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Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet datert 19.06.2009 der nettverket fikk tildelt
kr 541.00 til nettverksarbeid høsten 2009 og våren 2010. I brev fra Utdanningsdirektoratet
datert 02.12.09 fikk nettverket en tilleggsbevilgning i tilknytning til utvikling av
veilederutdanning på kr. 200 000 for våren 2010.
Denne rapporten viser nettverkets aktivitet høsten 2009 og vår 2010. I tillegg rapporteres
regnskap for 2009 og for våren 2010.
Nettverkets aktivitet og delregnskap for våren 2009 og framgår av tidligere innsendt
resultat- og regnskapsrapport for skoleåret 2008/09.
Midlene er brukt i henhold til mandat for kompetansenettverkene, handlingsplanen for
perioden, samt i henhold til føringer i tildelingsbrevene. Nettverket rapporterer årlig
resultat og regnskap og handlingsplaner. I tillegg utgir nettverket en årsmelding som viser
aktivitetene i de ulike regionale programmene.
Fra høsten 2010 innføres nasjonal ordning med tilbud om veiledning for alle nytilsatte
nyutdannede lærere i grunnopplæringen. Dette er en omfattende reform som blant annet
skal bygge på erfaringene nettverket har med tiltaket veiledning av nyutdannede lærere i
barnehage, skole og videregående opplæring (avtale KD og KS 5.02.2009).
Økt aktivitet utover handlingsplanen for 2009-2010
Reformen har ført til at nettverket i 2010 har økt sin aktivitet utover det nivået som ble lagt i
handlingsplanen for perioden. Særlig gjelder dette på tre områder:
1 Informasjon om veiledning av nyutdannede på konferanser og utdanningsmesser
Nettverket har intensivert arbeidet med informasjonsspredning og presentasjoner ved å
utvikle materiell og delta med stands på konferanser og utdanningsmesser. Nyutdannede,
lokale veiledere og kontaktpersoner i nettverket har bidratt med informasjon og deltakelse
på disse informasjonsstandene, konferansene og møtene.
2 Utvidelse av brukergrupper for nettverkets nettsted
Det er også satt i verk et større arbeid for å gjøre nettverkets nettsider mer brukervennlig for
nyutdannede, arbeidsgivere, veiledere og nettverkets kontaktpersoner. Avgangsstudenter,
arbeidsgivere og ledere i barnehage og skole har henvendt seg til nettverkssekretariatet og
etterlyst mer informasjon og mer brukervennlig nettside. Derfor er vi i gang med å
videreutvikle nettsiden slik at den henvender seg til disse brukergruppene også. Dette
arbeidet vil bli fullført før sommerferien.
3 Nasjonale arbeidsgrupper
Nettverket har hatt representanter i begge de to nasjonale arbeidsgruppene som ble nedsatt
i forbindelse med innføring av veiledning for nytilsatte nyutdannede lærere. Dette arbeidet
har vært interessant og tidkrevende og har ført til stor aktivitet fra alle kontaktpersonene i
nettverket.
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Oppfølging av handlingsplanen for høsten 2009 og våren 2010
Nettverket har siden siste resultatrapport arrangert to nettverksseminarer à to dager og to
dagsamlinger.
NETTVERKSMØTER
Nettverksseminar 10. og 11.06.2009, Oslo
Nettverksseminaret i Oslo 10. og 11.juni hadde blant annet fokus på Stortingsmelding 41,
Kvalitet i barnehagen (2009-2008), presentasjon av arbeidet fra nettverkets arbeidsgruppe
om Kvalitetsutvikling i høgskole- og universitetssektoren, samt nettverkets planer for 20092010. 40 av nettverkskontaktene deltok på møtet. Rapporten som dokumenterer tiltakets
betydning
for
UH-sektoren
ble
overlevert
Kunnskapsdepartementet
og
Utdanningsdirektoratet.
