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Nettverk for kompetanseutvikling 
Nettverket for veiledning av nyutdannede lærere 
Resultat og regnskapsrapport for høsten 2009 og våren 2010 
 
Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet datert 19.06.2009 der nettverket fikk tildelt kr. 
541.00 til nettverksarbeid høsten 2009 og våren 2010. Midlene er brukt i henhold til mandat 
for kompetansenettverkene og handlingsplanen for perioden.  Nettverket rapporterer årlig 
resultat og regnskapsrapport, samt utgir 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 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.  
 
Oppfølging av handlingsplanen for høsten 2009 og våren 2010 
Nettverket har siden siste resultatrapport arrangert to nettverksseminarer à to dager og to 
dagsamlinger.  
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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 2009-
2010. 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. 
 
Den andre dagen var hovedtemaet ny grunnskolelærerutdanning (GLU). Et tema som ble 
belyst av forskere Ingrid Fossøy/Sissel Østrem og medlemmer fra arbeidsgruppene som 
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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. 
Hun utarbeidet en oversikt over suksessfaktorer fra arbeidet med veiledning av nyutdannede 

                                                 
 



 

Resultatrapport 2009-2010, handlingsplan 2010-2011 

 

6 

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.  
 

Notodden 20.05.2010 

Eva Bjerkholt 
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HANDLINGSPLAN FOR høsten 2010 og våren 2011 
 
NETTVERKSMØTER 
 
Oslo,mai 
Eventuelt ekstraordinært nettverksmøte i forbindelse med årets søknadsprosedyrer. 
Avklares av Utdanningsdirektoratet i løpet av kort tid.  
 
Oslo 14. juni 
Nettverksmøte med fokus på oppfølging av nasjonale rammer og nasjonal strategi for 
veiledning av nyutdannede lærere. Presentasjon av kartleggingen av programmenes 
kjennskap til og bruk av digitale løsninger for veiledning på nett.  
 
Stiklestad 8. og 9. desember 
Nettverksseminar med hovedfokus på erfaringer fra innføring av veiledning for nyutdannede 
lærere i grunnopplæringen, konsekvenser for innføring av tilsvarende ordning for 
nyutdannede førskolelærere.  
 
Oslo, mars 2011 
Nettverksmøte i tilknytning til den internasjonale konferansen i Oslo.  
 
Oslo, juni 2011 
Nettverksmøte med blant annet fokus på innføring av veiledning for nyutdannede 
førskolelærere i barnehagen.  
 
KONFERANSER 
Nettverket har en proaktiv rolle i forhold til deltakelse på ulike utdanningsmesser og 
konferanser. Nettverket deltar med presentasjoner, samt stand og 
informasjonsfoldere/rapporter. Det utarbeides også informasjonsmateriell i samarbeid med 
Gnistpartnerne. 
 
Høsten 2010 
Den nasjonale arbeidsgruppen for innføring av veiledning for alle nyansatte nyutdannede 
lærere (oppdragsbrev 51-09) anbefaler Kunnskapsdepartementet å arrangere regionale 
konferanser i samarbeid med Gnistpartnerne og nettverket.  
 
Det kan være aktuelt med 4 – 6 regionale konferanser der nettverket har en sentral rolle i 
planlegging og gjennomføring.  
 
Vår 2011 
Nettverket er del av det nordiske forskningsnettverket NQTNE. Nettverket ved 
nettverkskontaktene på Høgskolen i Oslo deltar i et komparativt NORDPLUSS prosjekt om 
utdanning av veiledere som veileder nyutdannede lærere i barnehage og skole. Mars 2011 
har Norge ansvar for å arrangere en internasjonal konferanse med foreløpig tittel: 
Profesjonell utvikling/Første året som „et ledd“ i profesjonell utvikling/livslang læring.  
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Konferansen planlegges over fire dager, der de to første dagene er en åpen internasjonal  
konferanse og  dag tre og fire workshops for deltakerne i prosjektet og for kontaktpersoner i 
nettverket. Kostnader til denne internasjonale konferansen er ikke lagt inn i søknaden.  
 
