
 

  
Læreryrket er et fantastisk yrke, men det er også et krevende yrke. 

Hvordan går det med deg?  Hvordan har overgangen fra utdanning 
til yrke vært?  Hva har overasket deg?   Hva har vært kjekt, og hva 
skulle du ønske at du var litt bedre forberedt på? 

Fra forskningen vet vi at det å være ny 
som lærer kan være utfordrende på så 
mange måter, og vi vil tro at den 
pågående pandemien har ført til noen 
ekstra utfordringer i så måte.  

Vi har derfor gleden av å invitere deg 
som er nyutdannet lærer, på første 
eller andre året, og din lokale veileder 
til et digitalt seminar.  Ønsket vårt er 
at seminaret skal fungere som et lite 
pusterom i en travel hverdag der vi 
kan møtes for profesjonsfaglig 
refleksjon og utvikling.   

Seminarets tema er: Vi skaper rom for 
deltakelse, og gjennom å dele 
erfaringer og kunnskap håper vi at alle 
deltakerne på seminaret vil oppleve at 
de har fått både ny kunnskap og nye 
tanker som kan fungere som 
inspirasjon for det viktige arbeidet 
hver dag gjøres ute i skolene.  

SEMINARPROGRAM  
 Velkommen til seminar  

 
 Hilsen til alle seminardeltakere fra 

Utdanningsdirektør Marianne 
Skogerbø   
 

 Hvordan har dere det egentlig?                        
- Vi spør, og dere svarer (via mentimeter) 
 

 Nina Helgevold snakker om å skape 
rom for elevers deltakelse i 
undervisningen  
 

 Ingrid Skage forteller om hvordan man 
kan skape rom for deltagelse, trivsel og 
motivasjon gjennom fysisk aktiv læring  
 

 Ida Risanger Sjursø formidler sin 
kunnskap og sine tanker om det å skape 
rom for deltakelse gjennom forebygging 
av digital mobbing.   
   

 Vi deler erfaringer om hvordan dette 
seminaret har vært, og Gunn Reidun 
Tednes-Aaserød fra Utdannings-
forbundet takker for i dag 

 

 

 

Seminaret vil bli avviklet via 
zoom, og mentimeter vil bli 

benyttet som et digitalt verktøy. 

Vi ber derfor om at dere alle 
sørger for at dere i tillegg til å 

kunne følge seminaret via zoom, 
også laster ned mentimeter- 

appen, eller går inn på 
menti.com, før vi møtes. 

Mentimeterkoden er: 
 70 10 25 7 

 

I samarbeid med Statsforvalteren, Utdanningsforbundet og KS arbeider 
UiS for å utvikle gode ordninger for nye lærere.  Samarbeidet handler om 
å inkludere nye kolleger i profesjonsfellesskapet, og å legge til rette for et 
godt profesjonsfaglig samarbeid mellom partene.  Skoleledere som har 
nyutdannede lærere i staben, samt representanter fra skoleeiersiden og 
fylkeskommunen er derfor også velkomne til å delta på seminaret. 



 Vi skaper rom for deltakelse 

Er du nyutdannet og 
nytilsatt lærer i skolen? 

Da bør du holde av onsdag 24.mars kl 12:00 – 15:00 

HAR DU SPØRSMÅL  
ANG PÅMELDING? 

 
Kontakt: 

Mona Østerhus 
(administrativt ansvarlig)  
mona.osterhus@uis.no 

tlf: 51 83 35 33 

Påmelding senest mandag 22. mars  
Lenke til påmelding finner du her: 
https://svar.uis.no/LinkCollector?key=N2R9W3HNU231 
 

https://svar.uis.no/LinkCollector?key=N2R9W3HNU231

