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Innledning  

 
Kvalitet i skole og barnehage forutsetter dyktige og engasjerte lærere og barnehagelærere, men vi 

vet at det ikke er mulig for lærerutdanningene å fullt ut forberede nyutdannede lærere for den 

komplekse virkeligheten de møter. Alle nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole skal få en 

god overgang fra utdanning til jobb.  

 

Kunnskapsdepartementet har derfor, i samarbeid med KS, organisasjoner for barnehage, skole og 

høyere utdanning, inngått en intensjonsavtale om veiledning for nyutdannede lærere i deres to 

første yrkesår og utformet rammer for utvikling av lokale veiledningsordninger (hvordan god 

veiledning bør gjennomføres).  

 

Ansvaret for å ivareta nyutdannede nytilsatte lærere på en god måte ligger lokalt hos arbeidsgiver, jf. 

arbeidsmiljøloven § 4-2, opplæringsloven § 10-8 og friskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav i).  

Det er viktig at veiledningsansvaret er forankret hos kommunens ledelse på alle nivåer.  

Rektor/styrer har det daglige ansvaret for at nyutdannede lærere og barnehagelærere får veiledning. 

 

Lærerutdanningene tilbyr veilederutdanning Skolerettet veiledningspedagogikk – Videreutdanning – 

NTNU mottar midler fra Udir for å delta i utviklingen av lokale veiledningsordninger Midler til 

universiteter og høgskoler (udir.no).  

Trøndelag sørvest oppvekst samarbeider med NTNU om veiledning av nyutdannede 

grunnskolelærere. Dette samarbeidet og «Plan for oppfølging av nyutdannede lærere i Fosen-

regionen 2019/2020» ligger til grunn for denne planen. Regionene Fosen, Værnes, Gauldal og Malvik 

deltar også i samarbeidet. 

 

Hensikten med denne planen er å synliggjøre utviklingen av den regionale veiledningsordningen og 

skape en sammenheng mellom de nasjonale rammene med ordningen og de kommunale og lokale 

veiledningsordningene i regionen. 

  

http://arbeidsmiljoloven.com/article/%C2%A7-4-2-krav-til-tilrettelegging-medvirkning-og-utvikling/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_12
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84/KAPITTEL_5#%C2%A75-3
https://www.ntnu.no/videre/skolerettet-veiledningspedagogikk
https://www.ntnu.no/videre/skolerettet-veiledningspedagogikk
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/midler-til-universiteter-og-hogskoler-/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/midler-til-universiteter-og-hogskoler-/
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Nasjonale rammer 
 

 

De nasjonale rammene  

består av følgende tre elementer:  

 

1. Prinsipper og forpliktelser for 

Veiledning av nyutdannede nytilsatte 

lærere i barnehage og skole  

 

2. En skriftlig faglig veileder om hvordan 

gode veiledningsordninger kan 

utformes og gjennomføres lokalt. 

 

3. Et utdanningstilbud for veiledere.  

 

 

 

I dokumentet i pkt 1 står det at nyutdannede lærere som mottar veiledning, er mer positive i 

vurderingen av sitt første yrkesår enn de som ikke har fått veiledning. 

 

Et tillitsbasert forhold mellom veileder og nyutdannet, avsatt tid til veiledning, jevnlige møter og 

veileders kompetanse er suksessfaktorer som trekkes frem av både nyutdannede og veiledere. 

Gjennom kvalifisert veiledning kan den nyutdannede få trygghet til å håndtere og mestre 

arbeidssituasjonen og møtet med elevene. De får også økt bevissthet om verdien av egen 

kompetanse.  

Veiledning kan på denne måten være viktig for å beholde nyutdannede lærere i barnehagen og 

skolen. Veiledning som involverer både den nyutdannede og kolleger, kan også virke utviklende for 

profesjonsfellesskapet i barnehage og skole og bidra til bedre trivsel og læring for barn og elever.  

