
 

Årsplan for UHR-Lærerutdanning 2020 
 

MÅL 1: HØY KVALITET PÅ ALLE LANDETS LÆRERUTDANNINGER 
 

Tiltak Resultatmål Arena Punkt i handlingsplan 
2018-2021 

 
ARBEID MED NASJONALE RETNINGSLINJER 

 
Arbeidsgruppe som består av 
representanter fra alle lærerutdanningene 
skal gjennomgå og utvikle de nasjonale 
retningslinjene med utgangspunkt i 
evalueringen av prosessen 2014-2018 
 

Tydeliggjøre retningslinjene som 
sjanger og sørge for at de ulike 
retningslinjene er sammenlignbare 
og holder samme nivå.  
Frist for å levere: februar 2020 

Arbeidsgruppe, UHR-LU-
møter 

Punkt 1. a 
Punkt 1. b 
Punkt 1. c 
Punkt 2. h 
 

Sette i verk prosjekter med 
kvalitetsfremmende tiltak i 
lærerutdanningene, finansiert av 
retningslinjemidler 
 

Oppstart av prosjektene med tilsatt 
prosjektleder fra vår 2020 

UHR-Lærerutdanning Punkt 1. a 
Punkt 1. b 

UHR-LUs nasjonale fagorgan skal følge opp 
implementering og revidering av 
retningslinjene for de ulike utdanningene, 
og UHR-LU skal bruke retningslinjene i 
arbeidet med kvalitetsutvikling og endring 
av lærerutdanningene 

Starte arbeidet med å revidere de 
nasjonale retningslinjene i tråd med 
fagfornyelsen og endringer i 
videregående opplæring og 
fagskolene 

Nasjonale fagorgan   
 
 

Punkt 1. a 
Punkt 1. b 
Punkt 1. c 
Punkt 2. h 
 



 
ARBEID I UHR-LÆRERUTDANNING 
 

   

Følge opp arbeidet som part i 
fagfornyelsen i grunnopplæringen  
 
 

God informasjonsflyt til alle 
relevante fagmiljøer i UH-sektoren 
 
Bred deltagelse fra UH-sektoren på 
konferanser og i høringer 
 
Planlegge revisjon av nasjonale 
retningslinjene som følge av nye 
læreplaner 
 

Referansegruppen for 
fagfornyelsen 
 
Arbeidsgruppen for partene i 
fagfornyelsen 
 
UHR-LUs nasjonale fagorgan 

Punkt 1. b 
Punkt 1. h 

Internasjonal relasjons- og 
nettverksbygging, kunnskapsinnhenting og 
erfaringsdeling 

Videreføring av det skandinaviske 
lærerutdanningsleder-nettverket 

Skandinavisk konferanse i 
Stockholm september 2020 
Tentativt annen 
oppfølging/utvikling av det 
skandinaviske samarbeidet  
 

Punkt 1. f 
Punkt 1. k 

Følge opp satsingen på digitalisering og 
profesjonsfaglig digital kompetanse  
 

Kunnskaps- og erfaringsdeling Forum for læremidler 
UHR-Lærerutdanning 

Punkt 1. d 

Følge opp tre kommende 
stortingsmeldinger om henholdsvis 
studentmobilitet, arbeidsrelevans og tidlig 
innsats-inkluderende fellesskap 

Kunnskaps- og erfaringsdeling om 
institusjonenes oppfølging av 
meldingene  
 
Ved behov arrangere seminar for 
fagmiljøene om felles utfordringer 
 

UHR-Lærerutdanning – 
møter og samarbeidsarenaer 
 

Punkt 1. g 



Ved behov be NFOene vurdere 
endringer i retningslinjene i hht. nye 
føringer 
 

 
Følge opp anbefalingene i sluttrapporten 
fra NOKUTs International Advisory Panel in 
Teacher Education (APT) som legges frem 
vinter 2019/2020 
 

