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Svar på henvendelse om faglærerutdanning
UiT Norges arktiske universitet takker for henvendelsen fra regionrådene på Helgeland.
Vårt samfunnsoppdrag helt siden starten har vært å bidra til utvikling i hele Nord-Norge. Med
Helgelands viktige geografiske posisjon, ulike industriklynger, en sterk privat sektor og en stor
befolkning, er regionen viktig for UiT Norges arktiske universitet. Vi ønsker oss et godt og nært
samarbeid med hele Helgeland og de ulike regionrådene.
I brevet henstilles UiT til å ta en ny vurdering av mulighetene for å utrede etablering av en
faglærerutdanning innen praktiske og estetiske fag som en delt løsning mellom Tromsø og
Helgeland (Nesna) for å dekke denne lærerutdanningen i Nord-Norge. Som det vises til i brevet
har UiT takket nei på forespørselen fra KD om å forberede en masterutdanning i praktiskestetiske fag. Det samme har NTNU svart.
Det er nylig avklart at Nord universitet er blant de seks institusjonene som får midler fra
regjeringen til å forberede oppstarten av en slik utdanning i musikk basert på ny rammeplan. Vi
går ut fra at denne da ville dekke Trøndelag og Nord-Norge. Henvendelsen er på denne
bakgrunn drøftet i ledelsen ved UiT, og det er i den nåværende situasjonen ikke aktuelt å ta en
annen posisjon enn den vi har kommunisert til departementet. UiT dekker imidlertid disse
fagene gjennom sine grunnskolelærerutdanninger.
Samtidig ønsker UiT å bidra konstruktivt i dialogen om utvikling av tilbud innen høyere
utdanning i regionen, også når det gjelder de praktisk-estetiske fagene. Generelt vil våre
vurderinger av hvilke nye utdanningstilbud som vi etablerer i Nord-Norge ta utgangspunkt i
rekrutteringsgrunnlag, kompetanse i fagmiljøene og finansiering. Det vises i denne
sammenhengen til initiativene og dialogen knyttet til mulighetene for utvikling av tilbud innen
områder som reiseliv, naturguiding og havbruk.
For oss er det ønskelig å få en systematisk kartlegging hva som er rekrutteringsgrunnlaget i
regionen for utdanninger som ikke er tilgjengelig på Helgeland i dag, både når det gjelder
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ordinære utdanninger og EVU-tilbud. Dersom Nesna kommune og regionrådene har
tilgjengelige ressurser til å forestå en kartlegging av rekrutteringsgrunnlaget i regionen som går
bredere enn praktiske og estetiske fag, der øvrige områder relatert til utdanningsfeltet inkluderes
og evt. også andre utdanningsområder, så vil et slikt kartleggingsarbeid være et initiativ UiT vil
ha stor interesse av.
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