 

  

Bilde 
1https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e03
64a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-
og-skole_oppdatert-2021_10.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e0364a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole_oppdatert-2021_10.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e0364a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole_oppdatert-2021_10.pdf
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/hvordan-kan-det-gjennomfores/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/rammer-for-veiledning-i-barnehage-og-skoler/
https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e0364a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole_oppdatert-2021_10.pdf
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Videre er det beskrevet «Prinsipper for veiledning» på s 7 i rammeverket: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambølls evaluering 2020 
 

I en evaluering av veiledningsordningen gjort av Rambøll på oppdrag av Udir trekkes følgende 

hovedfunn fram: 

• Lærerne opplever at veiledningen er med på å gi en god overgang fra studier til yrkesliv. 

• 4 av 10 nyutdannede tilbys ikke veiledning 

• Over halvparten av veilederne mangler formell kompetanse i å veilede. 

• Høyskole- og universitetsmiljøet ser ut til å være lite involvert i veiledningsarbeidet. 

Kilde: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-veiledning-av-

nyutdannede-nytilsatte-larere--sluttrapport/  

 

Samtidig identifiserer Rambøll tre suksesskriterier for veiledning (op. cit): 

1. Veiledning fra en kvalifisert veileder har høyere kvalitet enn der veileder ikke har tilsvarende 

kompetanse. 

2. Tydelig forankring og tett kontakt mellom aktører og nivåer gir høyere kvalitet på veiledninga. 

3. Veiledningen må være fleksibel og tilpasses lokale forhold. 

 

Disse suksesskriteriene tar vi med inn i det regionale og lokale arbeidet med utviklingen av 

veiledningsordningen. 

https://www.udir.no/contentassets/8f74754444124fe5b3e93415b7472180/kortversjon-av-sluttrapport_evaluering-av-veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere.pdf
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere--sluttrapport/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere--sluttrapport/
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Tilskudd til veiledning av nyutdannede lærere  

 
Utdanningsdirektoratet sendte fra våren 2019 ut et tilbud til skoleeierne i landet om at de kunne 

søke om øremerkede tilskudd til veiledning av nyutdannede grunnskolelærere.  

 

Udir beskriver bakgrunn og rammer for tilskuddsordningen slik:  
Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede lærere i grunnskolen får god veiledning og gjøre at 
overgangen fra utdanningen til læreyrket blir enklere. Målet er at nyutdannede lærere blir værende i 
skolen. Målgruppen er lærere i sitt første år og andre år i skolen. 
 
Tilskuddsmottaker velger selv hvordan veiledningen organiseres og gjennomføres, men veiledningen 
skal være i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og 
skole» 
Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen. 
Utgifter til veiledning ut over det tilskuddet dekker, må finansieres av kommunens/friskolens egen 
ramme. 
Med nyutdannet lærer mener vi en lærer i de to første årene etter endt grunnutdanning, i fast eller 
midlertidig stilling. Det er kun nyutdannede lærere som startet på sitt første år som lærer i 
grunnskolen skoleåret 2021/2022 eller 2022/2023, man kan motta tilskudd for. 
 

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-veiledning-

for-nyutdannede-nytilsatte-larere/ 

 

Skoleeier skal rapportere: 

• antall nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen som har fått veiledning 

• antall timer med veiledning som er gitt - individuelt og/eller i gruppe 

• om veiledningen har vært i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i 
barnehage og skole» 
 

Søknad innen 16.september 2022 her: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/2177  

 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e0364a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole_oppdatert-2021_10.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e0364a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole_oppdatert-2021_10.pdf
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-veiledning-for-nyutdannede-nytilsatte-larere/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-veiledning-for-nyutdannede-nytilsatte-larere/
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/2177
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Utvikling av et felles kunnskapsgrunnlag i Trøndelag sørvest. 
 

For at en veiledningsordning skal kunne gi nyutdannede lærere en god start i yrket, må vi som rigger 

og drifter ordningen ha en grunnleggende forståelse av hva vi vil oppnå med ordningen, hva som kan 

bringe oss dit vi ønsker, og om vi er på rett vei.  

