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REFERAT FRA NETTVERKSKONFERANSE LESBOS 25.09 - 02.10 .03

Innledning
Det ble, på nettverksmøte i Stockholm -02, besluttet å legge nettverksmøte 2003 til HIA ´s
studiesenter på Lesbos. Dette nettverksmøte ble utvidet til å være en Nettverkskonferanse i perioden
25.09 til 02.10 .03. Følgende temaet ble satt opp for konferansen:
• Årsmelding fra utveksling i studieåret 2002/2003
• Planlegging av utveksling studieåret 2003/2004
• Økt forståelse for de ulike sykepleieutdanninger med fokus på:
- sykepleieutdanninger i et kulturkomparativt perspektiv
- muligheter og virkeligheter i sykepleierutdanningen
- EU tilpasninger
- nettverkssamarbeid i historisk perspektiv
- videreutvikling av nettverkssamarbeid: forskning og utvikling

Deltakere
Hver høyskole fikk anledning til å sende mellom 2 og 4 representanter til konferansen, og det var 21
deltakere til stede. Alle sykepleierutdanninger i nettverket var representert. Angående deltakere så
henvises det til utdelt program.

Faglig Program:
Sonia Bentling, lektor i vårdvetenskap ved Mälerdalen Högskola foreleste på 1. og 2. kursdag over
temaene:
- Idé og verklighet. Möligheter och hinder i vårdutbildningen
- Att förstå andra och sig själv
Representanter fra de ulike skoler ble utfordret til å gi en halv times presentasjon over følgende
tema:
- hva er karakteristisk eller unikt ved din skole?
- er det en tydelig profil i utdanningen ved skolen (pedagogisk idé, sykepleieteoretisk
fundament, utdanningsprofil).
Det ble reist ulike problemstillinger i forhold til de enkelte innlegg
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I tillegg til dette ble følgende temaer belyst:
- EU tilpasninger
- Evalueringsordninger i de Nordiske land
- Norske erfaringer med nytt karaktersystem A - F
- Nordmansnettverket - 10 år , hva har skjedd?

Kulturelt program:
De ansatte ved studiesenteret Metochi, Kari Grødum og Marianne Grødum, fortalte om
studiesenteret Metochi. Nina Alexidis er norsk, gift med en greker og bosatt på Lesbos. Hun fortalte
om gresk kultur og gresk skolesystem.
På lørdag 27.09 var det tur til Petra og Molivos og søndag 28.09 ble turen lagt til en fjellandsby som
hette Agiassos. Søndagsturen ble avsluttet med bad i varme kilder ved Therma.

Sosialt program:
Tre kvelder var avsatt til sosialt program der vi fikk en norsk, dansk og svensk/finsk/ålandsk
underholdningskveld.

NETTVERKSMØTE - ONSDAG 01.10.03
Sak 1: Orientering og evaluering fra de enkelte institusjoner vedr.
utvekslingsaktiviteter
a)Lærerutveksling
Elsebeth Larsen hadde laget oversikt over lærer- og studientutveksling. Det var bevilget
lærerstipendier til 9 lærere i 2 uker til sammen 18 uker - 38.520 kr. Videre var det bevilget 20.00 kr
i reisestipend. Da noen av disse stipendiene brukes til nettveksmøte på Lesbos brukes alle stipendier
og reisestipendier som er bevilget. Det henvises til bilag 1 utdelt i møtet.

b) Studentutveksling
Det var bevilget 77.101 kr til stipendier og 46.200 til reisestipendier for studenter i nettverket.
Dette skulle tilsi 24 studenter i 10 uker - 240 uker. Fram til 01.10.03 var det forbrukt 44.011 til
studentstipendier og 25.250 i reisestipendier. Vi står da med en rest på 33.089 i studentstipendier og
20.900 i reisestipendier. Det er 18 studenter som har vært på utveksling i perioden. 5 fra
Mälerdalen, 5 fra Åland, 4 fra HIA, 2 fra Jyväskylä, 1 fra Slagelse og 1 fra Ersta.
Elsebeth Larsen vil søke om å få overført midler til neste år, men det ble nevnt at en ikke kunne
regne med å få overført mer enn 50% av disse midlene. I diskusjonen som fulgte ble det også reist
spørsmålet om det var mulig å ha utveksling innen eget land . Det er ikke anledning til å gi
Nordplussmidler for utveksling innen eget land. Men en kan ordne utveksling uten bruk av
Nordplussmidler. Når det gjelder stipendtildelting så skal dette gis for uker i partall (4,6,8,10,12
uker).
I nettverket har vi fleksible ansøkningstider, men en henstiller til koordinatorene om å være ute i
god tid. De fleste skoler har egne frister for søknader . Mälerdalen har et behov for
utvekslingsplasser i eldrevård. Så lenge det er penger i systemet må studenter ha mulighet til å
anvende Nordplussmidler flere ganger.

c) Status vedr. bevilling 2002/2003
Det henvises til billag 1 utdelt i møtet.
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Sak 2:Bevilling fra Nordpluss til nettverket 2003/2004
Elsebeth Larsen hadde laget et forslag på fordeling av lærerstipendier og reisestipendier for lærere
til uken på Lesbos - se bilag 2. Dette blir revidert noe i forhold til det antallet som kom fra hver
skole og i forhold til om disse representantene bodde på Metochi eller i Skala Koloni. To av
representantene fra Sohiahemmet bodde i Skala Koloni. Lærerstipendier samt reisestipendier brukes
til å betale oppholdet på Metochi . Resterende midler sendes den enkelte skole etter det
fordelingsprinsipp som koordinator har lagt fram.
Angående studentstipendier så er dette redusert noe i forhold til tidligere bevilgning. Det er bevilget
studentstipendier til 12 studenter i 10 uker til sammen 45.000, reisestipend er 26.000.
Den enkelte skole har foreløpig ikke helt oversikt over hvor mange studenter som ønsker utveksling
for våren 2003 og høsten 2004.
Angående fordelingsprinsipp: Vi ønsker å bruke de midlene som er tildelt. Når det er mangler på
stipendmidler må en se på en rimelig fordeling av disse midlene. De skolene som har fått størst
tildelinger det siste året har vært Mälerdalen, Åland og HIA. Det er fullt mulig å ordne utveksling
uten tildeling av Nordplussmidler. Dette kan bli en realitet ved knapphet på ressurser.

