
ÅRSPLAN FOR UHR-
LÆRERUTDANNING 2018 

   

MÅL 1: HØY KVALITET PÅ ALLE 

LANDETS LÆRERUTDANNINGER 
 

   

Tiltak Resultatmål Arena Punkt i UHR-
Lærerutdannings 
handlingsplan 2018-
2021 

 
ARBEID MED NASJONALE 
RETNINGSLINJER 
 

   

Disponere midler til kvalitetsfremmende 
tiltak knyttet til retningslinjeprosjektet 
 

  Punkt 1. a 
Punkt 1. b 

Ferdigstille nye og reviderte retningslinjer 
for 

• BLU 

• PPUY 

• YFL 

• Fagspesifikke retningslinjer for duodji 
og samisk språk i  samiske 
grunnskolelærerutdanninger 
 

Godkjente retningslinjer i UHR-LU Lærerutdanningskonferansen 
25. – 26. april 2018 
Programgruppene og 
faggruppene 
UHR-LU møtene 

 
Punkt 1. a 



Ferdigstille og vedta felles 
introduksjonskapittel til 
retningslinjedokumenter 
 

Godkjent 
fellesintroduksjonskapittel i UHR-LU 

Lærerutdanningskonferansen 
25. – 26. april 2018 
 
UHR-LU 2-2018 

Punkt 1. a 

Evaluering av retningslinjearbeidet 
 

Questback-undersøkelse til 
medlemmene i programgrupper og 
faggrupper om erfaringer med 
prosessen 
 

 Punkt 1. a 

 
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. 
 
 

UHR-LU 1-2018 
UHR-Utdanning 1-2018 
Lærerutdanningskonferansen 
2018 
Referansegruppen for 
fagfornyelsen 
Arbeidsgruppen for partene i 
fagfornyelsen 

Punkt 1. b 
Punkt 1. g 

Følge opp UHRs arbeid med kvalitet i 
vurdering  

Nedsette UHR-LU-arbeidsgruppe 
som skal være premissleverandør i 
NOKUTs arbeid med ny ordning for 
nasjonal deleksamen i matematikk 
 

UHR-LU møte 
 

Punkt 1. b 
Punkt 2. a 
Punkt 2. e 
Punkt 2. f 

Sette internasjonalisering på dagsorden i 
UHR-LU 
Internasjonal relasjons- og 
nettverksbygging, kunnskapsinnhenting og 
erfaringsdeling 

Tilrettelegging av mulighet på den 
skandinaviske konferansen for å 
etablere samarbeid om utveksling 
og forskning mellom LU i 
Skandinavia 

Skandinavisk konferanse 
 
Studietur Brussel 

Punkt 1. f 
Punkt 1. k 



Økt kunnskap i UHR-LU om 
lærerutdanningsrelevante program 
i EU og om aktuelle internasjonale 
prosesser 
 

Rekruttering, gjennomstrømning og frafall 
i lærerutdanningene – erfaringsdeling,  
samordning av tiltak og å sette spørsmålet 
på den politiske dagsorden 

Bidra til økt politisk fokus og 
iverksetting av tiltak rettet mot 
rekruttering til lærerutdanningene, 
særlig GLU 1-7. 
 
Bidra til at institusjonene ser sine 
studietilbud i sammenheng med  
behovene for lærere nasjonalt og 
lokalt. Sette søkelys på relevante 
problemstillinger som for eksempel 
om hvorvidt de nasjonale behovene 
for lærere med tanke på skoletype, 
fag, geografi bør utredes, 
informasjon rettet mot 
rådgivningstjenesten på 
videregående skole og ufaglærte 
ansatte i skole og barnehage for å 
rekruttere til utdanningene. 
 
 
 
 
 
 
 

 Punkt 1. e 
Punkt 1. g 



 
INTERN ORGANISERING 
 

   

Etablere underenheter i UHR-
Lærerutdanning (f.eks. nasjonale fagorgan) 
 
 

En arbeidsgruppe får i mandat å 
legge frem et forslag til nye 
strukturer på UHR-LU 2-2018 
 

UHR-LU 1 og 2 i 2018 Punkt 2. a 
Punkt 2. b 
Punkt 2. h 
Punkt 1. d 

MÅL 2: NRLU SOM FAGLIG OG 

POLITISK PREMISSLEVERANDØR 
 

   

Tiltak Resultatmål Arena Punkt i handlingsplan 
2018-2021 

 
POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 
 

   

Fortsatt jobbe politisk og strategisk for 
styrking av rammevilkår og finansiering av 
de femårige lærerutdanningene, i tråd 
med innspillet til statsbudsjett for 2019 
 

Delta i relevante høringer i UF-
komiteen og levere innspill til UHRs 
høringsuttalelser 
 
Fremme synspunktet til UHR-styret 
og andre relevante arenaer 
 
Delta aktivt i UHR-arbeidsgruppen 
som skal utrede praksiskostnader 
 

Arenaer for politisk 
påvirkning og synliggjøring av 
lærerutdanningenes behov 
for bedre rammevilkår 
 
 

2. b 
2. f 
2. g 

Følge opp LU2025 – påvirke iverksettingen 
av strategien 
 

UHR-LU som premissleverandør i 
det nasjonale partssammensatte 

Nasjonalt forum for 
lærerutdanning og 

2. a 
2. b 
2. e 



forum for lærerutdanningene som 
skal erstatte GNIST 
 
God dialog med Faglig råd for 
Lærerutdanning 2025 
 

profesjonsutvikling, ledet av 
kunnskapsministeren 
 
UHR-Lærerutdanning – møter 
og samarbeidsarenaer 

2. f 
1. l 

Oppfølging av det pågående arbeidet med 
fagfornyelsen og endringer i videregående 
opplæring og fagskolene.  
 

Nedsette en referansegruppe som 
kan se helheten fra barnehage til 
videregående 
opplæring/fagskolene, og ivareta 
UHR-LUs interesser i prosessene 
  

Referansegruppe 2. a 
1. g 

 

 