 

Nina Vasseljen ved lærerutdanninga NTNU har ledet oss gjennom en prosess der vi (skoleeiere, 

ledere, veiledere, nyutdannede og lærerutdanneren) har jobbet fram et felles kunnskapsgrunnlag. Vi 

har:  

- delt erfaringer rundt hvordan nyutdannedes opplevelser og utvikling påvirkes av alle 

faktorene i virksomheten  

- diskutert oss fram til en felles forståelse av hensikten med veiledningsordningen  

- samlet kunnskap om viktige erfaringer og læringspunkt for nyutdannede lærere 

- tatt med Rambølls funn fra 2020 inn i arbeidet (se «Rambølls evaluering» s 5) 

- diskutert hvordan alle kan bidra og hvem som kan ta ansvar for hva 

- sett på hva som kan bidra til en god start 

 

Denne prosessen ledet oss til følgende kunnskapsgrunnlag: 

 

Den nyutdannedes yrkesstart påvirkes av den nyutdannede, tildelte arbeidsoppgaver, den 

nyutdannedes utdanning/verktøy for å ivareta disse arbeidsoppgavene, skolens arbeidsfordeling, 

skolens regler og normer og fellesskapet (lærere, ledere, foresatte og elever). Engeströms 

aktivitetssystem viser hvordan alle faktorene i virksomheten påvirker hverandre:  

 

Engeströms aktivitetssystem (Engeström, 1987). 

 

Den nyutdannede læreren er subjektet som ivaretar sine arbeidsoppgaver og bygger 

profesjonskompetanse (objektet). Veiledningsordningen skal være et redskap for den nyutdannede i 

denne prosessen, men alle faktorene og personene i organisasjonen kan bidra til en god yrkesstart. 
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for den nyutdannede læreren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Engeströms aktivitetssystem (Engeström, 1987), tilpasset av Nina Vasseljen (2022). 

 

Om vi skal lykkes, trenger vi en felles forståelse av hva en veiledningsordning skal være, hvorfor vi 

skal ha den og hvordan vi skal etablere og utvikle den.   

 

Hvorfor veiledningsordning?  
Vår målsetting er at nyutdannede lærere etter to år i yrket skal  

oppleve trivsel og anerkjennelse og OK mestring av fag, didaktikk, 

læringsmiljøledelse, kommunikasjon, relasjonsbygging og tilpassa 

opplæring. De skal ha utviklet god læreplanforståelse, profesjonelt 

skjønn og profesjonell nysgjerrighet. De skal være utøvende, undersøkende 

og utviklende, delta i profesjonelle læringsfellesskap og forstå 

organisasjonen oppbygging. 

 

For å komme dit, trenger de å bli kjent med egen arbeidsplass, komme i gang som lærer, utvikle et 

analytisk og lærende blikk og delta i profesjonell utforsking og utvikling (Vasseljen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veien som nyutdannet lærer (Vasseljen, 2022, ut fra Engeström, 1987). 
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Å bli kjent med egen arbeidsplass handler om å finne ut av hvordan ting gjøres ved skolen, 

hvordan skolen er organisert, forpliktelser og rettigheter osv. Her har eiere, ledere og kollegaer et 

ansvar for å informere og bidra til helhetlig forståelse gjennom informasjonsmøter, skriftlig 

informasjon, fadderordning osv. 

 

Å komme i gang som lærer handler om å planlegge og gjennomføre undervisning som stimulerer til 

faglig og sosial utvikling og som styrker læringsmiljøet. Det handler om kommunikasjon og 

relasjonsbygging og det handler om å etablere samarbeid med foresatte, kollegaer og andre 

samarbeidspartnere. Det handler også om å utvikle profesjonelt skjønn og reflektere over egen 

lærerrolle. I disse prosessene har veiledningssamtaler og veilederen rolle stor betydning.  

 

En utdannet veileder har kompetanse til å kunne støtte og stimulere nyutdannede i disse prosessene, 

både individuelt og i grupper. Det handler om å bekrefte opplevelser og erfaringer, sammenholde 

erfaringer med forskning og teori, se ulike perspektiv og valgmuligheter.   

 

Å utvikle et analytisk og lærende blikk handler om å undersøke egen praksis, sammenholde egen 

praksis med læreplaner, lokal praksis og fagkunnskap. Veiledningssamtaler av god kvalitet vil styrke 

den nyutdannedes evne til å lære av egen og andres undervisning gjennom observasjon, samtaler 

med elevene, pedagogisk og didaktisk analyse mm.  

