Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget for universitetsskolesamarbeidet hadde sitt første møte 17. september 2019.
Samarbeidsutvalget skal være et forum for informasjonsdeling og samtaler, der alle parter i samarbeidet
kan diskutere ideer og prinsipielle forhold til partnerskapet. Utvalget består av representanter fra
universitetsskolene, skoleeiere, ProTed, FIKS, lærerstudentene og fakultetene som samarbeider med ILS om
lektorprogrammet. Medlemmene fra universitetsskolene skal representere både ungdomstrinnet og
videregående skole, nye og erfarne universitetsskoler, og fra ulike regioner. I tillegg har vi vurdert hvorvidt
skolene deltar i andre utvalg eller råd.
I møtet ble blant annet universitetsskoleavtalen gjennomgått. I tillegg ble det gitt informasjon om
såkorntildelingen og aktiviteter framover.

Universitetsskoleavtalen
Samarbeidsavtalen for denne perioden er fortsatt under revidering, men er nå snart klar til utsendelse.
Denne avtaleperioden bringer med seg en del nye aspekter: skoleeiers rolle skal styrkes, det samme skal
rollen til de andre fakultetene ved UiO gjøre. Universitetsskolesamarbeidet har også gått fra å være et
prosjekt til å bli en varig modell fra og med 2018. På bakgrunn av dette har revideringen av avtalen gått
noen runder internt, og har nå blitt revidert i samarbeidsutvalget. Avtalen vil bli sendt ut til signering i løpet
av en uke eller to.

Såkorntildeling 2019:
Såkornutlysningen 2019 hadde søknadsfrist i mai, og vi mottok 10 søknader om såkornmidler. Av disse ble
følgende prosjekter innvilget midler helt eller delvis:


«Hvordan kan vi forme et nytt norskfag på ungdomstrinnet etter fagfornyelsen» med Ris
ungdomsskole og Flåtestad ungdomsskole, i samarbeid med Jonas Bakken fra ILS.



«Undervisningsopplegg for programmering i realfagmatematikk» med Kuben vgs., i samarbeid med
Helmer Aslaksen ved ILS.



«Undervise i kritisk tenkning» med Haugjordet ungdomsskole, i samarbeid med Joshua Lawrence
fra IPED.



«Innovasjon i skole – tverrfaglig norsk/historie dybdelæringsprosjekt» med Blindern vgs. og
Nesodden vgs., i samarbeid med Ellen Cathrine Lund fra HF
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«Fagfornyelsen og etablering av et Skaperverksted på skolen» med Oslo Handelsgymnasium, i
samarbeid med Liv Oddrun Voll ved Naturfagssenteret.

Aktiviteter framover:


«Bærekraftig handlekraft gjennom en FoU-sirkel».

I tillegg til de overnevnte prosjektene var det flere såkornsøknader som dreide seg om tverrfaglighet. Vi har
derfor initiert et fellesprosjekt som blir ledet av førsteamanuensis Elin Sæther ved ILS, «Bærekraftig
handlekraft gjennom en FoU-sirkel». Skolene som sendte inn søknader som dreide seg om tverrfaglighet ble
invitert til å være med i en arbeidsgruppe som skal være med på å konkretisere gjennomføringen av
prosjektet. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 9. oktober.


Dagsseminar om partnerskap mellom universitet og skoler

Enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS) arrangerer et dagsseminar om
partnerskap mellom universitet og skoler fredag 8. november. Seminaret tar utgangspunkt i
partnerskapene som blir til gjennom dekomp-ordningen, men tematikken er også svært relevant for
universitetsskolene. Derfor gir FIKS muligheten for å sende en representant fra hver universitetsskole til
dette seminaret som finner sted i Professorboligen sentralt i Oslo. Mer informasjon om arrangementet ble
sendt ut torsdag 17. oktober. Ta kontakt med Jon Arild Lund dersom dere ikke har mottatt invitasjonen.


Forelesningsrekke for universitetsskolene

Vi ønsker å starte en forelesningsrekke om fagfornyelsen beregnet for universitetsskolene våre. Her har
dere mulighet til å få faglig påfyll fra forelesere som jobber med fagfornyelsen, og vil kunne være et
møtepunkt for dere ved universitetsskolene. Vi tar sikte på en frekvens på cirka en gang i måneden.
Forelesningene vil bli lagt til ettermiddag/kveld. Første forelesning vil bli holdt av Jonas Bakken 27.
november. Vi kommer tilbake til nøyaktig tid og sted om kort tid.


Bærekraftdag

ILS er i dialog med Naturfagsenteret, SEAS og COSER for å arrangere en bærekraftdag for
universitetsskolene i januar. Mer informasjon om dette kommer.


Halvdagsseminar om flerspråklighet

Halvdagsseminar for lærere ved universitetsskoler om flerspråklighet i skolen arrangeres 12. mai 2020 kl.
11:30-16:30. Programmet vil inneholde presentasjoner av funn fra masteroppgaver som leveres i juni, og
mulighet for å knytte kontakt mellom universitetsskoler og nye masterstudenter om mulig samarbeid om
fremtidige masteroppgaver. Seminaret vil avsluttes med en åpen forelesning av Prof. Suresh Canagarajah
fra University of Pennsylvania i USA, som er ekspert på flerspråklighet og literacy. For å kunne planlegge
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seminaret ønsker vi at dere melder interesse (ikke bindende) til Joke Dewilde, joke.dewilde@ils.uio.no,
innen 3. desember 2019. Se vedlegg til e-posten for mer informasjon.

Informasjonsside om universitetsskolene
Vi kommer til å legge ut en liten presentasjon av hver universitetsskole på nettsidene våre. For en stund
siden ba vi om å få en informasjonstekst fra alle skolene som vi kunne bruke til dette formålet. Vi har
mottatt tekst fra en del skoler, men mangler fortsatt noen. Hvis dere ønsker å sende inn en liten tekst om
skolen deres og deres profil, er det fortsatt anledning til det noen uker fremover, mens vi oppdaterer
nettsidene. Hvis ikke bruker vi noe av nøkkelinformasjonen dere har liggende ute på nettsiden deres, slik at
vi har nok til en liten presentasjon.

Endringer i skoleledelsen
Dersom det har skjedd eller skjer noen endringer i skoleledelsen denne høsten er det fint om dere sender
oss en e-post, slik at vi kan oppdatere kontaktlistene våre.

Juleseminaret 2019
Tradisjonen tro arrangerer vi et juleseminar for alle universitetsskolene. Den første uken i desember har
tradisjonelt vært den beste uken for både oss og dere, og vi har derfor sett oss ut mandag 2. desember som
dato. Skulle dette være en dato som passer dårlig for mange skoler, kan vi vurdere andre datoer, såfremt vi
får beskjed om det i løpet av en ukes tid. Seminaret vil starte på ettermiddagen, med en påfølgende
middag. Tid, sted og innhold for seminaret kommer vi tilbake til.

