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MANDAT
FOR STYRINGSGRUPPA TIL UNIVERSITSSKOLEPROSJEKTET I TROMSØ

Prosjektnavn
Universitetsskoleprosjektet ved Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning
og pedagogikk.
Prosjekteier
Universitetsskoleprosjektet er et likeverdig samarbeid mellom Universitetet i Tromsø
og Tromsø kommune.
Formål og oppgaver
Styringsgruppa skal være et dialogforum for universitetsskoleprosjektets
samarbeidspartnere der det tas prinsipielle avgjørelser. Styringsgruppas oppgave er å
ha et strategisk blikk på prosjektet og at prosjektet holder seg til mål, oppgaver og
progresjon. Videre skal styringsgruppa sikre en klar ansvarsfordeling mellom
Universitetet i Tromsø og Tromsø kommune. Styringsgruppa skal bidra til å initiere
tiltak for å skaffe økonomiske midler til prosjektet. Styringsgruppa skal fordele
eventuelle midler til delprosjekter, der det kan bli aktuelt. Styringsgruppa skal
godkjenne prosjektets årlige aktivitetsplaner.
Styringsgruppa


Dekan ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), leder



Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)



Leder for senter for fremragende lærerutdanning (ProTed)



Praksiskonsulent ved ILP



Kommunaldirektør, Byrådsavdelingen for Utdanning



Politisk oppnevnt representant



Representant for USPiT sitt rektorforum



Representant for studentene

NOhttp://uit.no Sentralbord:
seniorkonsulent Kristin Wolff Skaalvik Tlf: 77 64 62 43 Faks: 77 68 81 18 kristin.skaalvik@uit.no

Prosjektlederen er sekretær for gruppa.

Grunnlag
o

Søknad til Forskningsrådet datert 13.4 2011 “Universitetsskoleprosjektet”

o

Søknad om SAK-midler til Samarbeidsprosjektet Universitetsskolekonseptet

o

Søknad om næringsrettede midler til regional utvikling (RDA-midler) per mai 2010

o

Partnerskapsavtale mellom Universitetet i Tromsø og Tromsø kommune datert 5.5.2010

o

Avtale mellom Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo datert 11.1.2011

o

Stillingsbeskrivelse for prosjektkoordinatoren

Universitetsskolene
Bjerkaker skole, rektor Jan Fredrik Skogdal
Gyllenborg skole, rektor Jill Solheim Nilsen
Workinnmarka skole, rektor Frøydis Fuhr
Storelva skole, rektor Grete Ollila
Sommerlyst skole, rektor Rolf Øistein Barman-Jensen
Langnes skole, rektor Berit Ingrid Aasmo
Annet
Studentrepresentanter orienteres om prosjektets innhold og utvikling i forbindelse
med samarbeidsmøter internt på ILP.
Arbeidstakerorganisasjoner orienteres om prosjektets innhold og utvikling i
forbindelse med
samarbeidsmøter internt på ILP og i Tromsø kommune.
Mandatet er vedtatt i møte i styringsgruppa sak 9/2011.

Tromsø, 20.10.2011
Kristin Wolff Skaalvik
seniorkonsulent
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