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NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR VEILEDNING AV NYE 
LÆRERE 
 
Regnskapsrapportering for 2005 og foreløpig plan fo r 2006 
 
 
ARBEIDET I 2005  

Resultatrapportering nivå 1 og 2 

Januar 2005 

20. januar 

25.  januar 

 

26. og 27. januar 

27. januar 

 

 

Rapport fra Kompetansenettverket og statusrapport for 2004 
oversendt Utdanningsdirektoratet. 

Nettverksmøte for kontaktpersonene ved høgskoler og universitet. 
Fokus på FOU.      

Nasjonal konferanse  ”Kultur for læring – fra utdanning til yrke 

Forberedende møte for opprettelse av nordisk nettverk. Til stede 
representanter fra Sverige, Danmark og Norge. 

Nordisk søknad om midler til et planleggingsmøte for å etablere 
nordisk nettverk. Justert søknad sendt januar 2005. 

 
Februar 2005 
8. og 9. februar 
 
 
 
 
 
 

 

Nasjonal konferanse innen ”skolevurdering og kvalitetsutvikling”. 
Samarbeid om konferanse for de samarbeidende nettverkene jmf. 
pkt. om nettverkssamarbeid. 

Samarbeidet ble videreført ved at Bjørn Aasland deltok i arbeidet 
med å utvikle en plan for 15 stp.nettbasert studium i skoleledelse 
som ble overlevert Utdanningsdirektoratet juni 2005.  

Samtaler med kontaktpersoner om statusrapportering, framdrift i 
prosjektene og søknad. 

Forberedende møte om  Den 5. Nasjonale konferansen for 
veilederutdannere 

Mars 2005 

 
 

Planlegging av arbeidsmøte i Gävle om etablering av internasjonalt 
nettverk, (mail og telefonmøter) 

April 2005  

2 dagers arbeidsmøte i Gävle, der vi etablerte sekretariat, styre og 
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21. og 22. april 

 

utarbeidet en kort skisse over oppfølging av mål for vårt nye nettverk 
”Newly Qualified Teachers in The Northern Europe – Research and 
development Network (NQT – NE) 

Mai 2005/ 

 

Oversettelse av materiell til engelsk, bl.a. kortversjon av rapporten 
og presentasjonsmateriell om nettverket 

Tilbakemelding på søknad til FAS om midler til nordisk nettverk, 
bevilget kr. 500.000 for arbeidet i 2005-2008 

Tilbakemelding fra Utdanningsdirektoratet om midler til videreføring 
av prosjektene i 2005-2006.  

August 2005 Forberedelse til arbeidsmøtet i nettverket. Samtaler med 
Utdanningsforbundet om deres syn på prosjektet Veiledning av nye 
lærere. Kontakt med SINTEF som har fått i oppdrag å evaluere 
tiltaket 

September 2005 

 

29. og 30.septemb. 

Arbeid med statusrapportering 

Utsatt nettverksmøtet fra 16.09 til 25.10 

Nord-europeisk nettverksmøte, 2-dagers arbeidsseminar i Talinn. 
Utarbeide komparativ artikkel og forslag til komparative studier 

Oktober 2005 

 

 

14. oktober 

 

 

25. oktober 

Samarbeid med Arne Solli, redaktør for Utdanningsbladet  ”Første 
steg” et tidsskrift for førskolelærere. Informasjon om arbeidet i 
nettverket og intervju med nyutdannede, lokale veiledere og 
representanter i nettverket. Temanummer om veiledning av nye 
lærere nr. 4 i 2005 

Foreløpig statusrapport fra prosjektene Veiledning av nye lærere 
overlevert Utdanningsdirektoratet 

 Utdanningsdirektoratets samling for å revitalisere 
kompetansenettverkene 

Nettverksmøte for alle kontaktpersonene i nettverket. Fokus på 
evaluering av tiltaket, oppstarten i prosjektene og dokumentasjon av 
arbeidet med Veiledning av nye lærere. 

Etablering av FOU-utvalg bestående av Rachel Jakelln ved 
Universitetet i Tromsø, Kari Mathisen, Høgskolen i Sør-Trøndelag og 
Brit Hanssen, Universitetet i Stavanger. Koordinator Eva Bjerkholt 
har nær kontakt med FOU- utvalget arbeid. 

