
INVITASJON 
 

Kompetanseutvikling av voksenlæreren 
- nye tanker gjennom erfaringsdeling og gjensidig inspirasjon 

 
Onsdag 7. september, kl 09:30 – 16:00 

 
i Oslo Militære Samfund , Myntgaten 3 v/Akershus festning 

 
Seminaret arrangeres av Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL), i samarbeid med 
Nordisk Konservativ Studienämd og Forsvaret, og retter seg mot personell som jobber med 
utdanning av voksne. Deltakerne vil være fra Forsvaret, voksenopplæringen og fra 
Høgskole/Universitet. Det vil bli fokusert på kompetanseutvikling av-/ og krav til de som 
utdanner voksne. Vi håper seminaret kan bidra til nytenkning og inspirasjon i arbeidet med 
opplæring av voksenlærere. 
Formål:  Kan vi lære noe av hverandre gjennom erfaringsutveksling? 

Program: 

09:00   Registrering/kaffe        

09:30  Åpning v/ Anne Skomedal, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet 

09:40  Introduksjon ved NVL  

09:45 «Den nordiske voksenlærer» Formelle krav og utdanningsmuligheter v/Maria 
Marquard, NVL 

 Refleksjoner  og spørsmål 

10:15  Kompetanseutvikling av voksenlærere gir økt kvalitet – et historisk og aktuelt nordisk 
perspektiv v/Professor Bjarne Wahlgren, Nationalt Center for Kompetenceutvikling i 
Danmark  

 Refleksjoner og spørsmål 

11:00  Pause/ Bevertning 

11:20   Muligheter og utfordringer i kompetanseutvikling av den norske   
  voksenlærer. Fleksibel kompetansegivende utdanning i voksen-  
  pedagogikk. V/Anne Svee, nettlærer NKI og Torodd Hagen, Høgskolen i Telemark 

 Refleksjoner og spørsmål 

12:00   Lunsj 

12:45 Lærer og leder – to sider av samme sak v/høgskolelektor Torill Holth, Krigsskolen 

 Refleksjoner og spørsmål 

1310 Informasjon om lederutviklingsprogrammet v/Major Bjarte M. Solberg, Forsvarets 
høgskole 

 Refleksjoner og spørsmål 
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13:35  Masterstudiet i voksnes læring ved NTNU, ved Wenche M Rønning, forsker ved NTNU 
og Ingebjørg Gram, seniorrådgiver i Folkeuniversitetet og masterstudent ved NTNU
   

 Refleksjoner og spørsmål  

14:05   Pause/Bevertning 

14:15 Diskusjon i egne grupper. Behov for kompetanseutvikling av lærere/ledere i egen 
sektor og i hvilken form?  

15:00   Plenum/presentasjon. Konkrete forslag og ideer fra gruppene. 

 Hva kan gjøres videre? 

15:40 Erfaringsutveksling og kompetanseutvikling ved Arne Pran, tidl brigadesjef og 
personaldirektør 

15:50  Oppsummering/Avslutning ved Professor Bjarne Wahlgren 

 

Påmelding på e-post til kjendlie@nade-nff.no innen 1. september, husk å oppgi dato for 
seminaret, samt navn, organisasjon og epost. 

- Seminaret er gratis, men det er begrenset kapasitet. 

- Vær tidlig ute med påmelding.  Avmeldte etter 1. september belastes med avmeldingsavgift på kr 500,-. 

 

Myntgaten 3 v/Akershus festning. Inngang fra Kongens gate. 

                                                                                            NKS 

            

                                      Nordisk                                                                                                  

                         Konservativ 

                         Studienämd                                                                                           


