
Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole

Organisering
På egen arbeidsplass:
• Som nyutdannet får du en mentor som er en 

 erfaren kollega som fortrinnsvis har veileder -
 ut danning.

• Du får regelmessig individuell og/eller 
gruppeveiledning. Tema og innhold avtales 

 ut ifra dine behov. 

Styrer/rektor har ansvar for at veiledning blir 
 gjennomført på sin arbeidsplass.

På kommunalt nivå:
• Du møter andre nyutdannede lærere i kommunen 

flere ganger gjennom året. Erfaringsdeling er en 
viktig del av nettverkene.

• Veilederen din deltar i nettverk sammen med andre 
veiledere. Nettverket møtes flere ganger gjennom 
året. Her jobbes det med ulike veiledningsmetoder 
og aktuelle temaer.

Faglig ansvarlige og ledere av nettverkene er 
Ressursteam for veiledningsordningen 
i Lillestrøm Kommune.

Som nyutdannet er du en viktig ressurs med kunnskap 
om det nyeste innen lærerprofesjonen. I Lillestrøm er 
vi opptatt av å ha et utviklende profesjonsfelleskap 
bestående av nyutdannede og erfarne lærere som 
sammen bidrar til læring og trivsel.

Målet med veiledningen er å bidra til en god overgang 
fra utdanning til yrke, utvikle en yrkesidentitet 
og bidra til å øke tryggheten i lærerrollen. 
Veiledningsordningen i Lillestrøm kommune er 
utarbeidet i tråd med nasjonale prinsipper for 
veiledning. (KD 09/2018). Dette innebærer en 
gjensidig forpliktelse til veiledning de to første årene 
etter utdanning.

“Veiledningen har gjort meg tryggere som pedagog og 
 leder. Å snakke med andre i samme  situasjon skaper 
trygghet og mestring.”
Sitat nyutdannet

Har du spørsmål? 
Ressursteam for veiledningsordningen 
av nyutdannede lærere:

Tuva Støvland Holst
An-Magritt Nysveen
Lise Strøm Martiniussen 
Anne Linn Sagen
Tone Lintorp

tuho02@lillestrom.kommune.no

Velkommen som nyutdannet lærer i barnehage og skole
Organisering av veiledningstilbudet
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