NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK VED
UNIVERSITET OG HØGSKOLER

MANDAT
Forslag fra AU lagt fram på nettverkskonferansen i Tromsø, 27.-28.1.2014

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












Være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling på sitt fagområde
Arrangere en årlig nettverkskonferanse med keynote speaker og presentasjon av paper
Bidra til en mer kunnskapsbasert opplæring i lærerutdanningene
Stimulere til samarbeid, utvikling og forskning på fagområdet
Bidra til kunnskapsspredning og forskningsformidling i utdanningssektoren
Spre kunnskap og informasjon om formgiving, kunst og håndverk
Bidra til økt rekruttering til formgiving, kunst og håndverk
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
Følge opp nettverkets facebookside
Nettverket skal ikke drive fagpolitisk arbeid

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
1 representant fra en UH-institusjon med et stort fagmiljø / faglærerutdanning
1 representant fra en UH-institusjon med et mindre fagmiljø / distriktsperspektiv
1 representant fra KKS (koordinator)
Et av medlemmene må sitte i 2 år for å sikre kontinuitet.
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AU’s oppgaver:
Planlegging av konferansen, faglig innhold, invitasjon, informasjon og oppfølging av deltakere og
godkjenning av abstract. KKS koordinerer arbeidet i AU og tar ansvar for det arrangementstekniske.
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 keynote 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.

Mandatet revideres ved behov.

Tromsø 24.1.2014
Kari Doseth Opstad, UiT, vertsinstitusjon
Mette Gårdvik, HiNesna
Janne B. Reitan, HiOA, vitenskapelig kommisjon
Merete Hassel, KKS, koordinator for nettverket
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