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Møteplan

• Presentasjon av utvalgets medlemmer

• Hva vil vi med samarbeidsutvalget? 

• 10 år med partnerskap ved Kirsti Engelien

• Presentasjon av og mulighet for innspill til intensjonsavtalen

• Orientering om såkornutlysning og tildeling av såkornmidler i 2019.

• Hvilke grep kan gjøres for å styrke skoleeiers og studentenes 
deltagelse i universitetsskolesamarbeidet?
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Cathrine Borge Bolle, Akershus fylkeskommune
Susanne Kaaløy, Bærum kommune

ILS Jon Arild Lund 
Kirsti Lyngvær Engelien 
Ida Katrine Riksaasen Hatlevik

Studentene Andrea Dybdal Rogne, LPU
Birgit Hajem, LPU

ProTed Doris Jorde

FIKS Bjørn Bolstad       



Hva vil vi med samarbeidsutvalget?

Et for forum for informasjonsdeling og samtaler
- Orientering om aktiviteter i og som er relevante for partnerskapet

- Diskutere ideer og prinsipielle forhold

- Innspill til utvikling av partnerskapet



10 år med 

universitetsskolesamarbeid 

ved UiO

Kirsti Engelien, 
Undervisningsleder ved ILS
Nestleder ProTed, senter for fremragende lærerutdanning
Universitetet i Oslo



UiO samarbeider med 125 partnerskoler 

«Lærerutdanningen er samfunnets viktigste utdanning.

…Vi trenger mer universitet inn i skolene og mer skole inn i 
universitetet. Det er viktig å integrere den erfaringsbaserte, 
empiriske kunnskapen fra praksisfeltet med den 
forskningsbaserte, teoretiske kunnskapen fra universitetet.»

Ole Petter Ottersen 

tidligere rektor ved Universitetet i Oslo ved

«Partnerskap for framtiden»

Universitetsskolekonferansen 2014
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Universitetet i Oslo –
5 fakulteter som samarbeider om Lektorprogrammet



10 år med samarbeid



Hva samarbeider vi om?

• Utvikle kvaliteten i skolen og i høyere utdanning for å styrke elevers 
og studenters læring

• Videreutvikle lærerutdanningene, og skape gode modeller for 
lærerstudentens praksis

• Øke samarbeidet om forsknings- og utviklingsarbeid i skolene
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Framtidens skole

- I fremtidens skole må elevene både lære mer i det enkelte fag 
– og mer om å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske 
og skape. Dette vil være fagovergripende kompetanse som 
knyttes direkte til faget.  

Sten Ludvigsen, 

Aftenposten 15.6.15

https://www.aftenposten.no/norge/i/4vXE/Ny-rapport-Dette-blir-viktig-i-fremtidens-skole
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/utvalg-utreder-framtidens-skole/id732688/


Fagfornyelsen er felles for skole og UH

Fase 1 – utvikling av kjerneelementer
 Vedtatt juni 2018

Fase 2 – utvikling av læreplaner
 Læreplangruppene har levert sine bidrag til UDIR
 Formell høring fra midten av mars-juni
 UDIR arbeider med:

 systematikk i og på tvers av læreplaner 
 språktesting 
 digitale løsninger + støtteressurser
 Revisjon av§3 i opplæringsloven (vurderingsforskriften) + utprøving av nye eksamensformer

 Eksamensgruppa (ledes av Sigrid Blömeke, CEMO, UiO)
 Kunnskapsgrunnlag
 Eksamenssystemet i sin helhet
 Tilbakemeldinger til læreplangruppene

Fase 3 - revisjon av vurderingsforskriften – nye eksamensformer (H19)

Fase 4 – Kunnskapsdepartementet fastsetter nye læreplaner (H19)

+ Lied-utvalget &
Nordrum-utvalget

https://www.uv.uio.no/cemo/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/—-eksamen-faller-mellom-alle-stoler.html
https://www.liedutvalget.no/
https://www.opplaringslovutvalget.no/


Fagfornyelsen 

Fase 5 – implementering

Skolene og UH-sektoren forbereder seg

Desentralisert kompetanseutvikling 

Se også 
Utdanningsforbundet om 
Fornyelsen av fagene i skolen.

UiO: FIKS

https://www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/nordland/nyheter/nyheter-2018/fagfornyelsen/
https://www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/nordland/nyheter/nyheter-2018/fagfornyelsen/
https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/


Universitetsskoler 2018-2022

+ et team av engasjerte 
skoleeiere!

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/universitetsskoleprosjektet/universitetsskolene/index.html

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/universitetsskoleprosjektet/universitetsskolene/index.html
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Lærerutdanning 2025
• Et hovedgrep i strategien er partnerskap mellom lærerutdanningene og skole-

og barnehageeiere for å etablere lærerutdanningsskoler og 
lærerutdanningsbarnehager. 

• Det skal utvikles nasjonale rammer for partnerskapene. 

• Satsingen på lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager skal sikre 
høy kvalitet i praksisopplæringen, styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, 
økt bruk av delte stillinger og løpende kvalitetsutvikling i lærerutdanningene 
basert på både forskning og de langsiktige behovene i barnehage og skole. 

