler på dokumentasjonene ligger på nettverkets 
nettside, og oppdateres jevnlig. Flere av nettverkskontaktene har fått 
opprykk til førstelektor med bakgrunn i sitt arbeid med oppfølging, 
veiledning og forskning på nyutdannede lærere. 
 

Nettverksfolder og plakater 

Ny utgave av nettverksfolder og plakater er utarbeidet på norsk og 
engelsk og sendes samarbeidspartnere og presenteres på nasjonale 
og internasjonale konferanser.  
 

 

HANDLINGSPLAN FOR høsten 2009 og våren 2010 
Nasjonal konferanse 
Nasjonal konferanse 2.- 3.november i Tromsø 

Universitetet i Tromsø har hovedansvaret for konferansen i 
samarbeid med Utdanningsdirektoratets resursgruppe, nettverket og 
konferansens programkomitè. 
 
Nettverksmøter 
Nettverksmøte 4. november 2009 i Tromsø. 

Tradisjonen tro arrangerer nettverket evalueringsmøte dagen etter 
den nasjonale konferansen. 
 
Nettverksseminar i mars 2010 
Dato, tema og ansvar avklares på nettverkseminaret 10. – 11.06.09. 
 
Nettverksmøte juni 2010 i Oslo 
Dato og tema avklares på nettverksseminaret i mars. 
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Arbeidsgrupper 
Arbeidsgruppe C fortsetter sitt arbeid med nettside og historisk arkiv. 
 
Nedsette arbeidsgruppe om nettverkets strategi for elektronisk 
kommunikasjon i programmene og i nettverket 
 
Nedsette arbeidsgruppe som belyser innhold og kvalitet i 
veilederopplæringen av veiledere/mentorer 
 
Dokumentasjonsarbeid 
Utgivelse av rapporten ”Veiledning av nyutdannede lærere – et speil 
for kvalitetsutvikling i lærerutdanningen?” og en pamflett basert på 
denne rapporten i august  

 
Utgivelse av informasjonsfolder i samarbeid med Gnist, august 

 
Utstilling og presentasjon av nettverket og de 11 regionale 
programmene på Landskonferansen 7. september  
 
Årsmelding fra programmene i endelig utgave på engelsk og norsk, 
oktober 

 
Ny og forbedret nettside med historisk arkiv og lenker til alle de 
regionale programmenes nettsider, desember  
 
 
Nettverksbrev 
Nettverket tar sikte på å utgi 5-6 elektroniske nettverksbrev i løpet av 
høsten og våren. 
 

For oppdatert informasjon om nettverkets arbeid viser vi for øvrig til 
nettverkets hjemmeside på www.hit.no.  
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Nettverkets kontaktpersoner:  
Leder for nettverket:  
Eva Bjerkholt, Høgskolen i Telemark. Eva.Bjerkholt@hit.no  

Organisasjon:  Navn:  @-post:  

Høgskolen i Akershus  Sigmund Nilsen Sigmund.E.Nilsen@hiak.no 

Høgskolen i Bergen  Gerd Grimsæth  Gerd.Grimseth@hib.no 

Høgskolen i Buskerud Anne Lise Strande Anne-Lise.Strande@hibu.no  

Høgskolen i Bodø 
Trond Lekang Trond.Lekang@hibo.no 

Høgskolen Dronning 
Mauds Minne  

Ranveig Lorentzen  rlo@dmmh.no 

Høgskolen i Finnmark  Gudlaug Jørgensen Gudlaug.Joergensen@hifm.no 

Høgskolen i Hedmark, 
førskolelærerutdanning 

Ingrid Tvete  

Marit Bjorvand 
Børresen 

Ingrid.Tvete@hihm.no 

Marit.Borresen@hihm.no 

Høgskolen i Nesna  Hanne Davidsen hd@hinesna.no 

Høgskolen i Narvik  Hanne M. Giæver  hg@hin.no 

Høgskolen i Nord 
Trøndelag 

Endre Kanestrøm 
 

Terje Veimo 

Endre.Kanestrom@hint.no 
 

Terje.veimo@hint.no 

 
Høgskolen i Oslo 

Eva Bræin (EST)  

Kari Fjell (LU)  

Wiebke Klages (LU)  

Eva.Brein@est.hio.no 

kari.fjell@lu.hio.no 

Wiebke.Klages@lu.hio.no 

Høgskolen i Sogn og 
Fjordane 

Jan Julusmoen  janju@hisf.no 

Høgskolen 
Stord/Haugesund - HSH  

Toralf Tveit  toralf.tveit@hsh.no 

Høgskolen i Sør-Trøndelag Kari Mathisen kari.mathisen@alt.hist.no 

Høgskolen i Telemark 
Gry Hjortdal Gry.Hjortdal@hit.no 

 
Høgskolen i Vestfold  

Liv Torunn Eik  

Knut Rune Olsen  

Liv.T.Eik@hive.no 

Knut.R.Olsen@hive.no 



 

