
 

Årsplan for UHR-Lærerutdanning 2019 
 

MÅL 1: HØY KVALITET PÅ ALLE LANDETS LÆRERUTDANNINGER 
 

Tiltak Resultatmål Arena Punkt i handlingsplan 
2018-2021 

 
ARBEID MED NASJONALE RETNINGSLINJER 

 
Få i gang arbeidet i en arbeidsgruppe som 
består av representanter fra alle 
lærerutdanningene, som skal 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 

UHR-LUs nasjonale fagorgan Punkt 1. a 
Punkt 1. b 
Punkt 1. c 
Punkt 2. h 
 

Oppfølging av arbeidet med nasjonale 
retningslinjer 2014-2018, inkl. disponere 
midler til kvalitetsfremmende tiltak 
knyttet til retningslinjeprosjektet 
 

God overføring av arbeidet med 
retningslinjene mellom 
programgruppene og UHR-LUs 
nasjonale fagorgan 
 
Hensiktsmessig prioritering og bruk 
av retningslinjemidlene 

UHR-LU 
 
UHR-LUs arbeidsutvalg 
 
UHR-LUs nasjonale fagorgan 

Punkt 1. a 
Punkt 1. b 

UHR-LUs nasjonale fagorgan skal følge opp 
implementering og revidering av 
retningslinjene for de ulike utdanningene, 

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

Referansegruppen for 
fagfornyelsen   
 

Punkt 1. a 
Punkt 1. b 
Punkt 1. c 



og UHR-LU skal bruke retningslinjene i 
arbeidet med kvalitetsutvikling og endring 
av lærerutdanningene 
 

videregående opplæring og 
fagskolene 
 
 

Arbeidsgruppen for 
fagfornyelsen 
 
Referansegruppen for 
offentlig utvalg om 
videregående 
opplæring (Lied-utvalget)   
 

Punkt 2. h 
 

Forankre nasjonal deleksamen i 
matematikk for 
grunnskolelærerutdanningene i de 
nasjonale retningslinjene for 
grunnskolelærerutdanningene og 
implementere ny nasjonal deleksamen i 
grunnskolelærerutdanningene 
 

Vellykket implementering av den 
nye ordningen for nasjonal 
deleksamen i matematikk høsten 
2019 

Lærerutdanningene Punkt 1. a  
Punkt 2. 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 
 
Planlegge revisjon av nasjonale 
retningslinjene for GLU som følge 
av nye lærerplaner 
 

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

Punkt 1. b 
Punkt 1. h 



Følge opp UHRs arbeid med kvalitet i 
vurdering 

Sette vurdering og 
vurderingspraksis på dagsorden 

Lærerutdanningskonferansen 
2019 
 

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

Internasjonal relasjons- og 
nettverksbygging, kunnskapsinnhenting og 
erfaringsdeling 

Videreføring av det skandinaviske 
lærerutdanningsleder-nettverket 

Skandinavisk konferanse på 
Lysebu mai 2019 
 
 

Punkt 1. f 
Punkt 1. k 

Erfaringsdeling om institusjonenes GLU-
master og implementeringen av den 
 
 

Blant annet få til erfarings- og 
kunnskapsutveksling om tiltak for 
gjennomføring på master og 
samarbeidet med praksisfeltet om 
oppgaver 

Seminar om GLU-master høst 
2019 
 
Nasjonalt forum for 
lærerutdanning og 
profesjonsutvikling (NFLP) 
 

Punkt 1. c 
Punkt 1. e 
Punkt 1. h 
Punkt 1. i 
Punkt 1. m 

Delta i og påvirke arbeidet i den 
internasjonale rådgivningsgruppen om 
grunnskolelærerutdanningene (APT-
gruppen) 
 
Følge opp anbefalingene fra APT-gruppen 
når de leverer sin rapport 
 

Sikre konstruktiv dialog med APT-
gruppen, og bidra til at rådene er 
hensiktsmessige for 
grunnskolelærerutdanningene og 
fører til kvalitetsheving 
 

Dialogmøter med APT-
gruppen 

Punkt 1. e 
Punkt 1. h 
Punkt 1. i 
 

Følge opp prinsipper og forpliktelser for 
veiledning av nyutdannede og nytilsatte 
lærere 
 

Stimulere 
lærerutdanningsinstitusjonene til 
aktivt samarbeid med skole- og 
barnehageeiere om 
veilederutdanningene 
 