ARBEIDSUTVALG 
Arbeidsutvalget ble konstituert på nettverksmøtet 4.november 2009 i Tromsø. 
Arbeidsutvalget møtes på nettverkssamlingene og planlegger et møte pr. semester i tillegg 
til nettverksmøtene og elektroniske nettmøter.  
 
ARBEIDSGRUPPE FOR KARTLEGGING AV ELEKTRONISKE VERKTØY I VEILEDNING 
 
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som arbeider med kartlegging av “Elektroniske verktøy i 
veiledning”.  

 Universitetet i Agder:  Sjur Wergeland 

 Universitetet i Tromsø:  Kirsten Sivertsen Worum 

 Høgskolen i Bodø:  Trond Lekang 

Arbeidsgruppa foretar en brukerundersøkelse til nettverkskontaktene ved de ulike 
høgskolene og universitetene i tiltaket ”Veiledning av nyutdannede lærere ”for å få svar på 
bruken av elektroniske verktøy i veiledningsarbeidet. Gruppa skal lage en oversikt over hva 
som blir brukt, og planer for framtidig bruk av ulike digitale verktøy i veiledning. Det vil bli 
benyttet en spørreskjemametodikk, Questback, til å samle materialet. Målet er å lage en 
samlet oversikt som skal være en del av nettverkets hjemmeside for å kunne ta i bruk 
nettbaserte veiledningsløsninger. På denne nettsiden skal det være oversikter, eksempler og 
dokumenter som omhandler bruk av nettbaserte veiledningsløsninger.  
 
 
ARBEIDSGRUPPER SOM VURDERES OPPNEVNT 
 
Videregående opplæring 
Innføring av veiledning for alle nyansatte nyutdannede lærere i videregående opplæring byr 
på utfordringer som gjør at nettverket vurderer å etablere en egen arbeidsgruppe. 
Kostnader til en eventuell arbeidsgruppe er ikke lagt inn i budsjettet. 
 
Barnehagen 
Veiledning for alle nyansatte nyutdannede pedagoger skal innføres fra høsten 2011. 
Nettverket vurderer i løpet av høstsemesteret om det er hensiktsmessig å nedsette en egen 
arbeidsgruppe for veiledning av nyutdannede i barnehagen basert på erfaringer med 
innføringen i grunn- og videregående opplæring høsten 2010.  
Kostnader til en eventuell arbeidsgruppe er ikke lagt inn i budsjettet. 
 
 
NETTVERKSBREV 
Nettverket tar sikte på å utgi 6 - 8 elektroniske nettverksbrev i skoleåret 2010-2011.  
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NETTSIDEN 
http://veiledning-nyutdannede.hit.no/ Det er hensiktsmessig med en åpnere nettside der 
målgruppa i større grad også er nyutdannede, veiledere, arbeidsgivere og eiere. Derfor  
planlegges det en reorganisering av nettsiden, slik at den i større grad henvender seg til et 
større publikum, samt at nettsida blir mer brukervennlig og lettere å orientere seg i.  Firmaet 
Web. Sys. Har påtatt seg oppgaven med å reorganisere nettsiden. Den vil bli fullt operativ til 
skolestart.  
 
Nettverket bidrar til å utvikle nettsider for de ulike regionene som ligger som undersider av 
nettverkets nettsted. Dette arbeidet intensiveres og målet er at alle regionene har hver sin 
nettside med kontaktpersoner og informasjon innen utgangen av 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://veiledning-nyutdannede.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  Vigdis Hult Vigdis.Hult@hiak.no 

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

Høgskolen i Buskerud Tony Burner Tony.Burner@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 

Solveig F. Aasen 

Marit Bjorvand 
Børresen 

Solveig.Aasen@hihm.no 

Marit.Borresen@hihm.no 

Høgskolen i Nesna  Elsa Løfsnæs el@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 

