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1. Innledning
 Første møte i programkomiteen for utdanningskonferansen 2014. Komiteen består i år av
medlemmer fra referansegruppen for enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed),
medlem fra RESULT og to studentrepresentanter. Prodekaner Utdanning: Nanna
Hauksdottir og Inger Njølstad fungerer som referansegruppe for programkomiteen.


Møtet starter med en kort presentasjonsrunde av hvert enkelt medlem.



Anita Iversen informerer om rammene til komiteen. Konferansen skal arrangeres 3. april
2014. Tema for konferansen er studentaktiv læring. Budsjettet er på 100 000 kroner.
Konferansen skal være en aktiv arena, med workshops og innspill fra studentene, i tillegg
til korte foredrag for å dele eksempler på undervisningsaktiviteter som bidrar til
studentaktiv læring. Intensjonen med konferansen er blant annet å inspirere og å la seg
inspirere.

2. Idemyldring


Målgruppen for konferansen har tidligere år vært ansatte og studenter. Det ble under
møtet avgjort at vi av ressursmessige grunner avgrenser konferansen til hovedsakelig å
gjelde vitenskapelige ansatte i 2014. Studentene deltar med innspill og kan melde seg på,
selv om programmet i hovedsak vil rette seg mot lærere. 3.april blir studiedag for
studentene, så langt det er mulig.



Det ble stilt spørsmål om konferansen skal arrangeres annen hvert år fast? Spørsmålet
bringes videre til dekanatet.



Påmeldingsfristen til konferansen ble foreslått til 31.januar 2014. Det kom innspill om at
dette var for tidlig, men det ble enighet om at det var nødvendig på grunn av
planleggingen.
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Det er laget egen webside for konferansen Utdanningskonferansen 2014, samt en
kunngjøring på Tavla. Websiden skal også legges på fronter. Seksjon for
formidlingstjenester inviteres inn i arbeidet for å bidra med annonsering, video, intervjuer
etc. (ansvar Anita)



Program: Vi starter kl. 08:30 og holder på til kl. 16:00, med lunsjpause kl.12:0013:00. Før lunsj planlegger vi med 1-2 eksterne foredragsholdere, samt
“speedinnlegg” på 5-10 minutter per innleder (både studenter og ansatte), med gode
eksempler fra undervisning som bidrar til studentaktiv læring. Etter lunsj planlegges
det workshops, 3-4 sesjoner som kjøres to ganger hver. Varighet per workshop på ca.
1 time.
Utkast til programskisse:



Eksempler på aktuelle tema til speedinnleggene/workshops:
Eksamen; Bruk av IKT; Simulering; Utdanningsledelse; Læringsmiljø; Casebasert læring;
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS); Ansvar for egen læring; Innspill fra andre
fakultet; Storytelling. Finnes det gode utviklingsprosjekt rundt om som kan presenteres
gjennom speedinnlegg?



Kristine V. Johansen informerer kort om mulig ekstern foredragsholder, Tor Haugnes.
Han er kjent for å ha et meget inspirerende og energisk foredrag. Han er videre kjent for å
engasjere studentene med sin noe utradisjonelle pedagogiske tilnærming. Se vedlegg for
mer informasjon. Det drøftes om vi skal booke Haugnes, eller om det er andre som kan
være aktuelle. Alle kan sende inn forslag på eksterne foredragsholdere til komiteleder.



Rombooking: Teorifagsbygget før lunsj, MH/farmasi etter lunsj (ansvar Anita)
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3. Videre arbeid:
 Instituttene representert ved programkomiteens medlemmer, studentene og RESULT
har frist til mandag 18.november med å spille inn tema + navn på foredragsholdere av
speed-fremlegg og/eller eventuelt tema til workshops (sendes til Anita Iversen).


Ansatte og studenter som har ønsker om å bidra med et speed-fremlegg og/eller
workshop oppfordres til å ta kontakt med medlem fra institutt eller komiteens leder.

Nytt møte settes til etter 18.november, innkalling kommer.

Anita Iversen
førsteamanuensis
–
anita.iversen@uit.no
77 62 07 14

Tove-Beate Engum
førstekonsulent
–
tove-beate.engum@uit.no
77 62 52 08
–
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