Resultatsrapport 2008, handlingsplan 2009 

 

10 

Høgskulen i Volda, 
Førskolelærerutdanning 

Gerd Sylvi Steinnes gerds@hivolda.no 

Høgskolen i Østfold, 
avd.LU 

Thorbjørn J. Karlsen 
 

Ann Sofi Larsen 

Thorbjorn.J.Karlsen@hiof.no 
 

Ann.s.larsen@hiof.no 

 
NLA Lærerhøgskolen  

Marianne Høgh 
Nordtveit 

Liv-Reidun Aamodt 

 
Marianne.Hogh.Nordtveit@nla.no 
 

Liv.Aamodt@nla.no  

Norges Idrettshøgskole 
Astri Andresen 

Astri.Andresen@nih.no 

Norges Musikkhøgskole  Inger Anne Westby  inger.a.westby@nmh.no 

NTNU -PLU  Gunnar Engvik  gunnar.engvik@ntnu.plu.no 

Samisk høgskole  Marit Kirsten Sara  Marit-Kirsten.Sara@samiskhs.no 

Universitetet i Agder 
Kari Repstad 

Sjur Wergeland 

Kari.G.Repstad@uia.no 

Sjur.wergeland@uia.no  

Universitetet i Bergen 
Ketil Langørgen  Ketil.Langorgen@iuh.uib.no  

Universitetet i Oslo  John Dietrichson 
 

Anne Kristin Dahl (ILS)  

John.Dietrichson@ols.uio.no 
 

annekda@ils.uio.no 

Universitetet i Stavanger,  

Avd. for lærerutdanning  

Brit Hanssen  

Sissel Østrem 

brit.hanssen@uis.no 

sissel.ostrem@uis.no  

Universitetet i Tromsø Liv Carstens Knudsen 
 

Anne Harriet Berger 
 

Rachel Jakhelln 

Liv.Carstens.Knudsen@sv.uit.no 

Anne.harriet.Berger@uit.no  

Rakel.jakhelln@uit.no  

Kontaktpersoner i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet: 

Utdanningsdirektoratet 
Kari Skjølsvik 

 (til 01.08.09) 

Kari.Skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no 

Utdanningsdirektoratet 
Tove Margrethe 

Thommesen  

(fra 01.08.09) 

Tove.Margrethe.Thommesen@utdanningsdirektoratet.no  
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Utdanningsdirektoratet 
Geir Johansen Geir.Johansen@utdanningsdirektoratet.no 

 
Utdanningsdirektoratet 

Jørgen Nicolaysen Jorgen.Nicolaysen@utdanningsdirektoratet.no 

 
Kunnskapsdepartementet  

 
Borghild Abusland  

 
ba@kd.dep.no  

 

 
Nettverket NQTNEs internasjonale kontaktpersoner  
University of Gävle,  
Sweden 

Christina Gustafsson 
 
Åsa Morberg 
 
Göran Fransson 

Cgn@hig.se  
 
Asa.morberg@hig.se 
 
Goran.fransson@hig.se 

University of Jyväskylä, 
Finland 

Hannu Jokinen 
 
Hannu L. T. Heikkinen 

Hannu.jokinen@ktl.jyu.fi 
 
Hannu.heikkinen@ktl.jyu.fi  

University of Tartu, 
Estonia 

Valdek Rohtma Valdek.rohtma@ut.ee  

Tallinn University,  
Estonia 

Eve Eisenschmidt 
 

eve@hk.tlu.ee  

Copenhagen University 
College, Denmark 

Egon Hedegård Egon.hedegaard@skolekom.dk  

 
 
Nettverket ledes fra Høgskolen i Telemark ved faglig koordinator Eva Bjerkholt, Avdeling for 
Estetiske fag, Folkekultur og Lærerutdanning, Lærerskoleveien 40, 3679 Notodden. 
Eva.Bjerkholt@hit.no  
 
Administrasjon: 
Tonje Brokke 
Avdeling for Estetiske fag, Folkekultur og Lærerutdanning,  
Lærerskoleveien 40,  
3679 Notodden 
Tlf: 047 35 02 64 18 
Tonje.Brokke@hit.no 
 
Nettside: 
http://www.hit.no/Nettverk/Norsk-nettverk-veiledning-av-nyutdannede  


