30.01.18: Referat fra Skype samarbeidsmøte i Nordisk nettverk – Nye lærere
Til stede:
Sissel Havre, Utdanningsforbundet
Adalheidur Steingrimsdottir, Islands
lærerforening
Renata Svedlin, Åbo Akademi
Eva Bjerkholt, Høgskolen i Sørøst-Norge
Tonje H. Brokke, Høgskolen i Sørøst-Norge

Forfall:
Karen Hjort, GL-IMAK
Åse Bonde, Danmarks Lærerforening

18-01: Møteplan og deltakelse i forskergruppen
Åse Bonde (Danmarks Lærerforening) erstatter Niels Gæmelke i gruppen, og vil delta på Skypemøter
og andre oppsatte møter ut prosjektperioden.
Adalheidur Steingrimsdottir er ferdig med sin periode i Islands Lærerforbund i april. Det vil komme en
etterfølger etter henne innen møtet vårt i mai.
Vi har opprinnelig avtalt et fysisk møte i København 28. – 29. mai 2018. Denne samlingen foreslås
forflyttet en uke, til 07. – 08. juni slik at alle får mulighet til å delta. Flott om dere kan melde tilbake
til Tonje så snart som mulig om dette går greit for alle  Skypemøtene går som avtalt frem til
sommeren 2018. Vi blir enige om videre møteplan på samlingen i København.

18-02: Hva er vårt hovedfokus videre?:
Det er veldig viktig at vi nå får en oversikt over hva slags forskning, opplysninger og støtteordninger vi
har i hvert land, og at vi har en tverrsektoriell tenkning til grunn for det vi gjør. Det legges opp til at
det etablere et samarbeid mellom lærerorganisasjoner og forskere i hvert av landene.
Vi satser på å arrangere en konferanse over to dager høsten 2019 med fokus på forskning om
nyutdannede lærere, overgangen til yrke (induction) og veiledningsordninger for nye lærere.
Tematikken drøftes med utgangspunkt ulike perspektiver. Her skal det inviteres både Politikere,
policy makers og arbeidsgiverorganisasjoner inviteres for å presentere og debattere. Tiden før
konferansen innhentes og bearbeide forskningsresultater. Representantene har ansvar for å søke
opp informasjon om forskning fra eget land.
-

-

En oversikt vil vise hva vi har kjennskap til og hva vi mangler (se tabell i sak 18-03). Tonje
søker på nettet for å lage en oversikt over nordisk forskning på feltet, men hvert land må i
tillegg lage en egen oversikt over materiale de har kjennskap til.
Hvert land tar kontakt med sin representant i Nordisk Ministerråd (NM) for å presentere
gruppen og arbeidet vi gjør. Sissel tar kontakt med Anders Rusk i NM angående sektormøter.

Vi tar kontakt med forskere på feltet for innspill. Eva tar kontakt med Hannu Heikkinen i Finland.
Adalheidur tar kontakt med de islandske medlemmene i forskergruppen NORDMENT for spørsmål
om bakgrunnsmateriale og forskningsresultater.
Renata, Eva og Tonje deltar på den Nordiske utdannings-forskningskonferansen NERA 2018 som
avholdes i Oslo og Eva deltar på den Europeiske utdanningsforskningskonferansen ECER 2018 i Italia.

Der deltar også Lisbeth Lunde Frederiksen (VIA universitetet – Århus), Hannu Heikkinen mfl. Som kan
være aktuelle samarbeidende forskere. Kanskje også Renata skal dit?

18-03: Fremdriftsplan frem til neste Skype-møte 27. februar:
Datoen for møtet holdes, men tidspunktet forskyves med to timer til kl 16 norsk tid. Tonje
oppdaterer endring i Outlook-innkallingen.
Hvert land lager en oversikt over følgende:
1. Forskning og
støtteordninger på/for
nyutdannede lærere i
barnehager, skoler og
videregående
opplæring i hvert land

Referent:

Tonje Harbek Brokke
Tonje.brokke@usn.no

2. Oversikt over
støttestrukturer og
rammer

3. Hvem kan være deres
kontakt inn i Nordisk
Ministerråd?