På dette møtet ble det nedsatt flere arbeidsgrupper, samt arbeidsutvalg. Arbeidsgruppene
ble nedsatt på slutten av møtet, slik at det ikke ble tid til å utarbeide tydelige mandat for den
enkelte gruppens arbeid. Mer om arbeidsgruppene, senere i rapporten.
Nettverkssamlingen benyttet anledningen til å takke for et langt og hyggelig samarbeid med
nettverkskontakten i Utdanningsdirektoratet, Kari Skjølsvik. Kari Skjølsvik har vært
nettverkets kontaktperson siden starten i 2003 og har vært en viktig pådriver, inspirator og
erfaringsspreder for de regionale programmene og nettverket. Hun takket av ved å invitere
hele nettverket til et kveldsarrangement i sitt hjem 10.06.
Nettverksmøte 4.11.2009, Tromsø
Tradisjonen tro hadde nettverket et evalueringsmøte dagen etter den nasjonale
konferansen. Utdanningsdirektoratet informerte nærmere om nettverkets rolle i planlegging
og oppfølging av varig ordning med veiledning av nyutdannede lærere fra høsten 2010. På
dette møtet ble også nettverket informert om Utdanningsdirektoratets nye
kompetansestrategi og vedtatte mandat for kompetansenettverkene. Nettverkets
kontaktpersoner ga umiddelbart uttrykk for dette nettverket ikke ønsket å følge
anbefalningen fra Utdanningsdirektoratet om at ledelsen av nettverket skulle gå på omgang
mellom ulike institusjoner.
Nettverkets arbeidsutvalg, som ble nedsatt juni 2009, bestående av koordinator for
nettverket, Eva Bjerkholt og Geir Knudsen, Brit Hanssen, Gerd Sylvi Steinnes, Liv Carstens
Knudsen presenterte mandatet for arbeidsutvalget. Utvalget skal være et rådgivende utvalg
og ha møter og kontakt etter behov. 50 av nettverkskontaktene deltok på møtet.
Nettverksseminar 19. og 20.01.2010, Volda
Høgskolen i Volda var hovedansvarlig for nettverksseminaret som samlet 43
nettverkskontakter. Den første dagen brukte nettverket til å fokusere på veilederutdanning
for mentorer. Samlingen satt fokus på begrepet mentor og innhold i veilederutdanning for
mentorer. Nettverkskontaktene hadde levert inn sine planer og skisser til ny
veilederutdanning for mentorer i forkant. Ingrid Denk fra NRLU oppsummerte innspillene fra
nettverket. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe, Liv Carstens Knudsen og Gerd Sylvi Steinnes,
som skulle samle og utforme nettverkets uttalelse til arbeidsgruppa for mentorutdanning.
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Den andre dagen var hovedtemaet ny grunnskolelærerutdanning (GLU). Et tema som ble
belyst av forskere Ingrid Fossøy/Sissel Østrem og medlemmer fra arbeidsgruppene som
utviklet planene for PEL-faget, Peder Haug og Brit Hanssen fra arbeidsgruppa for
praksisopplæring.
Veiledning av nyutdannede i videregående opplæring, 09.02.10, Gardermoen
Etter initiativ fra Sjur Wergeland som er kontaktperson i nettverket ble det arrangert et tema
møte om veiledning av nyutdannede lærere i videregående opplæring. Møtet belyste ulike
sider ved veiledning av nyutdannede lærere i videregående, både erfaringer fra
nettverkskontaktene, nyutdannede, veiledere og ledere. 41 deltok på møtet som ble
finansiert ved eksterne midler til ”Mentorordningen”.
Nettverksmøte 14.06.2010, Oslo
Nettverket har tradisjonen tro nettverksmøte før sommerferien. På dette møtet presenterte
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet strategien for innføring av veiledning
for nyutdannede lærere. Saken ble drøftet ut fra nettverkets rolle i den videre oppfølgingen
av nyutdannede. I tillegg ble nye artikler og bøker, som nettverkskontaktene har bidratt til,
presentert. Arbeidsgruppa om nettveiledning, som ble nedsatt på møtet i juni 2009,
presenterte også sine resultater av kartleggingsundersøkelsen.

