Notodden, 24.05.16

Rapportering på tildeling basert på søknad fra Nettverk for veiledning av nyutdannede
lærere

Vi viser til tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet datert juli 2015 og e-post fra
Utdanningsdirektoratet til nettverket 11.mai. 2015.
Søker:
Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
Kontaktperson for institusjonen: Dekan Arild Hovland; Arild.Hovland@hit.no
Kontaktperson for nettverket: Førsteamanuensis i pedagogikk Eva Bjerkholt;
Eva.Bjerkholt@hit.no
Nettverket ble etablert høsten 2003. Representanter fra alle lærerutdanningsinstitusjoner
skal delta i «Nettverk for nyutdannede lærere.
Formålet med nettverket er erfaringsdeling fra egne veiledningsordninger og utveksling om
ny kompetanse på feltet. Nettverket skal spesielt arbeide for kvalitetsutvikling av
veiledningsordningene og i veilederutdanningene som rettes spesielt mot veiledning av
nyutdannede. Nettverket benyttes i stor grad som informasjonskanal og
kompetanseformidler for nettverkskontaktene, som formidler av kompetanse på tvers av
regionene, samt for alle interesserte gjennom nettsted, face-book og direkte henvendelser.
Nettverket har et nært samarbeid med forskere, lærerutdannere og andre som arbeider
med utvikling av forskning på feltet eller med utvikling av veiledningsordninger i Norden.
Nettverkets aktiviteter er til enhver tid å bidra med sine erfaringer og kunnskaper på feltet.
Oppdatere nettstedet, ha jevnlig kontakt med aktørene i feltet, samt KD og Udir.
Aktivitetene består av nettkontakt med nettverkskontaktene, organisere arbeidsgrupper,
arrangere nettverksmøter og nettverksseminarer, samt være en formidler av kortversjoner
av rapporteringer til udir. Nettverket gir ut to årsmeldinger hvert år. En årsmelding som viser
aktivitetene i regionene og denne årsrapporteringen som viser aktiviteten i nettverket.
Rapporteringene legges på åpent nettsted. Se
http://www.nyutdannede.no/universitethogskole
Nettverket er en viktig møteplass for erfaringsdeling og informasjon om forskning på feltet.
Derfor arrangeres det årlige nettverksmøter og nettverksseminarer der forskere presenterer
problemstillinger og forskningsprosjekter. I 2014 disputerte nettverkskontakt Gerd Sylvi

www.nyutdannede.no

Steinnes med avhandlingen «Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si
meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane». Hun
var den tredje av nettverkskontaktene som har disputert med en avhandling som berører
veiledningsordningene og førskolelærernes kompetansebygging fra utdanning til yrke. Viktig
forskning i et svært uutforsket felt.

RESULTATRAPPORT FRA høsten 2015 og våren 2016
Nettverkets arbeidsutvalg bestod av Eva Bjerkholt (nettverksleder, HiT), Anne Kristin Dahl
(UiO-ILS), Liv Carstens Knudsen (UiN) og Brit Hanssen (UiS). Arbeidsutvalget har spesielt
ansvar for å respondere på henvendelser og forespørsler fra KD og Udir, forberede
nettverksmøter og bidra til kvalitetsutvikling av nettverket. Arbeidsutvalget har jevnlige
møter utenom nettverkssamlingene, og møte i tilknytning til nettverksmøter og
nettverksseminarer. Arbeidsgruppene har dette året hatt fysiske møter i tilknytning til alle
nettverksmøter og nettverksseminaret. I tillegg har arbeidsgruppen jevnlig kontakt via epost.
MØTER OG SEMINARER