Det er også viktig at den nyutdannede opplever en kollektiv læringskultur ved skolen, utvikler 

profesjonell nysgjerrighet og undring, og involveres i profesjonelle læringsfellesskap i kollegiet. I slike 

kollektive prosesser vil skolen og kollegiet dra nytte av den nyutdannedes oppdaterte fagkunnskap, 

fagspråk og forskningskompetanse.  

 

Å delta i profesjonell utforsking og utvikling handler om nytenking og kreativitet. Det handler om 

å være utforskende i de daglige hendelsene, men også om langsiktig tenkning utover dagens praksis 

og planer. Veiledningssamtaler med kvalifisert veileder vil støtte og stimulere nyutdannede til å finne 

og bruke mulighetsrommet i dagens skole, men også skolens kultur og ledelsens innsats for 

skoleutvikling er av stor betydning for den nyutdannede når det gjelder deltakelse i profesjonell 

utforsking og utvikling. 
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En god start.  

En vellykket veiledningsordning avhenger av at den nyutdannede ønsker å være i utvikling, ser 

hensikten med veiledningsordningen og har tro på samarbeidet. Kunnskap om overgangen 

utdanning-yrke, kunnskap om veiledningsordningens hensikt, organisering og innhold, 

rolleavklaringer, rammer for veiledninga (tid, sted, varighet, hyppighet osv) kan bidra til en god start.  

 

 

En god start. Vasseljen 2022 

 

På arbeidsplassen må det bygges en felles forståelse for veiledningsordninga og roller og rammer må 

avklares. Veiledninga skal skje ut fra den nyutdannedes behov og den nyutdannede skal oppleve 

veiledninga som støttende og stimulerende, ikke belastende.  

 

Det er den nyutdannede som eier og leder egen utviklingsprosess.  
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Fra kunnskapsgrunnlag til plan og handling: 

 
Med kunnskapsgrunnlaget vårt som utgangspunkt har vi i samarbeid med Vasseljen utviklet et årshjul 

for de lokale veiledningsordningene i Trøndelag sørvest. Noen deler av årshjulet er felles for hele 

regionen, mens andre deler skal utarbeides lokalt. Felles årshjul for regionen er bakerst (Se «Årshjul 

for veiledningsordningen i Trøndelag sørvest s 15-16) i denne planen, som en tabell for hhv høst- og 

vårsemesteret. Lokale planer med årshjul ligger i egne mapper i kanalen for veiledningsordninga på 

Teams. 

 

Roller og ansvar i en god start på veien 
 

Ledelsen er navet og driveren av den lokale veiledningsordninga. Skolelederne og eierne sørger hver 

sommer for en oversikt over nyutdannede lærere og kvalifiserte veiledere. De planlegger også 

informasjonsmøter for nyutdannede og nytilsatte (Se «Å bli kjent med egen arbeidsplass» s 9») og 

setter disse inn i årshjulet. Her er det nyttig å tenke «Når trenger de nyutdannede/nytilsatte hvilken 

informasjon?». 

 

Utviklingsveileder/skoleeiere inviterer til oppstartssamling for nyutdannede, veiledere og ledere i 

august (Se «En god start» s 10). De sjekker at de lokale veiledningsordningene er i drift gjennom 

skoleåret, arrangerer samlinger for nyutdannede, drifter veiledernettverk i samarbeid med 

lærerutdanninga, deltar i fylkets «Ny som lærer i Trøndelag»-webinar og leder regionens årlige 

evaluerings- og utviklingsprosesser.   

 

Videre har vi veilederne. Kvalifiserte veiledere skal, i samarbeid med lærerutdanninga, bygge 

veiledningsordningas faglige fundament. I samspill med lederne skal de utvikle og drifte lokale 

veiledningsordninger der nyutdannede lærere støttes og stimuleres til kontinuerlig 

kompetanseutvikling gjennom individuell veiledning, gruppeveiledning og samlinger. Dette 

forutsetter utdannede veiledere og nettverksarbeid.  

