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Invitasjon - Bidragsytere Lærernes dag 2022 
 
Kjære fakultet!  
Vi ønsker med dette å invitere dere til å bidra på Lærernes dag 2022!  
 
Vanligvis har tidligere Faglig-pedagogisk dag samlet rundt 1 200 lærere på campus UiB. På 
Lærernes dag 2021, som måtte arrangeres digitalt, deltok 2 300.  
 
Vi fikk mange gode og konstruktive tilbakemeldinger fra både deltakere og bidragsytere på 
dagen. Disse evalueringene tar vi med oss og bygger videre på ved neste gjennomføring. 
Det er også etablert en referansegruppe med representanter fra alle fakultet, som vil følge 
planleggingen av arrangementet og komme med innspill.  
 
Om arrangementet 
Arrangementet gjennomføres 28. januar 2022 og vil foregå både fysisk og digitalt.  
Dette gjør vi for å kunne tilby et sosialt arrangement hvor lærere får møte både hverandre og 
UiBs fagfolk, samtidig som vi åpner for at flere kan delta digitalt og få med seg andre deler av 
programmet.  
 
Det fysiske arrangementet vil arrangeres i Grieghallen. Her er det plass til ca. 1 300 lærere 
som kan følge ca. 20 foredrag, samtaler og debatter live, inkludert velkomst og avslutning. 

Referanse Dato 

2021/7154-ROVA 06.10.2021 
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Her vil vi også kunne benytte vrimlearealet til utstillinger, demo eller annen praktisk 
forskningsformidling.   
 
Det digitale arrangementet tar utgangspunkt i produksjoner som blir spilt inn i studio i forkant 
i UiB Læringslab, i tillegg til streaming av foredragene fra Grieghallen. Totalt sett ser vi for 
oss 55 bidrag på årets arrangement. Dette er ca. 15 flere enn ved forrige gjennomføring.  
Hele arrangementet vil være digitalt tilgjengelig for deltakerne i 3 måneder i etterkant.  
 
Hvilke bidrag ønsker vi?  
Det er ønskelig at programmet er variert og tar utgangspunkt i UiB sin faglige bredde innen 
forskning og formidling. Den tematiske inndelingen for dagen er i år derfor ikke 
forhåndsbestemt, men vi tar utgangspunkt i de innmeldte bidragene for å strukturere dagen 
best mulig.  
 
Kriterier for bidragene 
I år ønsker vi i utgangspunktet at hvert fakultet kan melde inn 5-15 faglige bidrag, i form av 
1) foredrag, 2) samtale/debatt mellom to eller flere bidragsytere eller 3) 
utstilling/demo/praktisk forskningsformidling i vrimleareal.  
 
Foredrag/samtale eller debatt:  

- Hvert bidrag skal være på 25 minutter 
- Bidragene kan foregå live eller pre-produseres i forkant. Denne vurderingen tar 

programkomiteen når vi har oversikt over innmeldte bidrag.  

Utstilling/demo/praktisk forskningsformidling i vrimleareal: 
- Ta kontakt med programkomiteen for å diskutere ideen din.  

 
Du som bidragsyter bør tenke gjennom at målgruppen for dagen er lærere og andre aktører i 
skolen. Tenk gjennom formidlingsaspektet ved sesjonen din. Her kan vi hjelpe til dersom du 
har behov for det.    
 
Kulturoperatørene og UiB vil samarbeide om arrangementet og produksjonene i studio ved 
Media City Bergen. Vi tar sikte på produksjon av bidragene 7.-8. og 12.- 14. januar. 
Innenfor dette tidsrommet vil du kunne velge et tidspunkt som passer for deg.  
 
I første rekke ønsker vi en tilbakemelding som består av navn og foreløpig tittel på bidraget 
senest innen 15.november. Klikk på lenken 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11365787 for å registrere ditt forslag.  
 
Innkomne forslag blir diskutert i programkomiteen, og vi tar kontakt med alle som har meldt 
inn bidrag i løpet av uke 47/48 for å ferdigstille programmet.  
 
 
 
 
 
 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11365787
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Du kan gjerne kontakte ditt fakultets representant i referansegruppen for å lufte ideer og 
forslag. Kommunikasjonsrådgiverne på ditt fakultet kan også bistå:  
 
Referansegruppen består av følgende medlemmer:  
 
HF: Frode Helmich Pedersen 
SV: Borghild Gramstad 
MED: Linn Solvang Aarvik 
KMD: Anna Svingen-Austestad 
JUR: Henning Simonsen 
PSYFA: Gøril Vikøren Nøkleby 
MAT: Olaug Vetti Kvam 
 
 
Kontakt ellers oss i programkomiteen dersom du har spørsmål, videre@uib.no   
 
 
Velkommen til å bidra på Lærernes dag 2022!  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Roald Valle 
underdirektør Marianne Lundanes 
 seniorrådgiver 
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