• Dette arbeidet skal bygge videre på de partnerskapsmodellene som allerede 
finnes, blant annet universitetsskoler og utdanningsbarnehager.

• Et styrket samarbeid skal også bidra til at lærerutdanningene er relevante 
tilbydere av etter- og videreutdanning. 



– UiO har sammen med UiT gått foran i arbeidet med 
partnerskap mellom lærerutdanningene og skolesektoren.

– Deres utvikling av universitetsskolesamarbeidet gjennom 
flere år har hatt stor innvirkning på målene som er definert 
i vår langtidsstrategi for lærerutdanning

Det gleder oss å se skoler og skoleeiere som ser 
mulighetene som ligger i universitetsskolesamarbeidet 
også for elever og lærere

Les mer Feiring av UiOs nye universitetsskoler

Statssekretær Atle Simonsen og
politisk rådgiver Kjartan Almenning 

fra Kunnskapsdepartementet. 
Foto: Jarli&Jordan/UiO.

Kunnskapsdepartementet:

https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/feiring-universitetsskoler.html


https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/universitetsskole-
samarbeidet/Aktiviteter/sakornmidler/utlysning-av-sakornmidler-2019.html

3/12- 2018 Workshop 1:
Den enkelte skole skulle identifisere tema (i lys av 
fagfornyelsen) som de ønsket at skal forskes på, på deres 
skole i samarbeid med andre skoler og med forskere fra UiO. 
Hensikten er å finne felles interesseområder som kan danne 
utgangspunkt for en såkornssøknad og bli starten på et 
mulig forskningsprosjekt. (17 skoler deltok)

19/3 - 2019 Workshop 2:
Møtepunkt mellom universitetsskolene og universitetets 
forskere. Koble skolenes interesser mot forskeres interesser.

Avklare behov for utveksling av kunnskap og utvikling av 
mulige prosjektideer til FoU-samarbeid sammen 
(såkornsøknad). Avtale videre samarbeid for utforming av 
søknad. (12 skoler og 18 vitenskapelig ansatte).

20/5-2019 Søknadsfrist

27/6-2019: Såkorntildeling



Prosjekttittel Involverte skoler Vitenskapelig ansatt ved 
UiO

Beløp det ble 
søkt om

Beløp 
som gis

Motivasjon og studieteknikk hos elever ved Valler vgs -
konsekvenser av et skoleinitiert tiltak

Valler vgs Eyvind Elstad (ILS) 12.000 0

Kompetanseløft om bærekraft Rosenvilde vgs (Elin Sæther) 50.000 0*

Hvordan kan vi forme et nytt norskfag på 
ungdomstrinnet etter fagfornyelsen

Ris ungdomsskole og 
Flåtestad ungdomsskole

Jonas Bakken (ILS) 50.000 50.000

Hvilken rolle spiller organisering, kultur, samarbeid, 
elevgrunnlag for å få til tverrfaglig arbeid

Ringstabekk skole og 
Sofienberg skole

130.000 0*

Fagfornyelsen og etablering av et Skaperverksted på 
skolen

Oslo Handelsgymnasium 
(og til dels Mailand vgs)

Liv Oddrun Voll 
(Naturfagssenteret) 

50.000 12.800

Undervisningsopplegg for programmering i 
realfagmatematikk

Kuben vgs Helmer Aslaksen (ILS) 29.735 29.735

Undervise i kritisk tenkning Haugjordet 
ungdomsskole

Joshua Lawrence (IPED) 16.800 16.800

Bærekraftig handlekraft - innenfor, og på tvers av, 
samfunnsfag

Blindern vgs, og 
potensielt andre 
uni.skoler som er 
interesserte

Elin Sæther (ILS) 47.000 0*

Innovasjon i skole – tverrfaglig norsk/historie 
dybdelæringsprosjekt

Blindern vgs og 
Nesodden vgs

Ellen Cathrine Lund (HF) 100.000 80.000

* Skolene får tilbud om å bli med i utviklingen av et felles FoU prosjekt FoU-sirkel om makt og bærekraft, ledet av Elin Sæther, som til sammen får 210.000 kr 



Felles prosjekt ledet av Elin Sæther (210.000)
• Bærekraftig handlekraft gjennom en FoU-sirkel.

Tverrfaglig arbeid - relevant for fag som historie, religion og etikk, norsk, 
engelsk, naturfag og samfunnsfag.

• Fase 1: Lesegrupper for lærere som etablerer felles 
kunnskapsgrunnlag i temaet "makt og bærekraft".

• Fase 2: Utvikle undervisningsopplegg om skal prøves ut. Fokus på 
metodekunnskap som et viktig moment.

• Fase 3: Utprøving av undervisning og av opprettelse av didaktiske rom 
(møteplasser for å diskutere forløp, data fra gjennomføring og 
fortolkning av disse).



Hvilke grep kan gjøres for å styrke skoleeiers og studentenes 
deltagelse i universitetsskolesamarbeidet?

Innspill fra 

• Andrea Dybdal Rogne, LPU

• Line Andreassen, UDE


