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VivisertilStortingetsbehandlingavstatsbudsjettetfor2012,jf.Innst.12S (2011-2012)
og
Prop. 1 S (2011-2012).
Videreviservitilordinærttildelingsbrevi desember2011og tilbrev
av 17.juni 2010,somleggerrammeneforveilederutdanning.
Bakgrunn

Vedtildelingavtilskuddtilveilederutdanningfor studieåret2011-2012
la Kunnskapsdepartementettilgrunn en aktivitetpå sammenivåsomfør- dvs,med sammestudiepoengproduksjon.Departementetba omrapporteringi elleri tilknytningtil Rapport ogplaner
(2011-2012).

Rapporteringenviserogsåi år at en dellærestederhar hatt tildelsbetydeliglavereaktivitet enn det somvarforutsattvedtildelingensist høst.Detteer det tatt hensyntilved
fastsettelseavtilskuddsbeløpfor studieåret2012-2013.
Departementethar besluttetikke å
tilbakekalleubruktemidlerknyttettillavereaktivitet,menhar redusert tildelingenfor
inneværendeår tilsvarende.Viforutsetterat ressursenebenyttestilå videreføre
studietilbudetkommendestudieår,og ber omat institusjoneneomtalerdette spesielti
Rapportog planer2013.
Tildeling

Tilskuddtilveilederutdanningfor studieåret2012- 2013er fastsattut fra fioråretstildeling,
faktiskprodusertestudiepoengog tildeltestudieplassertilknutepunktinstitusjoner.Det er
i tillegggjorten helhetligvurderingavblantannetregionalebehovog rekrutteringsgrunnlagetslikdet er kommetframi institusjonenesrapporteringog i den nasjonale
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spørreundersøkelsen om veiledning av nytilsatte i skole og barnehage som er gjort to år
på rad i regi av GNIST.
Tildelingen til det enkelte lærested er gjengitt i vedlagte tabell. Beløpet vil med det første
bli overført til institusjonenes driftskonto. Departementet gjør oppmerksom på at
tilskuddet kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i samsvar
med forutsetningene.
Vi ber om at det rapporteres på bruk av midlene og oppnådde resultater i Rapportog
planer (2012-2013) innen 15. mars 2013, jf. mal for rapportering på DBHs
hjemmesider. Dessuten har departementet bedt Nettverkfor veiledningav nyutdannede
lærereom å samle og sammenfatte aktuell styringsinformasjontil grunnlag for neste års
tildeling.Institusjonene bes derfor om å sende kopi av rapporteringsdata til nettverket,
med adresse
Nettverkfor veiledningav nyutdannedelærere,
Avdelingfor Estetiskefag, FolkekulturogLærerutdanning,
Lærerskoleveien40,
3679 Notodden
Det vises ellers til nettsiden htt : www.n utdannede.no .
Studiepoengproduksjonen inngår i institusjonens resultatbaserte uttelling.
Videre innsats

Knutepunktinstitusjonene
Ni læresteder som fikk til sammen 50 studieplasser (helårsplasser) til veilederutdanning
på budsjettet for 2011,er i år tilført nye 50 plasser, og den supplerende tildelingen
reduseres tilsvarende. Departementet er opptatt av at noen av disse institusjonene i
inneværende studieår har oppnådd en lavere aktivitet enn det antall studieplasser de nå er
tilført Vivil nøye følge aktivitetenved disse institusjonene, og i arbeidet med
statsbudsjettet for 2013vurdere behovet for en omfordeling av studieplasser til
institusjoner som lykkes bedre med å rekruttere og utdanne veiledere. Vi minner om at
studieplasstildelingen skal komme hele regionen til gode og at det derfor er forutsatt at
knutepunktinstitusjonene initierer et løpende samarbeid med andre
lærerutdanningsinsfitusjoner i sin region, og stiller til rådighet studieplasser eller andre
ressurser for andre læresteder som har behov for dem.
Departementet vil også i år understreke at det er viktig å få ferdigutdannet veiledere som
kan bemanne veilederordningen i skolene. En del læresteder oppgir at de har hatt
problemer med å rekruttere interesserte studenter fordi det har vært vanskelig å få skoleog barnehageeiere til å legge til rette for videreutdanning for ansatte. Dette er en
utfordring institusjonene må møte med økt samarbeid med skole-og barnehageeiere og
med kommunale og fylkeskommunalemyndigheter. Kunnskapsdepartementet vilogså
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bidra i dennedialogengjennomGNIST-sarnarbeidet.
Departementetminnerom at det
årliger satt avmidlersomfordelesgjennomUtdanningsdirektoratettil
tilretteleggingsarbeidi samarbeidog samordningmed ansvarligeinstanser.
Departementetvili løpetavhøsten2012vurderevidereorganiseringav
veilederutdanningenpå bakgrunnaverfaringerså langt.Detkanvære aktueltå endre
basisfor tilskuddfra og med studieåret2013-2014
for å oppnåen bedre utnyttelseav
midlenei formavøkt antallkvalifiserteveiledere.I den sammenhengvildet blilagtstor
vektpå det regionaleansvaretsomer lagttilknutepunktinstitusjonene.
Tildelingenfra og
med neste studieårkan dermedblilagtomogforenklet.

Medhilsen

,
Rolftarsål
avdelingsdirektør

--

L-

OlveSørensen
seniorrådgiver

Vedlegg

Side 3

Adresseliste:

U10
UIN
UIB
UiA
UIS
UIT
DMMH
HSH
NLA
HIHE
HIB
HIOA
NTNU
HINT
HIBU
HIVe
HIØ
HINE
HIT
HiSF
HiVo
HIST

Side 4

