Velkommen!
Det er en stor glede for Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) i samarbeid
med Universitetet i Stavanger (UiS) å
invitere deg til å delta på konferansen
«Framtidens skole – konsekvenser for
lærerutdanning?».
Den 15. juni presenterte «Ludvigsen- utvalget» en NOU om framtidens skole.
NOU’en omfattet vurderinger av:
• I hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de
grunnleggende ferdigheter som elevene vil trenge i et framtidig samfunnsog arbeidsliv.
• Hvilke endringer som bør gjøres dersom disse kompetansene og ferdighetene i større grad bør prege
innholdet i opplæringen.
• Om dagens fagstruktur fortsatt bør
ligge til grunn, eller om innholdet i
opplæringen bør struktureres på
andre måter.

NOU’en er på høring i september
og på konferansen vil sekretariatleder for utvalget presentere deres
vurderinger og forslag. Det vil være
flere kommentarer om utvalgets
arbeid, og du vil få god anledning til
å drøfte og stille spørsmål.
Dagen vil bli organisert i tre sesjoner: De tre sesjonene er (i) framtidens
skole, (ii) utviklingstrekk og forskningsresultater og (iii) framtidens
lærerutdanning.
• I den første sesjonen vil vi få en
presentasjon av innstillingen fra
“Ludvigsen-utvalget” om framtidens
skole.
• I den andre sesjonen vil vi belyse utviklingstrekk og forskningsresultater
relatert til to sentrale tema; tilstanden
i norsk skole og elevenes læring.
• I den tredje sesjonen vil vi ta opp
følgende spørsmål: Hvilke konsekvenser vil endringer i grunnopplæring få for lærerutdanningene
som kvalifiserer til arbeid i grunn- og
videregående skole?

Kl. 10:00

Åpning ved rektor Marit
Boyesen, UiS

		
Del I
Framtidens skole
Kl. 10:10
Presentasjon av Ludvigsen-utvalgets innstilling
		
v/ Hege Nilsen, sekretariatleder
for Ludvigsenutvalget
Kl. 10:50
		

Kommentarer
v/ stortingsrepresentant Iselin
Nybø og tidl. redaktør Tom
Hetland, Stavanger Aftenblad

Kl. 11:30
Diskusjon rundt bordene		
			
Kl. 12:00
Lunsj
Del II
Kl. 13:00

Utviklingstrekk og forskningsresultater
Hvordan står det til i norsk
skole?
v/ professor Svein Sjøberg, UiO

Kaffe

Del III
Kl. 14:35

Framtidens lærerutdanning
Forskning på ny lærerutdanning – utfordringer for framtiden v/ dekan Elaine Munthe, UiS

Kl. 15:15

Pris og påmelding:
Prisen er 1500 kroner. Trykk på lenken for å melde deg på konferansen:

Kommentarer læreutdanningen v/ leder Ragnhild Lied, Ut
danningsforbundet og leder
for Pedagogstudentene Silje
Marie Bentzen

Kl. 15:45

Diskusjon rundt bordene

Kl. 16:15

http://conventor.web123.no/UiS/ViS/
paamelding.cfm

Refleksjoner etter dagen
v/ professor Stein Erik Ohna,
UiS

Kl. 16:30

Avslutning v/ preses Jan Erik
Karlsen, ViS.

«FRAMTIDENS SKOLE –

Universitetet i Stavanger. Det har sin basis i univer-

i 2004, som en del av et initiativ for å etablere
sitetet, universitetssykehuset og flere andre høyere
akademiske og forskningsutførende institusjoner
i Stavangerområdet. Siden oppstarten av ViS har

Kl. 10:00-16:40

Åpning

Kl. 14:10

Vitenskapsakademiet i Stavanger ble grunnlagt

Torsdag 17. september 2015

Tjodhallen, Universitetet i Stavanger

Læring innenfor og utenfor
skolen
v/ professor Ola Erstad, UiO

VELKOMMEN TIL KONFERANSEN:

Tjodhallen, Universitetet i Stavanger

Torsdag 17. september

Kl. 13:40

Hva er Vitenskapsakademiet i Stavanger?

KONSEKVENSER FOR LÆRERUTDANNING?»

PROGRAM

akademiet arrangert fire lignende konferanser, alle
med sentrale foredragsholdere innen sine fagområder.