 

For skoleåret 2022/2023 har vi på regionalt nivå planlagt oppstartssamling i september, fire 

samlinger for nyutdannede, to samlinger for veiledere og evalueringssamling for alle involverte i mai.  

Vi forventer at hver kommune setter rammer for veiledningssamtaler, individuelt og i grupper og 

avtaler ressursbruk. Som hjelp til dette arbeidet har vi utarbeidet et forslag til kontrakt (Se «Eks. på 

avtale om veiledning av nyutdannet grunnskolelærer» s 13-14). 
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Eks. på avtale om veiledning av nyutdannet grunnskolelærer 
 

Veiledningsavtale skoleåret 2022/2023 

 

Skole:  ______________________ 

Lærer:  ______________________ 

Veileder:  _____________________ 

Denne avtalen er forpliktende for lærer, mentor og rektor. Avtalen skal sikre at rammer for 

veiledningen og kvalitet på innholdet i den legger til rette for at den nyutdannede skal kjenne seg 

godt ivaretatt og oppleve mestring i arbeidet.  

 

Tid avsatt til veiledning: 

Mentor: 

Lærer:  

Veiledning legges til (f.eks.): Mandager kl. 12.30 – 13.15 i skolen. 

 

Tid til fagsamlinger (jfr. Årshjul for veiledningsordningen i Trøndelag sørvest): 

- Nyutdannet lærer vil få tilbud om å delta på fire samlinger inneværende skoleår. To av 

samlingene arrangeres regionalt i Trøndelag sørvest av utviklingsveileder i samarbeid med 

NTNU.  En samling er i samarbeid med Fosenregionen og Malvik, mens en samling er i 

samarbeid med PP-lederne i regionen. 

- Veileder vil få tilbud om å delta på to samlinger inneværende skoleår. Samlingene arrangeres 

regionalt i Trøndelag sørvest av utviklingsveileder og NTNU.  

- Lærer og veileder deltar sammen i en samling gjennom året. 

 

Det er ingen deltakeravgift på samlingene i de overnevnte tilbudene i «Ny som lærer».  

Kommunen dekker reise- og vikarutgifter i forbindelse med fagdagene.  
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De ulike aktørenes ansvar: 

Rektor:   

Skal utnevne en kompetent og motivert mentor/veileder på arbeidsplassen. 

Ansvar for at mentor og den nyutdannede får avsatt tid til forberedelser, samlinger og veiledninger 

innenfor sin fastsatte arbeidstid. 

Støtte og veilede veileder i sitt arbeid.  

Veileder:           

Lage et årshjul for veiledningen i samarbeid med den nyutdannede og gjennomføre 

veiledninger som fastsatt. 

Den nyutdannede:  

Forberede seg ved å lage et veiledningsgrunnlag som leveres mentor i forkant av  

veiledning, samt delta i og bidra til at veiledninger og samlinger blir nyttige og 

viktige i den profesjonelle utviklingen.  

 

 

Sted/dato: 

__________________________________________ 

 

 

__________________  __________________   __________________  

 Lærer    Veileder    Rektor 
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Årshjul for veiledningsordningen i Trøndelag sørvest 
 

Høst 2022 

 

HVA ANSVAR NÅR INNHOLD 

Mottak av 

nyutdannede lærere 

Rektor Ved oppstart Bli kjent med ny skole 

Inngå avtale om 

oppfølging og 

veiledning av den 

enkelte nyutdannede 

i skolen 

 

Rektor 

 

 

 

 

 

Ved oppstart av 

skoleåret 2022/23 

 

 

 

Avtalen inneholder: 

Plan for veiledning mellom 

nyutdannet og veileder. 

Plan for deltakelse på fagdager i 

ordningen «Ny som lærer».  

Underskrives av: Rektor, veileder og 

nyutdannet 

Oppnevne veileder 

 

Rektor 

 

Ved oppstart av 

skoleåret 2022/23 

 

 

 

Melde veileder og 

nyutdannet inn til 

utviklingsveileder 

Rektor 

 

19.08.22 Formsskjema for innmelding sendes 

ut til skolene 5.august. 

Individuelle eller 

gruppevise 

veiledninger i skolen 

 

Veileder og 

nyutdannet 

Regelmessig 

gjennom året 

Den nyutdannede og veileder lager 

selv et årshjul for de individuelle 

veiledningene.  

