Nettverksmøte 14.02.17 – program og referat
Program:
Tid
Tema
10:30 Åpning av nettverksmøte
10:45
- Innholdet/tematikken veiledning for nyutdannede
sammenlignet med Evalueringsrapporten
- Orientering om paragraf 8-forslaget i Stortinget
12:00 Lunsj
12:45 Nytt fra Udir, KD og Pedagogstudentene
13:10 Eli Lejonberg: «Drøfting av praksislærer/mentorrollens profil i lys
av hovedtrekk i intensjoner og forventninger til veilederutdanning
i utvalgte styringsdokumenter, faglitteratur og forskning»
14:00 Pause
14:15 Gruppearbeid og drøfting av Lejonbergs hovedinnlegg
15:00 Presentasjon av gruppearbeid
15:15 Nettverkets time
- Orientering om Ks og Udf’s debattmøte om lærerrollen
26.1
- Nordisk nettverksarbeid (se eget punkt i referatet)
- Nettverksmøte mai 2017
- Nettverksseminar høst 2017: Stord?
16:00 Avslutning

Ansvar
Eva Bjerkholt
Eva

Tonje
Udir, KD,
Pedagogstudentene
Eli Lejonberg

Tonje
Anne Kristin
Anne Kristin
Arbeidsgruppa

Eva Bjerkholt

Tematikken veiledning for nyutdannede sammenlignet med evalueringsrapporten:
Utfordring: Ulikheter mellom ulike skoler og barnehagene – er det noe mønster i dette?
Mestring: Hva slags effekt kan man forvente av veiledning som blir gitt sjeldnere enn hver 2. måned?
Har frekvensen på veiledning betydning? Har formell utdanning noen betydning? Er det av betydning
at den nyutdannede oppfatter veiledningen som meningsfull?
Hva er det jeg vil mestre?
Stikkord:
-

Mestring
Forventinger til nyutdannede
Veisøkeres opplevelse av mestring – Eli Lejonberg. Ulike former for mestring – mestring av
undervisning, mestring av klasseledelse, osv. (undervisning i fag, ro og utvikling av
læringsmiljø). Mestringsforventninger! «hvor sikker er du på at du kan…» - operasjonalisering
av mestringsforventninger.

Nytt fra Udir, KD og Pedagogstudentene
-

Ped.stud. jobber med saker rundt stortingsvedtak om rammer for veiledning
Udir og KD – midler kommer også for neste år 
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Eli Lejonbergs presentasjon kan deles på forespørsel til Tonje.Brokke@usn.no . Materialet bes ikke
deles siden det inneholder upubliserte funn.

Nettverkets time:
Orientering om debattmøte - utgår
Nordisk nettverksarbeid – eget referat
Nettverksmøte mai 2017: Utdanningsdirektoratets lokaler i Oslo, 22. mai 2017.
Tema:
-

Rammer for nasjonal veiledningsordning – arbeidsgruppe.
Presentasjon av bøker – Brit og Sissel?

Nettverksseminar på Stord høst 2017.
Kirsti sjekker datoer i oktober.
Tema:
-

Yrkesfaglig veiledning
Arbeidsgruppen for utarbeidelse av rammer for veilederutdanning - fremdrift

14.02.17 Arbeidsmøte – Nordisk nettverk
Tilstede:
Niels Gæmelke, Eva Bjerkholt, Karin E. Torp, Sissel Havre, Tonje Harbek Brokke
Formål: Sette opp Nordplus søknad.

Handling Spesifikasjon
Sette opp Nordplus
søknad
Få med partnere: Grønland
Finland
Lage nettside for Egen side under Nettverk for veiledning sin side med informasjon
Nordisk nettverk om Nordplussøknaden og oppdateringer
Identifisere mål for
 Sette fokus på overgangen mellom utdanning og yrke
søknaden
 Fokus på å hindre frafall
 Bidra til at flere forblir i yrket
 Rekruttering: Bidra til at avgangsstudenter faktisk søker
lærerjobber etter endt utdanning ved å gjøre inngangen
mest mulig attraktiv
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Ansvar
Eva,
Tonje
Niels
Karin,
Eva
Tonje

