
 
 
 
 
Tillitsvalgte i nettverket 
Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærerutdanningane har i 2022 bestått av flg. tillitsvalgte: 
Håvard Friis Nilsen (leder) HIOF, Ingunn A. Kvamme (nestleder) UiA, Irene Tollefsen HVL, 
Bjørn Henrik Johannessen, UiT, Kristine Warhuus Smeby, Dronning Mauds Minne, Tord 
Austdal, UiS, og Nicola Karcher, HIOF. 
 
Antall medlemmer 
Antall medlemmer i nettverket er nå 280, som er en svak økning siden fjoråret. 
 
Møter 
Styret i nettverket tok sikte på å ha seks møter i løpet av året, i tillegg til årsmøte og nasjonal 
konferanse. Disse møtene har vært avholdt 2.2., 10.3, 16.6, 29.8., 14.10 og 25.10, alle via 
Zoom.  
 
Styrets arbeid under sykdom og covid-19. 
Året begynte med en hverdag fremdeles preget av coronatiltak og delvis nedstengning på 
campus. Samfunnet åpnet igjen gradvis fra februar. Dessverre har nettverket også vært 
rammet av sykdom. Nestleder Ingunn ble langtidssykemeldt i februar. Leder Håvard fikk 
covid som gikk over i long-covid, og var mer eller mindre ute av spill i åtte uker mellom april 
og juni. I tur og orden har de fleste av styremedlemmene hatt covid i løpet av året. Dette har 
medført at noen av våre ambisjoner ikke har lyktes i den grad vi hadde håpet. Imidlertid har vi 
realisert de viktigste av våre mål. 
 
 
Tidsskriftutvalget 
I løpet av året har tidsskriftutvalget som ble nedsatt på Årsmøtet 2021 hatt regelmessige møter 
og laget en rapport og anbefaling. Vi viser her til egen rapport fra utvalget for detaljer. 
 
 
Arbeidsgruppe nettside og nyhetsbrev 
Arbeidsgruppen for nettside og nyhetsbrev som ble nedsatt i 2021 har fortsatt sine møter, 
gruppen har i år bestått av Kristine, Tord, Håvard og Bjørn-Henrik. I tiden da både leder og 
nestleder var sykmeldte i perioden mars til juni fikk vi ikke sendt ut noen nyhetsbrev. Vi 
publiserte imidlertid den nye nettsiden og det nye nyhetsbrevet i juni, og de har fått allment 
gode tilbakemeldinger på ryddighet, oversiktlighet og pent design. Det utgjør et langt bedre 
vindu utad for organisasjonen som vi håper skal bli til glede for det nye styret og for fremtidig 
arbeid i nettverket. Vi har overført nyhetsbrevet til en MailChimp-plattform som er lett 
integrerbar med nettsiden.  
 
 
Samtaler med Universitetet i Tromsø om årskonferansen  
Universitetet i Tromsø har hatt ansvaret for årets samfunnsfagskonferanse, og har valgt 
«Mangfold, urfolk og minoriteter» som hovedtema. Vi har hatt god kontakt med dem om 
planer og oppsett og har annonsert for konferansen på nettsiden og i nyhetsbrevet.  
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Følgende områder er blinket ut som prioriterte oppgaver for 2023 for det nasjonale 
nettverket: 
 

• Holde kontakt med tidsskriftredaksjonen om en kanal for debatt og fagfellevurderte 
artikler.  
 

• Etablere kanal for innmelding av nye mastergrader og doktoravhandlinger på fagfeltet. 
Dette har vært og bør fremdeles være en prioritert målsetning, for om nettverket og 
nettsiden blir en ressurs som gir oversikt over hva som rører seg blant fagfellene våre, 
fyller vi en viktig rolle. 
 

• Sørge for at oppdatering og omtale av ny forskning legges ut på hjemmeside. Dette 
hører naturlig sammen med forrige målsetning. 
 

• Øke aktiviteten på sosiale medier. 
 

• Legge ut lenker til aktuelle forskningsprosjekter/andre nettsteder og utvikle 
hjemmesiden videre som ressurs for lærerutdanningen. 

 
• Øke antall medlemmer. Dette håper vi blir en naturlig utvikling av økt aktivitet og 

synlighet. 
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