Nettverket søkte Utdanningsdirektoratet om midler til utvikling av 
komparative artikler, oversettelsesarbeid og deltakelse i nettverket 
NQT-NE.  

November 2005 

 

Arbeid i FOU utvalget. Planlegging av handlingsplan for å utarbeide 
artikkelsamling fra arbeidet med Veiledning av nye lærere. 

Søknad til Utdanningsdirektoratet om midler til å utarbeide en 
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7. november 

 

9. november 

 

artikkelsamling og til oversettelse av artikkelsamlingen til engelsk. 

Rapport fra arbeidet i nettverket 2005.11.08 og Plan for arbeidet i 
nettverket 2006 

Arbeid med videreutvikling av nettstedet i samarbeid med 
Utdanningsdirektoratets nettmedarbeider 

 
Desember 2006 

 

Ny utgave av statusrapport for 2005 sendes direktoratet og legges 
på nettstedet 

 



Nasjonalt kompetansenettverk for veiledning av nye lærere 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Høgskolen i Telemark, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 
Hovedansvarlig for nettverket: Dekan Knut P. Hanevik, Knut.P.Hanevik@hit.no 
Koordinator for nettverket: Eva Bjerkholt, Eva.Bjerkholt@hit.no 
Utdanningsdirektoratets kontaktperson for nettverket:  
Kari Skjølsvik, Kari.Skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no   

 
 

Plan for arbeidet 2006 

Nivå 1 – Utdanningsdirektoratets samlinger for komp etansenettverk 
Utdanningsdirektoratet har ikke sendt møteplan for nivå 1. Det er i tildelingsskriv av 26.10.05 
antydet 3 møter pr. år. 
 
 

Nivå 2 – Kompetansenettverkets arbeid nasjonalt og internasjonalt  
 
Januar 
Innen 10. januar 

 
Brev til alle høgskoler og universitet med oversikt over og eventuell 
oppdatering av kontaktpersoner for nettverket. 
 
FOU-utvalget foretar kartlegging av publiserte og upubliserte artikler  
FOU-utvalget inviterer til skriveseminar, og arbeid med nye artikler 
Oppstart av arbeidet med konferanse oktober 2006 

Februar 
 

FOU-utvalget forbereder skriveseminar 
Starte arbeidet med oversettelser av eksisterende artikler til engelsk 

Mars 
 
29. og 1. april 

2 dagers samling , skriveseminar med professor Torlaug Løkenstad Hoel 
Statusrapport fra prosjektene 2005-06 
Internasjonal konferanse i Finland, University of Jyväskylä. I tilknytning 
til konferansen avholdes arbeidsseminar for det internasjonale nettverket 
NQT-NE. 

April 
 8. og 9. april 

 
Skrivegruppe i nettverket: Videreutvikling av tekstene fra 1. samling på 
skriveseminaret, individuelt og i responsgrupper (april – august) 

Mai Samling for alle kontaktpersonene i kompetansenettverket, planlegging av  
nasjonal konferanse, invitasjon sendes 

Juni  
August Arbeid med planlegging av konferansen intensiveres 
September 
 

2.dagers samling bearbeiding av tekstene for å utarbeide en helhetlig 
artikkelsamling, i samarbeid med professor Torlaug Løkenstad Hoel.  
 

Oktober FOU-utvalget spesielt ansvar for å koordinere arbeidet med 
artikkelsamling 
Foreløpig statusrapport fra prosjektene 2006-07 sendes 
Utdanningsdirektoratet  
 
Nettverket arrangerer i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, 
Fylkesmannsembetene, KS og Utdannigsforbundet konferanse om 
veiledning av nye lærere, første dag med fokus på Norge (på norsk), andre 
og tredje dag med nordisk fokus (på engelsk). Konferansen inngår i et 
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Nordisk samarbeid der arbeidet med veiledning av nye lærere i Finland, 
Sverige, Danmark og Estland også presenteres. I tilknytning til 
konferansen arrangeres et arbeidsseminar for det internasjonale nettverket, 
NQT-NE. 

November Arbeid med artikkelsamlingen, hovedansvar FOU-utvalget 
Forberedelser og avtaler om trykking, publisering 

Desember Trykke  og publisere artikkelsamling (eventuelt januar 07) 
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