På sit 1. møde, den 26. maj 2015, udviklede Ad hoc gruppen om pedagogernas och lärarnas utbildning, profession och vidareutbildning et
arbeidsplan kring om specifikke fokusområder:
1. Pædagog- og læreruddannelsernes kvalitet
– Tydelige kompetencensmål på alle stadier i uddannelsen: indgang/optagelse, praktik og afslutning
– Forskningsbaseret undervisning
– Tilpasning til professionens udvikling
2. Undervisernes kompetencer på pædagog- og læreruddannelser
– Forsker/ph.d., praksiskendskab
3. Systematisk og målrettet efteruddannelse af pædagoger og lærere
– Styrke samarbejdet mellem læreruddannelserne og skoledelser lokalt
– Understøtte pædagogernes og lærernes praksis og udvikle professionen
– Styrke skoledelsens pædagogiske lederskab
4. Øge fagets og professionens attraktivitet –
– Øge rekruttering til uddannelserne (optagelseskrav, karriereveje)
– Åbne lærerprofessionen udad mod andre professioner (kompetencer og netværk)

Ad hoc gruppens produkt skal være et kortfattet policy-notat:
• Beskrivelse af fælles nationale udfordringer
• Beskrivelse af gode eksempler fra de nordiske lande
• Potentialer for videre nordisk samarbejde omkring fælles nationale udfordringer
Opgave for Ad hoc gruppens næste møde:
Kort beskrivelse af nationale udfordringer og gode eksempler på indsatser (nationale indspil)
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