Ingvild Digranes (EST)  

Kari Fjell (LU)  

Wiebke Klages (LU)  

Ingvild.digranes@est.hio.no  

kari.fjell@lui.hio.no 

Wiebke.Klages@lui.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 

Høgskulen i Volda, 
Førskolelærerutdanning 

Gerd Sylvi Steinnes gerds@hivolda.no 
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mailto:Carsten.Blom-Ruud@hibu.no
mailto:Trond.Lekang@hibo.no
mailto:rlo@dmmh.no
mailto:Solveig.Aasen@hihm.no
mailto:el@hinesna.no
mailto:hg@hin.no
mailto:Endre.Kanestrom@hint.no
mailto:Terje.veimo@hint.no
mailto:Ingvild.digranes@est.hio.no
mailto:kari.fjell@lui.hio.no
mailto:Wiebke.Klages@lui.hio.no
mailto:janju@hisf.no
mailto:toralf.tveit@hsh.no
mailto:kari.mathisen@alt.hist.no
mailto:Gry.Hjortdal@hit.no
mailto:Liv.T.Eik@hive.no
mailto:Knut.R.Olsen@hive.no
mailto:gerds@hivolda.no
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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 

Astrid Ljones Fjærestad 

 
Marianne.Hogh.Nordtveit@nla.no 
 
Astrid.Ljones.Fjerestad@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  Anne Kristin Dahl (ILS)  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 

Liv.Carstens.Knudsen@sv.uit.no 

Anne.harriet.Berger@uit.no  

Kontaktpersoner i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet: 

Utdanningsdirektoratet 
Tove Margrethe 

Thommesen  
Tove.Margrethe.Thommesen@utdanningsdirektoratet.no  

Utdanningsdirektoratet 
Geir Johansen Geir.Johansen@utdanningsdirektoratet.no 

 
Utdanningsdirektoratet 

Jørgen Nicolaysen Jorgen.Nicolaysen@utdanningsdirektoratet.no 

Kunnskapsdepartementet Liv Dyrdal 
(barnehageavd) 

Liv.Dyrdal@kd.dep.no 

Kunnskapsdepartementet Torun Riise 
(grunnskoleavd) 

Torun.Riise@kd.dep.no 

Kunnskapsdepartementet Olve Sørensen 
(UH-avd) 

Olve.Sorensen@kd.dep.no 

mailto:thorbjorn.j.karlsen@hiof.no
mailto:Ann.s.larsen@hiof.no
mailto:Marianne.Hogh.Nordtveit@nla.no
mailto:Astrid.Ljones.Fjerestad@nla.no
mailto:Astri.Andresen@nih.no
mailto:inger.a.westby@nmh.no
mailto:gunnar.engvik@ntnu.plu.no
mailto:Marit-Kirsten.Sara@samiskhs.no
mailto:Kari.G.Repstad@uia.no
mailto:Sjur.wergeland@uia.no
mailto:Ketil.Langorgen@iuh.uib.no
mailto:annekda@ils.uio.no
mailto:brit.hanssen@uis.no
mailto:sissel.ostrem@uis.no
mailto:liv.carstens.knudsen@sv.uit.no
mailto:Anne.harriet.Berger@uit.no
mailto:Tove.Margrethe.Thommesen@utdanningsdirektoratet.no
mailto:Torun.Riise@kd.dep.no
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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: (+47) 35 02 64 18 
Tonje.Brokke@hit.no 
  

mailto:Cgn@hig.se
mailto:Asa.morberg@hig.se
mailto:Goran.fransson@hig.se
mailto:Hannu.jokinen@ktl.jyu.fi
mailto:Hannu.heikkinen@ktl.jyu.fi
mailto:Valdek.rohtma@ut.ee
mailto:eve@hk.tlu.ee
mailto:Egon.hedegaard@skolekom.dk
mailto:Eva.Bjerkholt@hit.no
mailto:Tonje.Brokke@hit.no