 
Lærerutdanningene må sette 
premissene i det kvalitetsutviklende 
arbeidet med f.eks. 
profesjonsretting av GLU-
masteroppgavene og 
partnersskapssamarbeid 
 

  

 
Iverksette strategisk arbeid for å sikre 
lærerkompetanse i alle skolens fag 
 

 
Erfaringsdeling og tiltak for 
rekruttering av lærere med 
kompetanse i praktisk-estetiske fag 
 

 
UHR-LU 2020-1 

 
Punkt 1. b 

 
Kartlegge eventuelle endringer i søkningen 
til praktisk-pedagogisk utdanning etter 
innføringen av masterkravet. 
 

 
Kunnskapsinnhenting og -deling om 
utviklingen i søkertall for PPU. 

 
UHR-LU 2020-2 

 
Punkt 1. b 
Punkt 1. f 

 
INTERN ORGANISERING 
 

   

Følge opp arbeidet i de nasjonale 
fagorganene under UHR-LU 
 

Jevnlige møter og god dialog 
mellom AU/UHR-LU og de 
underliggende organene 
 

Fagorganene og UHR-
Lærerutdanning 
 
Lærerutdanningskonferansen 

Punkt 2. h 



MÅL 2: NRLU SOM FAGLIG OG POLITISK PREMISSLEVERANDØR 
 

Tiltak Resultatmål Arena Punkt i handlingsplan 
2018-2021 

 
POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 
 

   

Fortsatt jobbe langsiktig, politisk og 
strategisk for kvalitetsutvikling, styrking av 
rammevilkår og bedre finansiering av alle 
lærerutdanningene, med særlig fokus på 
praksiskostnadene.  
 
Dette arbeidet skal sikre god utvikling og 
rekruttering i alle lærerutdanningene. 
 
 

Delta i relevante høringer i UF-
komiteen og levere innspill til UHRs 
høringsuttalelser 
 
Fremme synspunktet til UHR-styret 
og andre relevante arenaer 
 
Utviklinge og vedta strateginotater 
som uttrykker UHR-
Lærerutdannings standpunkter 
innnefor sentrale områder for 
lærerutdanningene 
 

Alle arenaer for politisk 
påvirkning og synliggjøring av 
lærerutdanningenes behov 
for bedre rammevilkår 
 
 

Punkt 2. b 
Punkt 2. f 
Punkt 2. g 

Bruke momentum for å bedre 
rammevilkårene og finansieringen av den 
femårige grunnskolelærerutdanningen, 
med fokus på fullfinansiering av det femte 
studieåret, heving av kategori og 
kompensasjon for praksiskostnadene 
 

Fremme synspunktet til UHR-styret 
og andre relevante arenaer 
 
Påvirke relevante politiske og 
interessepolitiske aktører 
 

Alle arenaer for politisk 
påvirkning og synliggjøring av 
lærerutdanningenes behov 
for bedre rammevilkår 

Punkt 2. a 
Punkt 2. b 



Følge opp LU2025 – påvirke iverksettingen 
av strategien og delta aktivt i NFLP 
 

UHR-LU som premissleverandør i 
NFLP, med særlig fokus på temaene 
partnersskap, kvalitet i praksis, 
forskning i lærerutdanningene 
 
God dialog med Faglig råd for 
Lærerutdanning 2025 

Nasjonalt forum for 
lærerutdanning og 
profesjonsutvikling (NFLP) 
 
UHR-Lærerutdanning – 
møter og samarbeidsarenaer 
 

Punkt 2. a 

Punkt 2. b 

Punkt 2. e 

Punkt 2. f 

Punkt 1. m 
Punkt 1. l 

 
Inngå mer strategiske samarbeid med andre 
sentrale aktører i sektoren 
 

 
Økt gjennomslag på viktge felt for 
lærerutdanningene 
 
Mer gjensidighet i ansvaret for 
lærerutdanning  

  

 


