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Uttalelse fra Nasjonalt råd for lærerutdanning til regjeringen om
satsinger på norsk lærerutdanning

UHRs nasjonale råd for lærerutdanning (NRLU) vedtok enstemmig i rådsmøte 17. og 18.
oktober 2013 å avgi nedenstående uttalelse om noen av de utdanningspolitiske satsinger rådet
gjerne vil være i dialog med regjeringen om.

Vi håper at regjeringen vil se NRLU som en sentral samarbeids- og dialogpartner i
videreutviklingen av norsk lærerutdanning og imøteser gjerne et initiativ fra politisk ledelse
om dette. Neste rådsmøte arrangeres i Trondheim, med NTNU som vertskap, 13,14. februar
2014. Arbeidsutvalget møtes månedlig. med møter i november og desember 2013.

Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU) er eilt av fem nasjonale råd under Universitets- og
høgskolerådet NRLU er eit sektorovergripande organ som har som oppgåve å samordne og
styrke norsk lærarutdanning, og forsking innufor lærarutdanningkfeltet. I rådet sit
representantar frå alle statlege utdanningsinstitusjonar som gir ei elleffleire av dei sju
hovedtypane lærarutdanning; barnehagelærarutdanning, grunnskolelærarutdanning 1-7 og
5-10, faglærarutdanning, yrkesfaglærarutdanning femårig integrert lærarutdanning og
praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg er NRLU seu saman av studentrepresentantar,
eksterne representantar og observatørar. til saman i overkant av 40 personar. Rådet møtes
tre gangar i oret. htt Iwww.uhr.no rad o utval nas 'onale rad nrlu
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UTTALELSE FRA NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU) TIL
REGJERINGEN, OM UTDANNINGSPOLITISKE SATSINGER SPESIELT RETTET
MOT LÆRERUTDANNING

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) konstaterer med glede at regjeringserklæringen
legger for dagen en sterk vilje til å satse på økt kvalitet i de ulike lærerutdanningene. Den
foreslåtte utvidelsen av grunnskolelærerutdanning til fem år er i samsvar med NRLUs egen
strategi og målsetting. NRLU vil i den kommende perioden fortsette å være en sterk faglig og
politisk drivkraft for utviklingen av lærerutdanningene, og vi imøteser fortsatt dialog med
utdanningsmyndighetene om hvilke virkemidler det bør satses på for å styrke kvaliteten i
læremtdanningene.

Utfordringer:

NRLU ser at lærerutdanningene står overfor store utfordringer i sitt arbeid:

For at lærerne som uteksamineres skal være best mulig rustet for yrkeslivet, må
kvaliteten på innholdet i lærerutdanningen, både disiplinfaglige og profesjonsfaglige
elementer. styrkes

Innføring av femårig grunnskolelærerutdanning på mastergradsnivå vil innebære en
utfordring med hensyn til å utvikle et tilbud i alle fag på dette nivået. Vi ser en fare for
at noen fag vil bli styrket og andre mindre vektlagt

For å kunne tilby femårig lærerutdanning må det satses på kvalifisering av
lærerutdannere til førstestillingskompetanse, både i UH-institusjonene og i
praksisfeltet

- NRLU ser at rekruttering til lærerutdanningene fortsatt er en utfordring med tanke på
den samlete mengde krav som ligger i ny regjeringsplattform

- NRLU hadde forventet en kategoriheving av barnehagelærerutdanningen og ønsker at
dette kommer inn i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014

Virkemidler og tiltak:

Kompetanseheving av lærerutdannere

NRLU forutsetter en betydelig økning av antaIl stipendiater og postdoktorstillinger
innenfor lærerutdanningsrelevant forskning, samt en videreføring av satsingen på
utdanningsforskning og forskerskoler som ivaretar lærerutdanning spesielt. Satsingene
innenfor lærerutdanningsrelevant forskning er det viktigste grepet for å styrke
fagmiljøene i lærerutdanningene

Kompetanseheving av lærere

NRLU vil videreføre og styrke satsing på systematisk videreutdanning av lærere
gjennom de eksisterende satsingene Kompetanse for kvalitet og Strategi for
kompetanseutvikling i barnehagen



Kvalitetsutvikling av Icererutdanningen

NRLU tar over ansvaret for oppfølging av de nasjonale retningslinjene for
lærerutdanning fra 1.1.2014. Vi ser dette arbeidet som et konkret og virksomt grep for
kvalitetsutvikling av lærerutdanning. Retningslinjene representerer et nasjonalt
perspektiv på kvalitetssikring og harmonisering av utdanningene

NRLIJ vil arbeide videre med å utvikle masterstudier som oppfyller kvalitetskravene
til lærerutdanning: integrasjon, profesjonsretting og forskningsbasering. Dette vil blant
annet kreve økt vekt på FoU og fokus på forskningsledelse og -organisering i
lærerutdanningene

NRLU satser på å styrke matematikkfaget i lærerutdanningene. Rådet koordinerer en
prosess der man i samarbeid med Nettverk for matematikk har utarbeidet en rekke
forslag til tiltak for styrking av faget, blant annet et fordypningskurs. Rådet vil i 2014
gjennomføre en nasjonal undersøkelse om karaktersetting i matematikkfaget i
lærerutdanning. Opplegget rundt undersøkelsen innebærer sensorsamarbeid på
nasjonalt nivå

NRLU vil følge opp videre de nasjonale satsingene som er del av et felles løft for
utdanningsløpet i Norge. GLØD- og GNIST-samarbeidet. Ungdomstrinnsatsingen og
satsingen på styrking av flerkulturell kompetanse er sentrale elementer.

NRLIJ vil bidra til at lærerutdannerne møter arbeidslivets behov for kompetanse.
Dette kan realiseres gjennom mer praksisorientert forskning, og samhandling med
praksisfelt og relevante samfunnsinstanser

NRLU vil rette oppmerksomheten mot tilrettelegging for internasjonale fellesgrader
og for å ta deler av lærerutdanningen i utlandet. I et flerkulturelt samfunn er det
verdifullt at norske studenter tar deler av utdanningen i utlandet, og at utenlandske
studenter kommer til norske utdanningsinstitusjoner

NRLU ser det som positivt at regjeringen ønsker å satse på yrkesfagene, og imøteser
videre dialog om hvordan lærerutdanning rettet inn mot videregående opplæring,
særlig yrkesfaglig opplæring, kan bidra til satsingen

Status, attraktivitet og rekruttering

NRLU vil støtte arbeidet med å realisere ulike karriereveier både i skole- og
barnehagesystemet