Innhold og tema for 
veiledningssamtalene er ut fra den 
nyutdannedes behov og premisser. 

Oppstartssamling for 

veiledere 

 

Nina Vasseljen, NTNU 

i samarbeid med 

utviklingsveileder 

22.sept kl 9-11. 

Teams  

 

Hva er et godt miljø for 
profesjonsutvikling? 
Hvem kan bidra med hva?  
Hva er hensikten med veiledninga? 
Hvordan rigge en god 
veiledningsordning? 

Oppstartssamling for 

nyutdannede i 

regionen  

 

Nina Vasseljen, NTNU 

i samarbeid med 

utviklingsveileder 

29.sept kl 10-14 

Formannskapssalen 

Skaun rådhus, 

Børsa 

Å rigge en god veiledningsordning.  
 
Forventninger, avklaringer, gleder og 
utfordringer. 

 

Samling for 

nyutdannede på tvers 

av regioner 

Utviklingsveileder i 

samarbeid med andre 

utviklingsveiledere 

I løpet av uke 45. 

Digitalt etter lunsj. 

Mer info kommer. 

Foreldresamarbeid. 
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Vår 2023 
 

HVA ANSVAR NÅR  INNHOLD 

Samling for 

nyutdannede og 

veiledere 

I samarbeid med Fosen 

og Malvik. 

I løpet av uke 4 

(23/1-27/1). Digitalt 

etter lunsj. 

Mer info kommer. 

Profesjonsetikk 

Samling for veiledere Nina Vasseljen, NTNU i 

samarbeid med 

utviklingsveileder 

2.mars kl 13.30-

15.30. 

Hybrid samling: 

Formannskapssalen 

Skaun rådhus, Børsa 

og Teams (for de som 

ønsker). 

Oppfølging av samlinga om 

profesjonsetikk. 

Samling for 

nyutdannede 

 

PP-ledere i samarbeid 

med utviklingsveileder 

Mars (sannsynligvis 

uke 13). Digitalt. 

Laget rundt barna i samarbeid 

med PPT 

Felles 

oppsummeringssamling 

for nyutdannede og 

veiledere 

Nina Vasseljen, NTNU i 

samarbeid med 

utviklingsveileder 

30.mai kl 14-15.30 

Teams 

Tilbakeblikk på det første 

yrkesaktive året og veien 

videre 

Erfaringsdeling og 

oppsummering av 

planarbeidet. 

Med forbehold om endringer. 
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Lenker 
 

I disse lenkene kan du finne artikler som gir mer kunnskap om og idéer til oppfølging av nyutdannede 

lærere: 

- Nettverket for nyutdannede lærere: https://www.nyutdannede.no/ 

- Artikkel i Bedre skole: Arbeidslivsmestring − to unge læreres valg i møte med utfordrende 

situasjoner (s 32-27) 

- Intervju på www.utdanningsnytt.no:  «Astrid deler ikke ut triks og knep når hun veileder 

nyutdanna lærere»  

- Artikkel fra www.utdanningsnytt.no: «Veiledning holder liv i lærerdrømmen»  

- Artikkelsamling fra Udir: «Når starten er god» 

https://www.nyutdannede.no/
https://www.utdanningsnytt.no/files/2019/06/27/Bedre%20Skole%201%202018.pdf
https://www.utdanningsnytt.no/files/2019/06/27/Bedre%20Skole%201%202018.pdf
http://www.utdanningsnytt.no/
https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-laererarbeid-laereryrket/astrid-deler-ikke-ut-triks-og-knep-nar-hun-veileder-nyutdanna-laerere/169802
https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-laererarbeid-laereryrket/astrid-deler-ikke-ut-triks-og-knep-nar-hun-veileder-nyutdanna-laerere/169802
http://www.utdanningsnytt.no/
https://www.utdanningsnytt.no/laereryrket-steffen-handal-utdanningsforbundet/veiledning-holder-liv-i-laererdrommen/214220
https://www.udir.no/globalassets/filer/organisasjon-kompetanse/kompetanse/art.serie_nett_07.pdf