RESULTAT FRA ARBEIDSGRUPPER I NETTVERKET 2009-2010
Arbeidsgruppe for utvikling av informasjonsfolder om Veiledning av nyutdannede lærere
Denne gruppa har utarbeidet en informasjonsfolder som viser eksempler på hvilken
betydning veiledning av nyutdannede lærere kan ha for kommuner/fylkeskommuner som
deltar i programmene. På grunn av sykdom og tidsnød ble arbeidet utført av Mette Bunting,
Thorbjørn Karlsen, Eva Bjerkholt og Eva Liane. Arbeidsgruppa kom i tidsnød fordi det var et
ønske om at KS og nettverket skulle gi ut en felles folder allerede på Kommunedagene 2009.
Denne folderen er noe bearbeidet og oversendt GNIST-sekretariatet som utgangspunkt for
GNIST-folder om tiltaket. Folderen brukes av Nettverket og kontaktpersonene for å
informere om tiltaket.
Arbeidsgruppe for elektroniske verktøy i veiledning
Denne gruppa ble nedsatt på nettverksmøtet juni 2009 og har bestått av Trond Lekang
(leder), Sjur Wergeland og Kirsten Worum. Arbeidsgruppa har gjennomført en kartlegging av
elektroniske verktøy i veiledning av nyutdannede lærere. Kartleggingen er gjennomført
våren 2010 og presentert på nettverksmøtet 14.06.2010. Resultatet legges også ut på
nettverkets nettsider.
ÅRLIG NASJONAL KONFERANSE
Nasjonal konferanse 2. og 3.11.2009, Tromsø
Universitetet i Tromsø var hovedansvaret for årets nasjonale konferanse for veiledning av
nyutdannede lærere. Konferansen er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, KS,
Utdanningsforbundet og nettverket. Årets konferanse presenterte et knippe erfaringer med
veiledning av nyutdannede fra ulike perspektiver, forestående innføring av varig system med
veiledning av nyutdannede og forskning på feltet. Antall deltakere: 115 + 35 medvirkende.
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NETTVERKETS ARBEID I FORHOLD TIL UTDANNINGSDIREKTORATET
Møte for nettverkskoordinatorer og interne kontaktpersoner i Utdanningsdirektoratet,
26.01.2010, Oslo
På møtet presenterte Utdanningsdirektoratet det nye mandatene for nettverkene og
koordinator for nettverket for veiledning av nyutdannede lærere Eva Bjerkholt hadde en
presentasjon om UH-sektorens rolle og ansvar i kvalitetsutvikling i grunnopplæringen.
Ressursgruppe for veiledning av nyutdannede lærere
Ressursgruppa har i år hatt to møter, et på høsten og et på våren. Denne gruppen ble på
første møte vedtatt supplert med en representant fra Nasjonalt råd for lærerutdanning
(NRLU). Det første møtet ble i hovedsak brukt til å forberede arbeidet med å nedsette
nasjonale arbeidsgrupper, mens møtet i mai ble i hovedsak brukt til å forberede innføring av
varig ordning for veiledning av nyutdannede lærere. Nettverkskoordinator er nettverkets
representant i ressursgruppa og deltok på begge møtene.
Nasjonal arbeidsgruppe for mentorutdanning
På bakgrunn av Oppdragsbrev 33-09 fra KD: Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere
nedsatte Utdanningsdirektoratet en arbeidsgruppe som utviklet forslag til rammer for en
veilederutdanning for mentorer. Innenfor disse rammene skal
lærerutdanningsinstitusjonene utvikle en programplan for en lokal videreutdanning i
veiledning for mentorer. Nettverket leverte en samlet uttalelse om rammer for
mentorutdanning til arbeidsgruppa.
