NETTVERK FOR MUSIKK I LÆRERUTDANNINGENE

MANDAT
Målgruppe:
Ansatte ved universitet og høgskoler (UH) med lærerutdanning og barnehagelærerutdanning,
faglærerutdanning, PPU og annen utdanning knyttet til musikk som utdanner til arbeid i
opplæringssektor; barnehage, grunnskole, videregående opplæring og kulturskole.
Mandat:
Nettverk for musikk i lærerutdanningene skal:








Være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling på sitt fagområde
Bidra til en mer kunnskapsbasert opplæring i lærerutdanningene
Stimulere til samarbeid, utvikling og forskning på fagområdet
Bidra til kunnskapsspredning og forskningsformidling i utdanningssektoren
Arrangere en årlig nettverkskonferanse med key note speaker, presentasjon av Paper og
kunstnerisk utviklingsarbeid, workshops, symposium o.l.
Bistå KKS i arbeidet med å spre forskning til opplæringssektoren
Bidra i utvikling av støtte- og veiledningsmateriell, artikler eller lignende etter egne oppdrag
fra KKS

Organisering:
Nettverket organiseres med en koordinator og et arbeidsutvalg (AU) for en årlig nettverkskonferanse
og arbeid mellom konferansene. Konferansen skal rullere geografisk og mellom store og små
institusjoner.
Koordinator: Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen (KKS) i samarbeid med AU.
AU: består av 4 medlemmer
1 representant for vertsinstitusjonen for kommende års konferanse
2 representanter fra 2 ulike UH-institusjoner
1 representant fra KKS (koordinator)
Et av medlemmene må sitte i 2 år for å sikre kontinuitet. AU oppnevner nye representanter i tett
dialog med institusjonene.
AU’s oppgaver: Planlegging av konferansens faglige innhold og godkjenning av abstrakts i samarbeid
med en oppnevnt vitenskapelig komite.
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Økonomi
Nettverket organiseres som et spleiselag mellom universitet og høgskoler og KKS. KKS er faglig
underlagt Utdanningsdirektoratet og påtar seg inntil videre koordinatorrollen for nettverket og
dekker utgifter til Key note speaker samt reise og opphold for medlemmene i AU. Medlemmene i AU
bruker egen arbeidstid / FoU-tid til planlegging av konferansen.
Medlemmer
Deltakere / medlemmer i nettverket er ansatte ved universitet og høgskoler som beskrevet under
målgruppe. Det er ønskelig at alle aktuelle institusjoner deltar i nettverket med minst en
representant. Deltakerne er ansvarlig for egen deltaking i nettverket gjennom søknad om økonomisk
støtte i egen institusjon eller til eksterne finansieringskilder, framlegg av Paper etc. Nettverket kan
vurdere innpass for andre deltakere ved behov, dette drøftes i AU. Andre interesserte kan delta på
åpne foredrag.

Mandatet revideres ved behov.
Mandatet ble lagt fram for nettverk på samlingen 31.10. -1.11.2016. Ingen merknader.
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