
Hvordan kan DeKomp styrke 
lærerutdanningene?
Erfaringer og tilbakemeldinger fra 
nettverkssamlinger og dialogmøter i UH-
nettverket 
2020



Tilskuddsordningen 2021

Mål og kriterier

• Eiere og UH skal samarbeide om å vurdere kompetansebehov, planlegge og 
gjennomføre tiltak i barnehager og skoler
• UH som bidrar i kompetanseutviklingen skal legge til rette for at erfaringene fra 

samarbeidet kan styrke lærerutdanningene
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«Vi ser på DeKomp som 
en viktig satsning,
særlig fordi ordningen 
kan bidra til å redusere 
gapet mellom grunn-
utdanningene og 
praksisfeltet.» 

Nord Universitet
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• Kompetanse og kapasitet
• Faglærere i lærerutdanningene

• Intensjon: flest mulig fagansatte deltar i ordningen
• Økende interesse fra fagpersonalet
• Samarbeid på tvers av institutt  og disiplin  

- parvis ute i skolene
• Overvekt av ped. tema/behov

• «Rett person på rett sted» 
• kompetanse om utviklingsarbeid, kartlegging 

og analysearbeid, skoleerfaring
• Behovsmeldingsmøter

• Delte stillinger
• Langsiktighet

• faste stillinger vs. årsengasjement
/prosjektstillinger
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«Kapasitet er en utfordring, 
mange har fulle 
arbeidsplaner selv om de tar 
på seg mer arbeid i DeKomp. 
Faglærerne som er involvert 
ser arbeidet som viktig og 
utviklende. Ved at de går 
med overtidstimer så får en 
likevel løst kapasitets-
utfordringene.»

HiV
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• Intern organisering og forankring
• Stort sprik/ulikhet mellom UH-institusjonene 

i form og grad av organisering av ordningen
• Styrings- og arbeidsgrupper

• Prosjektleder, faglig koordinator/leder 
• suksessfaktor    

• Administrativ støtte
• Forankring på alle nivå

• Ledergruppe
• Faggrupper – fakultet/institutt

• Studenter i grunnutdanningene?
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«Godt samarbeid eksternt, i 
prosess internt.»                                       

NTNU

Louise Stoll

«NMBU arbeider med å 
utvikle robuste strukturer 
internt for kunnskaps-
utveksling»

NMBU
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• Organisatorisk læring
• Parvis, tverrfaglig arbeid i skolene
• Systematisk erfaringsdeling på tvers av 

institutt/fakultet og i faggrupper
• Kompetansehevende kurs internt

• Forskning og utviklingsarbeid
• Ønsket og prioritert forskningsområde
• Ordningen muliggjør FoU-samarbeid 

med praksisfeltet
• Interne FoU-tildelinger og stipend
• Stipendiatstillinger
• Eksterne midler fra NFR
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«Deltakelse i DeKomp har vært 
med på å bidra til et overordnet 
større fokus fra HiØ på 
praksisnær kunnskap og 
profesjonsrettet forskning.»

HiØ

"Dekomp gir et samarbeid med 
praksisfeltet som er unik til å 
koble sammen med forskningen 
som foregår på universitetet. Har 
også kommet i gang med å 
knytte studenter på dette 
arbeidet."

Nord U
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• Styrke lærerutdanningene
• Støtte opp om det «Doble formålet»
• DeKomp – likeverdig del av ordinær virksomhet
• Ønske og intensjon om tett kobling mellom 

grunnutdanningene og DeKomp(/praksis-
feltet)
• Fagpersoner i DeKomp OG grunn-

utdanningene
• Planlegger å knytte masterstudenter 

inn i ordningen/praksisnære 
masteroppgaver - mange muligheter, 
men få erfaringer
• Delte stillinger
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«Det oppleves som en stor 
endring i «mindset» å gå 
over til partnerskap heller 
enn å levere på bestilling. 
Dette begynner nå å sette 
seg i hele regionen, og 
faglærerne som har vært inne 
i ordningen setter stor pris på 
samarbeidet og ser verdien 
av det.» 

UiA
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