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HVL- Nasjonal koordinator for UH-nettverket

• organisering av nettverkssamlinger (to til fire ganger i året). 

• Være faglig dialogpartner for UH-institusjoner og støtte ansatte enkeltvis eller sammen. 

• Bistå UH-institusjoner i arbeidet med å identifisere kompetanse og kapasitet i UH som 
kan brukes i UH-institusjonenes partnerskap med skoleeiere i eget fylke.

• Bidra til å samle og dele praksisfortellinger.

• Levere statusoppdateringer til Utdanningsdirektoratet.

• Levere sluttrapport etter endt oppdrag.

• Delta på møter/samlinger i regi av Udir for å følge opp status underveis og for å 
presentere erfaringer og analyser i sluttrapporten



UHs rolle i desentralisert ordning

• Delta i samarbeidsforum. Bygge egen kapasitet og kompetanse i tråd med 
kommuners og fylkeskommuners faglige utfordringer. 

• Gjennom bedre kunnskap om praksis i skoler, øke relevans og praksisnærhet i 
lærerutdanningene.

• Være i dialog med skoler for å øke skolenes bevissthet om at de også har en 
rolle som lærerutdannere. 

• Bidra til forskningsbasert, praksisrettet og relevant innhold i 
kompetanseutviklingstiltak. Være utviklingspartnere og delta i drøftinger om 
tiltak, ikke levere på ferdig bestilling fra kommuner og fylkeskommuner.



Endringer i skolen som påvirker hverandre



Ny kompetansedefinisjon for fagfornyelsen:

«Kompetanse er å tilegne seg og 
anvende kunnskaper og ferdigheter til 
å mestre utfordringer og løse 
oppgaver i kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer forståelse og 
evne til refleksjon og kritisk tenkning.»

- Meld. St. 28



Dybdelæring 

«Dybdelæring betyr at elevene gradvis og over tid utvikler 
sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor 
et fag. 

Elevenes læringsutbytte øker når de gjennom dybdelæring 
utvikler en helhetlig forståelse av fag, ser sammenhengen 
mellom fag og når de greier å anvende det de har lært, til å 
løse problemer og oppgaver i nye sammenhenger.»

- Meld. St. 28





Kompetanseutvikling – tiltak sett i sammenheng
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Utfordringer 







Mulighetene

• Forutsigbarhet
• Gjensidige forventninger
• Nysgjerrighet
• Oppfølging og dialog 
• Implementering fagfornyelsen
• Utvikling på det digitale feltet

• Felles arenaer LU – Udir


