
Velkommen til 
Universitetsskolesamarbeidets 
juleseminar

2. desember 2019

Ida K. Riksaasen Hatlevik

Faglig leder av universitetsskolesamarbeidet ved UiO

Førsteamanuensis i pedagogikk ved ILS



Program
• 15.00-15.30: Informasjon om årets aktiviteter og planer for neste års 

aktiviteter
• 15.30-16.00: Hva er vi gode på? Skolevis utarbeiding av en poster som 

viser skolens satsningsområde(r) / tema(er) som skolen er/ønsker å bli en 
foregangsskole på.

• 16.00-16.45: Hva er de andre gode på? Gallery walk – Posterne henges opp 
på veggen rundt om i lokalet. En representant fra hver skole står igjen ved 
sin poster for å svare på spørsmål. Resten av deltagerne går rundt.

• 16.45-17.00: Hva ønsker vi å lære mer om av de andre? Skolene samles 
ved sitt bord og noterer ned hvilke satsingsområder og temaer de ønsker å 
lære mer om fra andre universitetsskoler og fra vitenskapelig ansatte ved 
UiO. Leveres til Jon Arild.

• 17.00: Middag



Årets aktiviteter

• Forskning

• Universitetsskolebesøk

• Såkorntildeling

• Etablering av samarbeidsutvalg

• Revidering av intensjonsavtale

• Utarbeiding av Segl

• Forarbeid til oppstart av FoU-sirkel – Elin Sæther og Marielle S. Gleiss

• Oppdatering av web-sidene 

• Universitetsskoleforelesning – Jonas Bakken: Fagfornyelsen i 
norskfaget 27/11



Forskning

• Hatlevik, I.K.R., Hunskaar, T.S. & Eriksen, T.M. (2020). Universitet og 
skole i samarbeid om lærerutdanning – Universitetet i Oslo sin 
modell for utvidet partnerskap. I Elstad, E. (red.) Norsk 
lærerutdanning i nordisk perspektiv, Oslo: Universitetsforlaget. 
Kapittel 13.

• Hatlevik, I.K.R., Engelien, K.L. & Jorde, D. (i review). 
Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved 
Universitetet i Oslo. Artikkel innsendt til AdNo temanr: Forberedelse 
til lærerprofesjonen - partnerskap og relevans i lærerutdanningen.



Universitetsskolebesøk

• Informere i god tid om aktiviteter

• Jevnlig informasjon - nyhetsbrev

• Universitetsskoleforelesninger

• Felles FoU-prosjekt

• Lære av hverandre



Såkorntildeling 2019
Prosjekttittel Involverte skoler Vitenskapelig ansatt ved 

UiO

Hvordan kan vi forme et nytt norskfag på 
ungdomstrinnet etter fagfornyelsen

Ris ungdomsskole og 
Flåtestad ungdomsskole

Jonas Bakken (ILS)

Fagfornyelsen og etablering av et Skaperverksted på 
skolen

Oslo Handelsgymnasium Liv Oddrun Voll 
(Naturfagssenteret) 

Undervisningsopplegg for programmering i 
realfagmatematikk

Kuben vgs Helmer Aslaksen (ILS)

Undervise i kritisk tenkning Haugjordet 
ungdomsskole

Joshua Lawrence (IPED)

Innovasjon i skole – tverrfaglig norsk/historie 
dybdelæringsprosjekt

Blindern vgs og 
Nesodden vgs

Ellen Cathrine Lund (HF)

Pilotering av felles FoU prosjekt: FoU-sirkel om makt og 
bærekraft.

Blindern vgs, Rosenvilde
vgs, Ringstabekk skole og 
Sofienberg skole 

Elin Sæther (ILS) og 
Mariell S. Gleiss (MF)



Opprettelse av samarbeidsutvalg 
• Et for forum for 

informasjonsdeling og 
samtaler

- Orientering om aktiviteter 
som er relevante for 
partnerskapet

- Diskutere ideer og 
prinsipielle forhold

- Innspill til utvikling av 
partnerskapet

Representanter for

Skolene Katti Anker Teisberg, Haugjordet
Linn Helen Ørmen, F21
Tonje Røseth, Blindern

Skoleeier Line Andreassen, UDE
Cathrine Borge Bolle, Akershus 
fylkeskommune
Susanne Kaaløy, Bærum kommune

ILS Ida Katrine Riksaasen Hatlevik
Jon Arild Lund
Kirsti Lyngvær Engelien

Studentene Andrea Dybdal Rogne, LPU
Birgit Hajem, LPU

ProTed Doris Jorde

FIKS Bjørn Bolstad



Revidert intensjonsavtale

• Denne avtaleperioden bringer 
med seg en del nye aspekter: 
skoleeiers rolle skal styrkes, det 
samme skal rollen til de andre 
fakultetene ved UiO.