Sak 3: Generell planlegging av det fremtidige samarbeidet - se punkt 9
Sak 4: Nyvalg av nettverkskoordinator for perioden 01.01.2004 - 31.12.2004
Åke Lennander fra Mälerdalen sa seg villig til å overta vervet som nettverkskoordinator. Han ble
valgt med akklamasjon. Vi ønsker Åke lykke til i dette arbeidet, samtidig vil vi takke Elsebeth
Larsen for det arbeidet hun har nedlagt i nettverket gjennom 2 år. Det har vært god planlegging og
god oversikt i nettverket gjennom disse 2 årene.

Sak 5: Samarbeidsavtalen - revisjon?
Samarbeidsavtalen ble sist revidert i 2001 i Åland. Ingen av koordinatorene så behov for å endre
denne avtalen nå. Alle skoler har underskrevet denne avtalen.

Sak 6: Nordmann´s hjemmeside
Det er kun tre skoler som etter henvendelse fra Elsebeth Larsen har kommet med kommentarer på
dette å ha egen hjemmeside. I møtet ble det bestemt at det skal opprettes en hjemmeside og at den
skal legges på hjemmesiden til Mälerdalen siden Åke nå er valgt til koordinator. Målgruppen for
hjemmesiden er: studenter, lærere og koordinatorer. Mälerdalen ved Åke får frihet til å komme med
forslag til innhold. Dette sendes på høring til de enkelte koordinatorer før det legges ut på nettet.
Det er viktig at innholdet er enkelt og at det legges nødvendige linker. Hjemmesiden må oppdateres
og koordinator får et ansvar for dette. Forslag til innhold:
- kort presentasjon av de enkelte skoler eller linker til skolene
- presentasjon av nettverket
- samarbeidsavtalen
- stipendordninger med link
- krav ved utveksling
- links til de enkelte skolers utvekslingsrapporter
Det blir naturlig at en bruker svensk språk da denne hjemmesiden vil foreløpig ligge på Mälerdalens
hjemmeside. Det ble reist spørsmål om mulighet for chatting. Mälerdalen ser på om dette vil være
fornuftig å legge inn. Åke arbeider med utkast til hjemmeside og sender dette på høring før det
legges ut. Den enkelte skoles koordinator oppfordres til å komme med innspill på det som en har
selv gjort i forhold til dette.
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Sak 7 Ønsker til neste søkning som skal være klar 01.02.2004
Elsebeth skriver rapport om bruk av midlene for perioden fram til 01.11.2004. Åke skriver søknad
for perioden høst 2004 og vår 2005 (høst 20059. Her vil være en overlapping i bruk av midler
høsten 2004.
Det er et ønske om at det søkes om:
- lærerstipendier + reisestipend
- studentstipendier + reisestipend
- nettverksmøte i Slagelse - høsten 2004
- intensivkurs (f.eks høsten 2005 i Mälerdalen)
Aktuelle kurs som ble nevnt:
- Språkkurs for finske lærere og studenter ( Pia Piispanen og Irmeli Katainen oppfordres til å
komme med forslag på dette til Åke innen 01.01.04).
- Internasjonalisering at home (forslag fra Åke)
- Videreføring av det kurset som har vært avholdt i Jyväkylä: Health promotion and wellbeing.
Med hensyn til det siste forslaget så ser en muligheten for å lage et valgfritt kurs for studenter ved
de 8 skolenen i nettverket. Kurset kan legges opp som modulkurs (nettbasert) slik det er blitt gjort i
Jyväskylä og en kan ha 1 ukes samling i Mälerdalen høsten 2005. Denne uka kan brukes som
avslutning på det modulbaserte kurset eller det kan være innledning til modulbaset kurs.
I forhold til disse forslagene oppfattet ikke referenten at noe sikkert ble bestemt, men at koordinator
arbeider videre med de tanker som ble presentert og ser på muligheten for å fremme et
budsjettforslag på intrensivkurs.

Sak 8: Neste nettverksmøte.
Neste nettverksmøte ble bestemt å være i Slagelse 23.09 - 26.09.04, 23.09 og 26.09 blir reisedager

Sak 9: Eventuelt - se sak 3 .
Det ble besluttet å se på sak 3 under sak 9.
Det ble bestemt at vi skulle se på følgende i forhold til neste nettverksmøte i Slagelse:
- Et felles forberedelsesprogram for studenter som skal på utveksling
- Rapportering etter utvekslingsopphold. Innhold og form på rapport. Hvordan rapportere.
Tilgjengelighet på rapport.
- En dokumentasjon på Nettverkets historie. Det er et ønske om at Sonia Bentling kan hjelp
til med å lage et systematisk dokumentasjonssystem på nettverksarbeidet og
internasjonalisering i Nordmannettverket. Det er et ønske om at et utkast til dette kan ligge
klart ved neste nettverksmøte i Slagelse.
Referent : Koordinator ved HIA Fakultet for hels- og idrettsfag
Arne Leland 07.10.03

