
 

 

 
 

Mandat for nasjonale fagorgan under UHR-Lærerutdanning  
Med utgangspunkt i UHRs retningslinjer for strategiske enheter, §§3,4,5 og 6,   

skal de nasjonale fagorganene   
• ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, 

samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fag- og temaområder.  
o herunder vurdere etablering av en egen utviklingsarena for utdanningsledere på 

programnivå  
• ta ansvar for at de nasjonale retningslinjene for lærerutdanning til enhver tid er relevante 

for nasjonal dialog og samarbeid om kvalitet i lærerutdanningene, i nært samspill med 

samarbeidspartnere i praksis- og yrkesfelt, herunder   
o ta ansvar for innpassing av faglige føringer for nasjonal deleksamen i de 

nasjonale retningslinjene  
o sørge for oppdatering og utvikling av retningslinjene som følge av større reformer 

i barnehage- og skolesektoren (jf. fagfornyelsen, Lied-utvalget osv.)  
• ta medansvar for programmet for den årlige, retningslinjerelaterte UHR-

Lærerutdanningskonferansen  
• ved behov, opprette ad hoc arbeidsgrupper, samarbeidsarenaer og andre målrettete tiltak 

for å løse mer avgrensete oppgaver. (jf. §5)  
• bidra til gode rutiner for dialog med og rapportering til UHR-Lærerutdanning (jf. §5)  
  

Sammensetning og organisering av nasjonale fagorgan (jf. aktuelle 
§§ i gjeldende Retningslinjer for UHRs strategiske enheter)   
• Nasjonale fagorgan er en nasjonal fellesarena for utdanningsledere på 

programnivå. UHRs medlemsinstitusjoner inviteres til å oppnevne en (1) representant og 
en vara på programledernivå til de nasjonale fagorgan under UHR-Lærerutdanning som 

representerer de typer av lærerutdanning som institusjonen selv tilbyr. (se §3)  
• NSO har rett til inntil to (2) representanter, med vara, i hvert nasjonalt fagorgan. 

Studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen. (se §3)  
• Arbeidsutvalget for UHR-LU innstiller på leder av hvert av de fire nasjonale fagorganene 

når oppnevninger fra institusjonene foreligger. Det nasjonale fagorganet bestemmer 
deretter selv hvordan arbeidet i fagorganet skal organiseres, innenfor de tematiske og 

faglige rammene som legges av UHR-LU.   
• Sekretariatsfunksjonen legges normalt til institusjonen som har ledervervet i organet. (se 

§6)  
• I samråd med arbeidsutvalget, tar det nasjonale fagorganet selv stilling til hvilke to eller 

tre (2-3) representanter for praksis- og yrkesfelt som skal inviteres inn som faste 

observatører med tale- og forslagsrett i hvert fagorgan. (§5.2)  
• For å sikre god kontakt mellom UHR-LU og de nasjonale fagorganene, skal lederne av 

hvert nasjonalt fagorgan delta i de to årlige møtene i UHR-LU. De møter da med tale- og 

forslagsrett, men ikke stemmerett. (se §5)  
• Det gis ikke møtehonorar eller dekning av andre utgifter: UHR-styret vedtok i 2017 at alle 

utgifter forbundet med ordinær deltakelse i UHRs strategiske enheter og underorganer 

dekkes av de deltakende institusjoner og organisasjoner selv.  
• Studentrepresentanter oppnevnt av NSO får normalt dekket sine utgifter av 

studentorganisasjonen. (se §6)  
• Hvert fjerde år gjennomfører UHR-LU en evaluering av egen understruktur i lys av 

gjeldende mandat, for evt. å avdekke forbedrings- eller endringsbehov i inndeling, 

mandat, arbeidsmåte eller representasjon mm  
• Beslutninger om opprettelse og nedleggelse av de nasjonale fagorganene kan påklages 

til UHRs styre. (se §3)  
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