Program for Lærerutdanningskonferansen 2018
En lærerutdanning for fremtidens barnehage og skole
Hva er forventningene til lærerutdanningene i møtet med
nye styringsdokumenter for skole og barnehage?

Program dag 1, onsdag 25. april 2018 - med forbehold om endringer:
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, Gardermoen
10.00 – 10.05
10.05 – 10.45
#lukonf18

Velkommen.
Åpningtale:
• Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
Hva er forventningene til lærerutdanningene i møtet med nye
styringsdokumenter for skole og barnehage?
• Spørsmål fra salen

10.45 – 11.15

Profesjonsutvikling og fagfornyelse – Hva får vi til sammen?
Nasjonale rammer og tiltak for å møte kompetansebehov i barnehage og skole
• Tone Børresen Mittet og Anne Magdalena Solbu Kleiven,
Utdanningsdirektoratet

20’ pause
11.35 – 11.50

m/ frukt mm
Når det felles mandatet er å kvalifisere lærere som skal arbeide i barnehage,
grunnskole og videregående opplæring.
Om høringsforslaget til felles innledningskapittel i alle nasjonale
retningslinjedokumenter for lærerutdanning.
• Innleder: Kristin Barstad, NRLU-arbeidsgruppen

#lukonf18

11.50 – 12.50
4x7’ innlegg
#lukonf18

Kommentarer til forslaget til fellestekst i retningslinjedokumentene
• Hedda Eia Vestad, leder av Pedagogstudentene
• Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet
• Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag
• Siw Skrøvset, leder av ProTed Tromsø
Plenum: Diskusjon av forslaget til fellestekst i retningslinjedokumentene

12.50 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.50
sesjon 1
(padlet)

Praktisk info om resten av programmet
Lunsj
To parallellsesjoner à 50 min.:
Tidlig innsats!
Hvordan kan et tettere samarbeid mellom barnehagelærerutdanningen og
grunnskolelærerutdanningen bidra til barn erfarer sammenhenger i overgangen
fra barnehage til skole?
• Innleder: 1.amanuensis Hilde Dehnæs Hogsnes, Høgskolen i Sørøst-Norge

Sesjon 2
(padlet)

14.50 – 15.15
20’
15.15 – 16.30
PLENUM
(padlet)

Yrkesfagenes år!
Yrkesfagene i hele grunnopplæringen
Avdelingsdirektør Anita Tjelta, avdeling for fagopplæring ved Utdanningsetaten
Oslo kommune
Pause
Morgendagens skole!
Dybdelæring i framtidens skole
• professor Sten Ludvigsen, dekan
Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring:
Tverrfaglige tema som skal vektlegges på fagenes egne premisser. Hva betyr
dette for skolen og våre lærerutdanninger?
• professor Marianne Ødegaard, Institutt for lærerutdanning og
skoleforskning, UiO
• 1.amanuensis Elin Sæther, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning,
UiO
• 1.amanuensis Kristin Vasbø, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning,
UiO

16.30– 17.00

Oppsummerende diskusjon, som innspill til videre arbeid i UHR-LU og med de
nasjonale retningslinjene

17.00 – 18.00
18.00 – 20.00

Mingling før middag
Alle deltakere er invitert til en bedre middag på hotellet