Nettverksseminar 19. og 20. mars 2015 i Bergen
Antall frammøtte: 35
På seminaret brukte vi god tid til å drøfte foreløpige funn i evalueringsstudien, og kom med
innspill og kommentarer til problemstillinger Håkon Kavli (Rambøl) presenterte. Innspillene
ble sendt Rambøl etter seminaret.
Nettverksseminaret var preget av mange og flotte kulturelle opplevelser både på dagtid og
kveldstid. Det faglige innholdet inneholdt blant annet en presentasjon av dosent Ingrid
Fossøy der hun presenterte XXXX. Førstelektor Gerd Grimseth (HiB) presenteret noe av
arbeidet XXX Det var også lagt opp til mange korte faglige innlegg knyttet til
forskningsprosjekter, presentasjon av artikler og bøker.
Nettverkets time drøftet ulike perspektiver knyttet til videreutvikling av nettverket,
veilederutdanningene og oppretting og avvikling av arbeidsgrupper.
Programmet: Viser til presentasjoner og referat på nettsida:
http://www.nyutdannede.no/universitethogskole/nettverket/nettverksmoter/mars2015
NERA 2015
Nettverk 25 : Guiding and counselling
Dette er et nettverk der vårt nettverk er en viktig samarbeidspartner. Nettverksleder er med
i ledelsen av dette nordiske nettverket. Flere av nettverkskontaktene deltok og hadde
presentasjoner på konferansen.
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Nettverksmøte 20. mai på Utdanningsdirektoratet i Oslo
Antall frammøtte: 44
På nettverksmøtet fikk vi besøk av Niels Gæmelke fra Danmarks lærerforening i Danmark.
Han informerte om veiledningsordninger i Danmark og nettverket der. Vi ble enige om å
samarbeide videre i forhold til nettverksseminaret i København til høsten. Håkon Kavli
(Rambøll) presenterte siste del av evalueringen og ba nettverket om hjelp til å få
informanter. Gerd Sylvi Steinnæs presenterte sin doktorgrad om nyutdannede
førskolelærere „Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys
av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane“.
Programmet: Viser til presentasjoner og referat på nettsida:
http://www.nyutdannede.no/universitethogskole/nettverket/nettverksmoter/mai2015

Nettverkssamling på Schæffergården, København 30.11 – 02.12.2015
Antall deltakere: 49

NETTVERKSSAMARBEID OG KOMPETANSEUTVEKSLING
Nettverket har jevnlig kontakt med nettverkskontaktene og de ulike programmene gjennom
e-post, telefon og ved at nettverkslederen inviteres inn til samlinger i de ulike regionene.
Våren 2015 har nettverkslederen møtt Mentornettverket og studenter på
veilederutdaanningene ved UiO, HiOA og HiH. Andre kontakter i nettverket har også
presentert sin forskning for hverandre. Dette er en tradisjon som bidrar til å binde
nettverket sammen og vise fram det nasjonale nettverket for regionale nettverk og
veilederstudenter.
NETTSIDEN
www.nyutdannede.no ble etablert høsten 2010. Den har nå gjennomgått en stor

omorganisering og omstrukturering slik at den blir kompatibelt for mobile enheter og er
lettere å finne fram i. Siden har fått nytt redigeringssystem og søkefunksjon, og vil være klar
til endelig publisering 15. juni 2016.
ARBEIDSGRUPPER I NETTVERKET
A) Arbeidsgruppe for ”Ny barnehagelærerutdanning” (BLU)
Nedsatt juni 2011. Arbeidsgruppen består av : Elin Ødegård (HiT), Solveig Aasen (HiH),
Ranveig Lorentzen (DMMH), Ingunn Reigstad (NLA) og Inger-Benny E. Tungland (UiS).
B) Arbeidsgruppe for ”Oppfølging av veiledning for nyutdannede i videregående
opplæring”
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Arbeidsgruppa skal jobbe spesielt med veiledningsordninger i videregående skole og da
særlig veiledning for nyutdannede lærere innen yrkesfagene. Arbeidsgruppa består av:
Astrid Andresen (NIH), Gunnar Engvik (NTNU), Solfrid Nymark (HiOA) og Anne Kristin Dahl
(UiO), Kari Repstad (UiA).
C) Arbeidsgruppe for ”Veiledning for nyutdannede – betydning for lærerutdanningene,
veilederutdanningene og samarbeidet mellom utdanning og yrke”
Knut Rune Olsen (HBV) er kontaktperson for denne arbeidsgruppa. Arbeidet i denne gruppa
avhenger av om Udir ønsker å benytte noe av kompetansen i forbindelse med evalueringen.
D) Dokumentasjon av nettverkets arbeid
Historisk om veiledningsordninga i Norge og nettverkets forskningshistorie og
forskningsresultater. Arbeidsgruppa består foreløpig av Liv Carstens Knudsen (UiT) og
Eva Bjerkholt (HiT).
Høgskolen i Telemark, Fakultet for estetiske fag, folkekultur og
lærerutdanning, Nettverk for veiledning av nyutdanna, 87024
Regnskap 2014
Konto

