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Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Nøkkeltall 2018

6458 studenter
552 tilsette
10 bachelorprogram
14 masterprogram
1 ph.d.-program
4 institutt

› Idrett, kosthold og naturfag
› Pedagogikk, religion og samfunnsfag
› Språk, litteratur, matematikk og tolking
› Kunstfag

3 campus
› Bergen

› Sogndal

› Stord
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HVL har dei største 
grunnskolelærarutdanningane i Noreg med 
opptakstal på 550 grunnskolelærarstudentar i 
2019



Bidrag inn mot felles faglige innsatsområder
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Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 
campus Bergen, Sogndal og Stord, pr. nov. 2018

› GLU 1-7

› Bergen: 212/179 

› Sogndal: 27/20 

› Stord: 26/20 

› GLU 5-10 

› Bergen: 249/218 

› Sogndal: 46/39 

› Stord: 42/32
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Leiargruppe GLU Studieprogramråd for 
GLU og tegnspråk og tolking

› Studieprogramansvarleg leiar, Bergen

› Assisterande instituttleiar IPRS, GLU 1-7, Stord

› Assisterande instituttleiar IPRS, GLU 5-10, 
Bergen

› Assisterande instituttleiar ISLMT, GLU 1-7, 
Sogndal

› Assisterande instituttleiar ISLMT, GLU 5-10, 
Bergen

› Assisterande instituttleiar IIKN, Stord

› Assisterande instituttleiar IK, Bergen

› Rådgivar studieadministrasjonen, Bergen

› Bodil Kjesbo Risøy/Birgitte Torbjørnsen (leiarar)
› Bente Sollid (assisterande instituttleiar)
› Solveig Kalgraf (assisterande instituttleiar)
› Kirsti Angvik Frugård (fagleg tilsett)
› Åge Lauritzen (fagleg tilsett)
› Israt Jahan Begum (student)
› Maren Gullvåg Aasen (student)
› Kjerstin Gundersen (ekstern, StatPed)
› Ole Gunnar Krakhellen (ekstern, Sogndal 

kommune)
› Marit Rong (forskingsprogramleiar)
› Linda Skrede Kallmyr (administrativt tilsett)
› Jorunn A. Henriksen (sekretær)
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Tiltak som er utviklet og som videreføres

› Felles studieplaner og emneplaner
› Kompetanseheving
› Veilederutdanning praksisveiledere
› Felles prinsipper for årsverket/ressurstilgang
› Felles kultur
› Profesjonsveiledere
› Fagovergripende tema
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Profesjonsveiledere

Profesjonsveilederrollen og 
profesjonsveilederteam
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Fagovergripende tema
Eksempel på undervisningsopplegg på 3 campus 
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Prosjekter som er startet opp for å videreutvikle de nye utdanningene

› 2 NFR prosjekt 
› Music Teacher Education for the Future (FUTURED)
› Argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i fleirspråklege klasserom (LATACME)

› MOSO (Mentoring and Observation Software)
› Bruk av nettbrett i praksisveiledningen

› Internasjonalisering 
› Global Knowledge
› Flere NOTED og UTFORSK-prosjekter
› Utveksling – eksempel: University of KwaZulu-Natal

› ProTed – STIL-prosjekt (studentintensive arbeidsformer i GLU)
› Mestring mot master  
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Argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i fleirspråklege 
klasserom (LATACME)

› Prosjektet rettar søkjeljoset mot to 
obligatoriske matematikkfag i 
grunnskulelærarutdanning for 1.-7. trinn.

› Det handlar om lærarstudentar si 
læring. Det overordna faglege fokuset er 
på Argumentasjon og Kritisk 
Matematikkdidaktikk (AKM) i 
fleirspråklege klasserom. 

› Målet er å få innsikt i kva som fremmer 
eller hemmar lærarstudentar i å læra om 
å undervisa i AKM for elevar i 
fleirspråklege klasserom på 
barnetrinnet.
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Bruk av nettbrett i praksisveiledningen - MOSO

› Programvare som integrerer 
planlegging, observasjon og veiledning

› Praksisgrupper kan bruke tekst, bilde 
eller video for å observere og gi 
tilbakemeldinger

› Pilotprosjekt ved Kaland og Ulsmåg
skole i Bergen 
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Film om nettbrett i praksisveiledningen(klikk 
på lenken, åpnes i egen nettleser): 
› http://praksisveiledning.no/prosjekter/nettb

rett-i-praksisveiledning

http://praksisveiledning.no/prosjekter/nettbrett-i-praksisveiledning


Internasjonalisering

› Med Global Knowledge (30 studiepoeng vår 2020) tileignar studentane seg tverrkulturell 
kompetanse og global forståing, og får tre månader praksis i Zambia, Madagaskar eller 
Sør-Afrika. 

› Økning i antall studenter GLU som ønsker utveksling (tall) 
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https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2020v/glob/


Utviklingsprosjekter som er i gang

› Vestlandsklasse

› Fagtilbudet i fremtiden

› Lærerutdanningsskoler

› Hvordan organisere arbeidet 
med masteroppgavene?
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Vestlandsklasser studieåret 19/20

› 3 Vestlandsklasser: Mat og helse, KRLE og utdanningsvalg
› Fagmiljø på tvers av campus gir eit felles fagtilbod til studentar frå fleire campus.
› Studentar samarbeider på tvers av campus.
› Det er ikkje parallelle fagtilbod på campus.
› Studentar skal ikkje reise mellom campus.

