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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGER PÅ MASTERNIVÅ ER OVERSENDT KD
Rammeplanutvalget for grunnskolelærerutdanning på masternivå har i dag levert sin innstilling.
Utvalget foreslår at navnet på de nye utdanningene blir Lektorutdanning for trinn 1-7 og
Lektorutdanning for trinn 5-10 og at utdanningene får hver sin forskrift. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/forslag_til_forskrifter_for_grunnskolelererutdanninger_pa_ma

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYE KRITERIER FOR Å KUNNE BLI UNIVERSITET
– Regjeringen vil fastsette nye kvalitetskriterier før vi behandler søknader fra høyskoler som ønsker å
bli universitet eller vitenskapelig høyskole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en
pressemelding fra KD. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/nye_kriterier_for_a_kunne_bli_universitet og
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-kriterier-for-a-kunne-bli-universitet/id2459764/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIGRASJON OG FLYKTNINGSITUASJONEN
På grunn av krig og vanskelige levekår opplever Europa rekordstor pågang av mennesker som
kommer for å få beskyttelse og hjelp. Den norske regjeringen og Stortinget forbereder en ekstra
innsats for å løse denne kritiske situasjonen. Universitets- og høyskolesektoren er beredt til å bidra i
en dugnad for flyktninger som kommer til Norge. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/migrasjon_og_flyktningsituasjonen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NY UTLYSNING NORHED
Norad lyser nå ut 120 millioner kroner gjennom NORHED. Utdanning og kvalitet har høy prioritet for
Norge. Utlysningen fokuserer på utdanning og kvalitet, og inviterer til universitetssamarbeid innen
fag som pedagogikk, lærerutdanning, IKT med mer. Utfordringen ligger ikke bare i å sikre alle barn
tilgang til skole, men også at utdanning har et relevant innhold og gir læringsutbytte. Prioriterte land
er: Etiopia, Haiti, Malawi, Nepal, Niger and South Sudan. Søknadsfrist er 15. februar 2016. Les mer på
Norads nettsider: http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2015/ny-norhed-utlysning/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIKSREVISJONENS DOKUMENT 1 (2015-2016)
Riksrevisjonens rapport ble levert Stortinger 21. oktober. I en pressemelding fra Riksrevisjonen vises
det til at en rekke etater har en informasjonssikkerhet med betydelige svakheter. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/riksrevisjonens_dokument_1_2015_-_2016_

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRS HØRINGSNOTAT OM STATSBUDSJETT 2016
UHR deltok på høringsmøte 21. oktober 2015 i KUF-komiteen om Statsbudsjett 2016 - Prop. 1 S
(2015-2016) og i Finanskomiteen fredag 16. oktober 2015. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhrs_horingsnotat_om_statsbudsjett_2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------REALVEKST TIL FORSKNING OG HØYERE UTDANNING
Regjeringens budsjett for UH-sektoren gir en realvekst på 3,4%. Dette er bra. Norge står foran store
omstillinger og UH-sektoren har en tydelig rolle her. Hva som blir de nye jobbene og hvor de blir

skapt, vet vi ennå ikke. Men vi vet at grunnforskning er helt sentral i utvikling av nye ideer og
innovasjoner. For å utvikle best mulig kvalitet i høyere utdanning og forskning er UH-institusjonene
avhengig av et økonomisk handlingsrom. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/realvekst_til_utdanning_og_forskning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------STATSBUDSJETT 2016
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble lagt fram 7. oktober. Her finner du
Kunnskapsdepartementets budsjettdokumenter og pressemeldinger om hovedprioriteringene for
departementets fagområder. I tillegg til reaksjoner fra UH-sektoren og andre på statsbudsjettet.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/statsbudsjettet_2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLUTTRAPPORT FRA SOSIALFAGPROSJEKTET OVERSENDT KD
Prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene (sosialfagprosjektet) er avsluttet etter 2 ½
års bredt anlagt prosjektaktivitet over hele landet. Det er levert mye spennende materiale fra
prosjektet. Prosjektgruppen mener prosjektet har bidratt til en nasjonal dugnad for bedre kvalitet i
disse utdanningene, men at dette ikke alene vil føre til nødvendige endringer: Partene må komme
videre fra posisjoner som nå hindrer nyorientering innad og på tvers av både sosialfaglige og
helsefaglige profesjonsutdanninger og tjenesteområder. Politikere, partene i arbeidslivet og ledere i
hele linjen må anerkjenne at dette er utviklingsprosesser som krever retning, stimulans og tid.
Sluttrapporten fra prosjektgruppen kan lastes ned her. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/sluttrapport_fra_sosialfagprosjektet_oversendt_kd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tel: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
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UHR har 50 medlemsinstitusjoner ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, akkrediterte
høgskoler og kunsthøgskoler i Norge. Nyhetsbrevet vil komme ca en gang i måneden, og sendes til ledelsen ved
medlemsinstitusjonene, informasjonsenheter/-kontakter ved medlemsinstitusjonene, samarbeidspartnere og
andre som ønsker slik informasjon. Send gjerne brevet videre til andre som kan ha nytte av det.
Dersom du har tips til utdannings- og forskningspolitiske saker vi burde ta med i neste nyhetsbrev, har mottatt
brevet via omveier og gjerne vil bli oppført på adresselisten, eller hvis du ikke ønsker å motta dette brevet,
kontakt: Ann Elin B. Andersen, telefon: +47 415 53 740 eller e-post: ann.elin.b.andersen@uhr.no

