
 

 

 

 

 

Plenumsforelesere: 
Professor Ronny Sannerud, Høgskolen i Oslo 
og Akershus, Norge. 
Professor Grete Haaland, Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Norge. 
Spesiallærer/pedagog Camilla Björk-Åman, 
Åbo akademi/Optima i Jakobstad, Finland. 
Avdelingsleder Susanne Gottlieb, 
Professionshøjskolen Metropol, Danmark.  
Sjefskonsulent Vibe Aarkrog, UVM, Danmark 
Dosent Gun-Britt Wärvik, Gøteborg 
universitet, Sverige. 
 
Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultetet for 

lærerutdanning og internasjonale studier ved 

institutt for yrkesfaglærerutdanning og 

Nordiske nettverket for yrkespedagogikk og 

yrkesdidaktikk her gleden av å ønske dere 

velkommen til årets NORDYRK konferanse, 11. 

– 13. juni 2014. Konferansen er en møteplass 

for forskere og praktiskere innom det 

yrkesdidaktiske og yrkespedagogiske området. 

Som tidligere år består årets program av 

plenumsforedrag og paperpresentasjoner. 

Du er hjertelig velkommen til å delta med eller 

uten eget bidrag. Paperpresentasjonene kan 

enten være teoretisk orienterende eller 

analyser av utviklingsarbeid og refleksjoner 

over praksis. I år fokuserer vi på «Utfordringer 

vi står overfor i yrkesopplæring og 

yrkesfaglærerutdanningen i våre nordiske 

land, og hvordan kan vi håndtere disse 

utfordringene?» 

Påmelding 1. april.  

Abstract sendes senest 1. april til 

vigdis.haugerud@hioa.no 

Abstract skal omfatte 300-400 ord og 

inneholde forfatternavn, epostadresse, 

hensikt, teoretisk rammeverk, 

metode/forskningsdesign, samt (foreløpige) 

resultater. Vi vil gi beskjed innen utgangen av 

uke 17, gitt at abstract foreligger innen fristen, 

om ditt bidrag er akseptert. 

Artikler kan eventuelt publiseres I Nordic 

Journal of Vocational Education etter vanlig 

reviewprosedyre. 

 

Konferanseavgift: NOK 2800 (1800 for 

doktorander) inkluderer 2 middager (dag 1 og 

2), 2 lunsjer (dag 2 og 3), samt kaffe og 

forfriskninger. 

Informasjon om hotell finner du under 

påmeldingslenken. http://www.hioa.no/Hva-

skjer/NORDYRK-konferansen-2014 
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Foreløpig program   

Onsdag 11. juni 2014 Torsdag 12. juni 2014 Fredag 13. juni 2014 

1200 – 1300 Registrering 

utenfor auditorium E 101, 

Kjeller * 

Kaffe, te, snack. 

0900 – 1030 
Plenumsforelesninger. Dosent 
Gun-Britt Wärvik «Nygamla 
ideal i yrkesutbildning för 
vuxna”.  
 
Spesiallærer/pedagog Camilla 
Björk-Åman: "Excellens kontra 
inkludering i finlandssvensk 
yrkesutbildning". 
 

0915 – 1000 
Plenumsforelesning. 
Avdelingsleder Susanne 
Gottlieb og sjefskonsulent Vibe 
Aarkrog: "Samspillet mellem 
kompetenceudvikling af lærere 
og ledere og skoleudvikling". 1300 Velkommen ved dekan 

Knut Patrick Hanevik, Fakultet 

for lærerutdanning og 

internasjonale studier (LUI). 

1030 – 1100 Kaffe, 

forfriskninger. 

1000 – 1030 Kaffe, 

forfriskninger 

1315 – 1400 
Plenumsforelesning. Professor 
Ronny Sannerud og professor 
Grete Haaland: «Utfordringer 
vi står overfor i yrkesopplæring 
og yrkesfaglærerutdanningen i 
våre nordiske land, og hvordan 
kan vi håndtere disse 
utfordringene?» 
 

1100 – 1200 

Paperpresentasjoner, to 

stykker á 30 min. 

1030 – 1130 

Paperpresentasjoner, to 

stykker á 30 min. 

1200 – 1300 Lunsj. 

1400 – 1430 Kaffe, 

forfriskninger. 

1300 – 1330 Plenumsforedrag. 

Professor Hilde Hiim og 

førsteamanuensis Eva 

Schwencke, HiOA. 

1145 Sammenfatning, 

avslutning. 

1430 – 1530 

Paperpresentasjoner, to 

stykker á 30 min. 

1330 – 1430 

Paperpresentasjoner, to 

stykker á 30 min. 

1215 Lunsj. 

1530 – 1545 Pause. 1430 – 1500 Kaffe og 

forfriskninger. 

1545 – 1645 

Paperpresentasjoner, to 

stykker á 30 min. 

1500 – 1545 Årsmøte 

NORDYRK. 

1700 Middag på Kjeller. 1900 Festmiddag Clarion hotel, 

Royal Christiania, Oslo. 
1900 Buss til Oslo sentrum. 

 



 Hele konferansen, unntatt festmiddagen torsdag foregår i Høgskolen i Oslo og Akershus 

sine lokaler på studiestedet Kjeller. 

Fra Oslo Bussterminal går buss nr. 431 kl. 0740, kl. 0810, kl.0840. Stoppested: 

Forskningsparken. 

Det tar 35 min med bussen fra Oslo bussterminal til stoppestedet Forskningsparken. Derfra 

er det 5 min. å gå. Bussen koster NOK 50 en vei. 

Retur buss 431: kl. 1434, kl. 1524, kl. 1554, kl. 1624, kl. 1654. 

 