› Digitale samhandlingsaktivitetar, t.d.
› Digitale samlingar for studentar og lærarar
› Digitale ressursar – som fremmer studentaktiv læring mellom samlingar
› Digitale verktøy for samhandling mellom studentar eller lærar/student

› Fysiske samhandlingsaktivitetar på campus, t.d.
› Gruppeaktivitet for studentar rettleia av lærar
› Rettleiing v/lærar for studentgrupper eller enkelt studentar
› Styrte studentaktivitetar utan lærar
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Vestlandsklasse mat og helse 2019/20

Hvorfor Vestlandsklasse i mat og helse?  
› Tilbud kun i Bergen
› Ønske om å øke rekrutteringen 

› Stor andel ufaglærte underviser faget i skolen

Søkere høst 2019
› Campus Bergen: 26
› Campus Sogndal: 9
› Campus Stord: 3 

Utfordringer 
› Skape klassetilhørighet

› 2 fysiske samlinger pr 15 stp emne
› Hvordan ta et fysisk og praktisk studium inn i et nettstudium? 

› Være tett på studentene, evaluere underveis, hva fungerer og hva fungerer ikke? 
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Studenter fra voksenoppplæringen april 2019



Studieportefølje FLKI 

› Samkjøring av GLU, BLU, PPU + idrettsutdanninger i Sogndal
› Prosess med å revidera studieporteføljen 

› 3 campusmøter i januar
› Notat om sak og prosess publisert i mars 
› Rapport frå arbeidsgrupper for 7 delprosessar i juni

› Delprosess 1: Barnehagelærarutdanning (BLU)
› Delprosess 2: Grunnskulelærarutdanning (GLU)
› Delprosess 3: Faglærarutdanning 1-13
› Delprosess 4: Bacherlorutdanningar, årseiningar og studietilbod under 60 sp
› Delprosess 5: PPU-Y og PPU-A
› Delprosess 6: Masterutdanningar
› Delprosess 7: Forskarline

› Høringsinnspill i august
› Sak i fakultetsråd, ledergruppe og dialogmøte med eksterne i september
› Styresak i november
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Status for utvikling av lærerutdanningsskoler ved HVL

Informasjon og dialog
› Mai 2018: Dialogmøte med KS, utdanningsforbundet og utdanningsdirektører 
› Des. 2018: Informasjonsmøte Skoleeierforum – Hordaland

(venter på lignende møte for Rogaland og Sogn og Fjordane)
› April 2019: Informasjonsmøte for NorR
› Styringsgruppe, prosjektleder, prosjektplan er etablert
› Kriterier og utlysing på plass

› Prosess
› Informasjonsmøter med skoleeiere (3 kommuner i «sør», 2 i «nord» og 5 i «midt»)
› Pilotprosjekt med 3-7 skoler (barneskole/oppveksttun, ungdomsskole)



Hvordan skal vi nå målene?

› Knytte partnerskapet til statlige virkemidler
› Offentlig- og nærings ph.d.
› Desentralisert ordning for kompetanseutvikling
› Lærerspesialist

› Delte stillinger
› Hospiteringsordninger 
› Kobling til forskningsprogram og forskergrupper
› Masterstudenter
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GLU syklus II – Hvordan møter vi utfordringene? 
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Lærerutdanningsinstitusjoner - preget av betydelig omstilling

› Lærerutdanninger på masternivå
› (grunnskolelærerutdanning, PPU-A, 

lærerutdanning 1-13)
› Flere institusjoner har etablert Ph.d.-

program, økt fokus på offentlig sektor 
Ph.d.

› Større forventninger til å bidra til 
kompetanseutvikling i barnehage-
utdanningssektoren (KfK, ReKomp, 
DeKomp, Yrkesfaglærerløftet m.m.)

› Lærerutdanning 2025 
› Mer konkurranse om midler
› Større grad av resultatorientering

› Strukturreformen
› Større institusjoner
› Flercampus-institusjoner
› Færre institusjoner

27

Alle opplever endring, men noen 
institusjoner langt mer enn andre



Takk for merksemda!


	Grunnskolelærerutdanning�1-7 og 5-10 på flere campus
	Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)
	Bidrag inn mot felles faglige innsatsområder
	�Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 �campus Bergen, Sogndal og Stord, pr. nov. 2018�
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Leiargruppe GLU				  Studieprogramråd for 							  GLU og tegnspråk og tolking
	Tiltak som er utviklet og som videreføres
	Profesjonsveiledere
	Fagovergripende tema�Eksempel på undervisningsopplegg på 3 campus 
	Prosjekter som er startet opp for å videreutvikle de nye utdanningene�
	Argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i fleirspråklege klasserom (LATACME)
	Bruk av nettbrett i praksisveiledningen - MOSO
	Internasjonalisering
	Utviklingsprosjekter som er i gang
	Vestlandsklasser studieåret 19/20
	Vestlandsklasse mat og helse 2019/20
	Studieportefølje FLKI 
	Status for utvikling av lærerutdanningsskoler ved HVL
	Hvordan skal vi nå målene?
	GLU syklus II – Hvordan møter vi utfordringene? 
	Lærerutdanningsinstitusjoner - preget av betydelig omstilling
	Takk for merksemda!

