Kristiansand 20. januar 2015

REFERAT Faggruppe Utdanning
Møtedato:
Møtetid:
Møteleder:
Møtested:
Deltakere:

20. januar 2015
Kl. 09:30-11:15
Arly Hauge
Møterom D 3007 bibliotekbygningen, Gimlemoen
Arly Hauge, Bernt Skutlaberg, Gerd Inger Haugland, Niels Songe-Møller, Øystein
Neegaard, Ottar Stordal, Åse Løvdal, Karen Junker, Arnt Jørgen Eidså, Tor
Sverre Bentsen, Kristin Robstad, Marit A. Nielsen, Bjørn, J. Monstad, Birte Simonsen og
Torbjørn Torblå
Andre:
Inger S. Bømark Lunde
Meldt forfall: Svein Hansen, Line Håberg Løvdal

SAKSLISTE
:
1/15 Referatsaker


Referat fra 19. september 2014 godkjent.

14/14 Skoleeierprogrammet




Skoleeierprogrammet legges foreløpig på is inntil avklaring om kommunesammenslåing.
Vanskelig å konkurrere om oppmerksomhet nå, både administrativt og politisk.
Vi vil i første omgang konsentrere oss om politikerne og tilby dem et utvidet opplegg
innen Folkevalgtopplæringen som temadag Utdanning.
Forprosjektgruppa legger fram anbefaling/forslag om innhold for en «temadag
utdanning» for de nye kommunestyrene på Faggruppas høstmøte.

15/14 Bredden i lærerutdanningen og behov for praksisplasser v/ Lærerutdanningen
 Alle avtaler med praksisskoler prolongeres foreløpig.
o Venter på nye statlige avtaler.
o UH-lærerne på hospitering i praksisfeltet.
o Øvingslærerne vil trolig måtte ha økt kompetanse.
o UH-sektoren arbeider med å fremme forslag til hva som bør med i en ny
øvingslæreravtale. Avhengig av partene.
 ABLU(arbeidsplassbasert barnehagelæreropplæring)i samarbeid med Høgskolen i
Bodø. 80 plasser.
o Bygger på realkompetanse.
o Må ha tilsetting i barnehage.
 Barnehagelærerutdanning(BLU): en klasse i Grimstad og 4 i Kristiansand.
o BLU underviser i kunnskapsområder og ikke fag.
 Dette har vært en utfordring for UH-sektoren.
 Frykt i sektoren for at det skal medføre en avakademisering av
utdannelsen.
 Ikke masterkrav for BLU.
 Fare for statusskille i forhold til GLU.
 Grunnskolelærerutdanning(GLU).
o 1 -7, 5 – 10,8 – 13, 5 årig lektorutdanning.
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o GLU blir masterstudie fra 2017(5 år).
o Lærerne kommer ut med færre fag noe som over tid vil få innvirkning på
organiseringen av skolene.
o «Lærerskolene» må dekke 2 av 5 fag(NO, Ma, Eng, tegnspråk, samisk) for å få
lov til å gi lærerutdanning.
 UiA tilbyr 3 av disse.
Økt opptakskrav til lærerutdanningene fra 2016: 4 i matematikk.
o 30 % av dagens studenter har i dag 3.
o Vil tilby forkurs.
UiA har redusert antall plasser på PPU-A for å øke antall lektorplasser.
o PPU-Y som før.
Praksisplasser.
o Må være i rimelig avstand fra studiestedet.
o Ta hensyn til kollektivtilbudet.
o Fortsetter med nisjepraksis(Idrett på Hovden).
o Det vil kreves faglærer i fordypningsfaget.
o U-trinnet vil bli hardere belastet med studenter p.g.a. nye grupper som skal
ha praksis der => økt volum og spesialisering.
Etterutdanningsmidler dukket opp før jul og UiA vil gi tilbud innen: engelsk, mat og
helse og naturfag.
o Hva kommunene har av behov videre, vil bli drøftet på Utdanningsmøter og
så tas deretter opp igjen i Faggruppe Utdanning.
Innspill fra møtet:
o Mellomtrinnet trenger oppfølging i etter- og videreutdanning.
o Skoleeier må med i kopifeltet når Lærerutdanningen kontakter skoler og
lærere.
Saken bringes videre til Utdanningsmøtene.

2/15 Lokal samfunnskontrakt





Se vedlagt PPT-presentasjon.
Forslag om å opprette lokal samfunnskontrakt.
Fylkestinget i AA har vedtak om å opprette lokal samfunnskontrakt.
Oversendes AU for å ta videre framdrift i samarbeid med Y-nemndene.

3/15 Valg


Leder:
Nestleder:
I AU:

Svein Hansen
Bernt Skutlaberg
Roar Aaserud
Gerd Inger Haugland
Arly Hauge
Torbjørn Torblå

4/15 Eventuelt
 Orientering om Fagskolen.
 Høring ligger ute.
 Forslag om å overføre ansvar til staten.
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 Færre og større fagskoler.
Forslag om samarbeid om felles Fagskole på Agder.

Neste møte 14. april 2015

Med vennlig hilsen
Torbjørn Henrik Torblå
Seniorrådgiver
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