UHR-LU møte 2019-1 Punkt 1. c 
Punkt 1. e 
Punkt 1. h 
Punkt 1. m  



Sikre kunnskaps- og 
erfaringsutveksling mellom 
lærerutdanningsinstitusjonene, 
skole- og barnehageeiere, skoler og 
barnehager om veiledning av 
nyutdannede lærere 
 
Stimulere til forskning på veiledning 
av nyutdannede lærere og 
overgangen fra utdanning til yrke 

Bistå i nasjonal samordning av fag som få 
lærerutdanninger tilbyr fordypning i og 
bidra til at lærerutdanningene utdanner til 
alle skolens fag 
 

Gjennomføre kartlegging av 
fagtilbudet og dele funnene 

UHR-LU møte 2019-2 Punkt 1. b 

Følge opp satsingen på digitalisering og 
profesjonsfaglig digital kompetanse  
 

Spre best practice, dele erfaringer 
og sikre at ny kunnskap spres i 
fagmiljøene 
 

Forum for læremidler 
UHR-LU 

Punkt 1. d 

Bistå institusjonene med rekruttering til 
lærerutdanningene, med særlig fokus på 
grunnskolelærerutdanning 1-7 

Tilby arenaer for erfaringsdeling og 
samarbeid mellom 
lærerutdanningsinstitusjonene 
 
Påvirke KDs indikatorsett, 
milepælsplan og tiltak for å 
rekruttere og beholde lærere 
 

UHR-LU-møtene 
 
UHR-LUs nasjonale fagorgan 
 
Nasjonalt forum for 
lærerutdanning og 
profesjonsutvikling (NFLP) 

Punkt 1. f 

 
INTERN ORGANISERING 
 

   



Starte opp arbeidet i de nasjonale 
fagorgangene under UHR-LU og bruke de 
som en viktig ressurs for UHR-LU 
 

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

UHR-LU Punkt 2. h 

MÅL 2: UHR-LÆRERUTDANNING SOM FAGLIG OG POLITISK PREMISSLEVERANDØR 
 

Tiltak Resultatmål Arena Punkt i handlingsplan 
2018-2021 

 
POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 
 

   

Jobbe politisk og strategisk for styrking av 
rammevilkår og finansiering av 
lærerutdanningene, med et særlig fokus 
på et løft av barnehagelærerutdanningen 
med satsing på flere barnehagemastere 
 

Delta i relevante høringer i UF-
komiteen og levere innspill til UHRs 
høringsuttalelser og budsjettinnspill 
 
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 
 
Nasjonalt forum for 
lærerutdanning og 
profesjonsutvikling (NFLP) 
 
UHR 
 
 

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

Følge opp Lærerutdanning 2025 – påvirke 
iverksettingen av strategien og delta aktivt 
i Nasjonalt forum for lærerutdanning og 
profesjonsutvikling (NFLP) 
 

UHR-LU skal være 
premissleverandør i det nasjonale 
partssammensatte forum for 
lærerutdanningene, NFLP 
 

Nasjonalt forum for 
lærerutdanning og 
profesjonsutvikling (NFLP) 
 

Punkt 2. a 

Punkt 2. b 

Punkt 2. e 

Punkt 2. f 

Punkt 1. l 



Styrke arbeidet med partnerskap og bistå 
lærerutdanningsinstitusjonene med å få til 
samarbeid med enda flere 
lærerutdanningsskoler og praksisskoler 
 

God dialog og godt samarbeid med 
Faglig råd for Lærerutdanning 2025 
 
Økt strategisk samarbeid med 
praksisfeltet og deres 
organisasjoner 
 

UHR-Lærerutdanning – 
møter og samarbeidsarenaer 
 
 
 

Fremme lærerutdanningenes interesser i 
alle eksterne fora der UHR-LU er 
part/medlem 
 

Være aktive og godt forberedte i 
alle eksterne fora, og forankre 
prinsipielle saker i AU og UHR-LU 

UHR-LUs samarbeidsarenaer 
(vedlagt oversikt) 

Punkt 2. a 

Punkt 2. e 

Punkt 2. f 

 

 

Oppdatert oversikt over UHR-Lærerutdannings møter og øvrige arrangementer ligger på nettsidene. 

https://www.uhr.no/Kalender/CalendarEvents.aspx?lang=1&cat=18&dir=ComingEvents&MId1=10