Konto(T)

Beløp

3415

IB 01.01.2014
Tildelinger fra Utdanningsdirektoratet

-517 305
-650 000
-1 167 305
7 710

3

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

5110

Timelærer mv

5111
5181

7 435
2 166

5401
5411

Gjesteforeleser
Påløpte feriepenger
Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og
gruppeliv
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

5901
5994

Gaver til ansatte, ikke skattepliktig
Bevertning ved interne møter

2 745
1 550

5

LØNN OG GODTGJØRELSER

6510

Verktøy

6591
6721

Undervisningsmateriell
Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT

252
6 009

6841
6845
6870
6880

Tidsskrift-abonnement
Bøker til ansatte
Deltakeravgift for kurs og seminarer, egne ansatte
Arrangement av kurs og seminarer, eksterne deltakere

6

ANDRE DRIFTSKOSTNADER, AV- OG NEDSKRIVNING

7101

Bilgodtgjørelse

1 248
708
6 495
100 000
115 252
4 811

2 135
305

24 047
540
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7132
7151
7194
7194
7352
7411

Tjenestereiser ikke oppgavepliktig
Diettkostnad, oppgavepliktig
Reisekostnader fakturert høgskolen
Reisekostnader fakturert høgskolen
Bevertning for øvrig
Gaver til eksterne

7

ANNEN DRIFTSKOSTNAD, FORTSETTELSE

9101
9111
9121
9141

Fakultetsinterne tilskudd, belastet
Ompostering lønn fakultets-/enhetsinternt, belastet.
Kopiering, belastet.
Indirekte kostnader til fakultet, belastet

9

INTERNE OVERFØRINGER

87024

Saldo pr. 31.12.14

17 186
7 273
59 772
2 985
7 340
1 199
100 565
10 000
372 175
124
148 870
531 169
-396 273

Regnskap pr. 12.05.15
Konto
2189 IB 01.01.2015

Konto(T)

3

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

6591
6721
6845

Undervisningsmateriell
Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT
Bøker til ansatte

6

ANDRE DRIFTSKOSTNADER, AV- OG NEDSKRIVNING

7101

Bilgodtgjørelse

7132
7151
7194
7352

Tjenestereiser ikke oppgavepliktig
Diettkostnad, oppgavepliktig
Reisekostnader fakturert høgskolen
Bevertning for øvrig

7

ANNEN DRIFTSKOSTNAD, FORTSETTELSE

9111
9121
9141

Ompostering lønn fakultets-/enhetsinternt, belastet.
Kopiering, belastet.
Indirekte kostnader til fakultet, belastet

9

INTERNE OVERFØRINGER

87024

Regnskap pr. 12.05.15

Estimerte ikke bokførte utgifter pr. 12.05.15
Lønn for mai og juni
Reiseutgifter
Diverse utgifter, kopiering osv
Estimerte utgifter
Beregnet mindreforbruk pr. 31.07.15
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Beløp
-396 273
-396 273
88
1 586
249
1 923
1 403
1 876
2 130
36 236
20 840
62 485
138 298
705
55 320
194 323
-137 542
100 000
30 000
7 000
137 000
-542

Regnskapet i rapporten ble ferdigstilt den 12. mai. Det innebærer at utgifter knyttet til
nettverksmøtet den 20. mai ikke er medregnet.

Vennlig hilsen

Arild Hovland
Dekan
Høgskolen i Telemark

Eva Bjerkholt
Nettverkskoordinator
Høgskolen i Telemark
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