Arbeidsgruppa ble ledet av Utdanningsdirektoratets kontakt person for Nettverket for
veiledning av nyutdannede lærere Tove M. Thommesen og bestod av Ingrid Denk fra NRLU,
Brit Kathrine Hansen fra Udir og to representanter fra nettverket, koordinator Eva Bjerkholt
og Brit Hanssen, der Brit også er representant i arbeidsgruppe for praksisopplæring i GLU.
Arbeidsgruppa leverte sin rapport og anbefalninger til Kunnskapsdepartementet 1.04.2010.
Nasjonal arbeidsgruppe for veiledning av nyutdannede lærere
På bakgrunn oppdragsbrev 51-091 fra KD: Innføring av veiledning for alle nyutdannede
lærere ble det januar 2010 nedsatte Utdanningsdirektoratet en arbeidsgruppe som hadde i
oppdrag å vurdere betingelsene for at veilederordningen for grunnskole og videregående
opplæring skal komme i gang fra høsten 2010 og for førskolelærere i barnehagene fra 2011.
Arbeidsgruppen ble satt sammen av representanter fra partnerne i GNIST og Nettverk for
veiledning av nyutdannede lærere. Nettverkskoordinator Eva Bjerkholt var nettverkets
representant i arbeidsgruppa. Det ble nedlagt et stort arbeid i gruppa både på møtene og
mellom møtene og en rapport fra arbeidet med anbefalning til KD ble sendt innen
01.04.2010.
Nettverkets representant har i arbeidsgruppa presentert forskning på veiledning av
nyutdannede, statistikk fra nettverket og erfaringer fra arbeidet i de ulike programmene.
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Hun utarbeidet en oversikt over suksessfaktorer fra arbeidet med veiledning av
nyutdannede i Norge i perioden 2003-2010. Denne oversikten med nettverkets anbefalning
ble oversendt Kunnskapsdepartement i eget oversendelsesbrev.
NETTVERKSSEKRETARIATET
Utdanningskvalitetsprisen 2010
Høgskolen i Telemark har ansvar for å koordinere og lede nettverket for veiledning av
nyutdannede lærere. Utdanningskvalitetsprisen for 2010 ble gitt Høgskole i Telemark for
arbeidet med veiledning av nyutdannede lærere. Deler av prisen er knyttet til høgskolens
arbeid med å koordinere og lede arbeidet i nettverket.
Nettverksbrev
I perioden er det sendt ut 4 nettverksbrev til nettverkskontaktene.
Nettsiden
Nettsidene er omarbeidet flere ganger i løpet av året. 20. juni presenteres de nye nettsidene
som har fått et nytt design og et bredere brukersnitt. Nettsidene henvender seg nå ikke bare
til nettverkets kontaktpersoner, men også direkte til nyutdannede, arbeidsgivere, veiledere
og nettverket.
Statistikk
Sekretariatet har i løpet av året arbeidet systematisk for å innhente data fra de ulike
programmene. Det er data om antall nyutdannede, antall kommuner, fylker og private eiere,
samt utdanning av veiledere. Dataene viser at det nasjonale tiltaket nå har vært operativt i
underkant av 50 % av alle kommunene og i alle fylkene i landet. Navn på kommuner som
deltar i tiltakene er lagt ut på nettsidene. Nettverkskontaktene har også bidratt til å utdanne
mer enn 1000 veiledere som skal veilede nyutdannede lærere.
Informasjonsmateriell
Det er utarbeidet to roll-ups og informasjonsmateriell som er lagt ut på nettsida.
Informasjonsmateriellet er tilgjenglig fra sekretariatet og de ulike programmene kan bruke
disse som sin informasjon eller som inspirasjon i arbeidet med å utvikle eget materiell om
sitt program i regionen.
INTERNASJONALT ARBEID
Det drives et utstrakt internasjonalt arbeid blant kontaktpersonene i nettverket og fra
deltakerne i de ulike programmene. Arbeidet består av artikler i internasjonale tidsskrift,
komparative forskningsprosjekter, deltakelse i internasjonale forskningsgrupper og nettverk,
samt presentasjoner på ulike internasjonale konferanser.

Eva Bjerkholt
nettverkskoordinator
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