• Avtalen er diskutert i 
samarbeidsutvalget for 
universitetsskolesamarbeidet og 
har nå blitt godkjent av UiO, ved 
ILS.



Segl



FoU-sirkel
1. Første fase er en studiesirkel hvor lærere og forskere jobber sammen med å 

lese og diskutere fagtekster om temaet makt og bærekraft. Målet er å utvikle et 
felles kunnskapsgrunnlag og begrepsapparat som vil kunne bidra til nyskapende 
undervisning. 

2. Andre fase av FoU-sirkelen retter seg mot å utvikle konkrete 
undervisningsopplegg.

3. Tredje fase inneholder implementering og forsking på gjennomføring av 
undervisningsopplegget.

Et viktig poeng i en slik FoU-sirkel, er å la ny fagkunnskap og etablerte erfaringer fra 
undervisning og forskning komme sammen for å bidra til utviklingsarbeid i skolen.

Status på pilotering: Ett formøte i oktober hvor representanter for Blindern vgs, 
Rosenvilde vgs, Ringstabekk skole og Sofienberg skole diskuterte utforming og 
konkretisering av prosjektet Makt og bærekraft.



Universitetsskoleforelesning

27/11 2019 kl 16.15 – 18.00 

Fagfornyelsen i norskfaget med 
Jonas Bakken.



Planer for våren 2020
• Universitetsskoleforelesninger og seminar

• 20/1 kl 16.15 – 18.00 Fagfornyelsen, i historiefaget med Karsten Korbøl, Georg 
Sverdrups hus, Auditorium 2.

• 11/2 kl 14.15 – 17.00 Fagfornyelsen – Bærekraftig utvikling. Ole Andres Kvamme, Erik 
Knain, Alfredo Jornet, Doris Jorde (ILS) og Wenche Erlien (Naturfagsenteret). Georg 
Sverdrups hus, Stort møterom.

• 11/3 kl 16.15 – 18.00 Fagfornyelsen i engelskfaget med Lisbeth Brevik, Georg 
Sverdrups hus, Auditorium 2. 

• 23/3 kl 16.15 – 18.00 Fagfornyelsen i matematikkfaget med Arne Hole, Georg 
Sverdrups hus, Auditorium 2.

• April Fagfornyelsen i samfunnsfag ved Nora Mathé 
• 12/5 2020 kl 11.30 – 16.30 Halvdagsseminar om flerspråklighet – Mi Lenga, Joke 

Dewilde, Helga Engs hus.

• FoU-sirkel (pilot) – Makt og bærekraft

• Mastertorg (pilot)



Mi Lenga

Et forsknings- og utviklingsprosjekt med lektorstudenter og 
universitetsskoler

Joke Dewilde, førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning



Om prosjektet

I Mi Lenga utforsker studenter ved Lektorprammet ved Universitet i 
Oslo flerspråklighet i ulike fag i masteroppgavene sine. For å styrke 
profesjonsrelevansen i masteroppgavene, samarbeider de med 
universitetsskoler og andre aktører. 



Kjennetegn ved masterprosjektene

1. Utforsker aktuelle problemstillinger rundt flerspråklighet i ulike fag 
på ungdomstrinnet og videregående skole

2. Utvikler kreative design der de innhenter egne data i samarbeid 
med praksisfeltet

3. Bruker sin egen eller andres flerspråklighet som en ressurs for å få 
tilgang til forskjellige erfaringer i skolen 



Seminar, 12. mai

Universitetsskoler 

Nye 
studenter

Nåværende 
studenter

PROGRAM

• Prosjektstafett v/nåværende 
studenter 

• Presentasjon 
v/universitetsskoler 

• Presentasjon v/nye studenter 

• Nettverksbygging 

• Åpen forelesning m/Prof. Suresh 
Canagarajah



Meld deres interesse!

Frist: 1. mars

E-post: joke.dewilde@ils.uio.no

mailto:joke.dewilde@ils.uio.no


Planer for høsten 2020

• FoU-sirkler

• Universitetsskoleforelesninger/seminar med fokus på erfaringsdeling 
mellom skolene. Temaer utformes med bakgrunn i det som kommer 
frem i dagens aktiviteter.



• 15.30-16.00: Hva er vi gode på? Skolevis utarbeiding av en poster 
som viser skolens satsningsområde(r) / tema(er) som skolen 
er/ønsker å bli en foregangsskole på.

• 16.00-16.45: Hva er de andre gode på? Gallery walk – Posterne 
henges opp på veggen rundt om i lokalet. En representant fra hver 
skole står igjen ved sin poster for å svare på spørsmål. Resten av 
deltagerne går rundt.

• 16.45-17.00: Hva ønsker vi å lære mer om av de andre? Skolene 
samles ved sitt bord og noterer ned hvilke satsingsområder og temaer 
de ønsker å lære mer om fra andre universitetsskoler og fra 
vitenskapelig ansatte ved UiO. Leveres til Jon Arild. 


