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Referat 

 

Møte i Stoltenbergutvalget  

20. nov. 2017, kl 09:00-16:00 

Kirkegata 18, Oslo 

 

Tilstede 

Fra utvalget: Camilla Stoltenberg, Terje Ogden, Arne Ola Lervåg, Ingrid Fylling, Katrine 

Vellesen Løken, Rune Hausstätter, Camilla Trud Nereid, Mats A. Kirkebirkeland,  

Fra sekretariatet: Kjetil Sletteng Ulvik, Kari Vea Salvanes, Nadine Farnes, Silje Eggestad 

Referent (Nadine Farnes) 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden v/utvalgsleder 

Enstemmig godkjent 

 

2. Presentasjon: Kjønnsforskjeller og samvarierende faktorer v/Anders Bakken, 

NOVA/HiOA 

Bakken ga en presentasjon om samvarierende faktorer som kan påvirke 

skoleprestasjoner for gutter og jenter. Han presenterte et utvalg funn som belyste 

hvordan kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner henger sammen med sosioøkonomisk 

bakgrunn og innvandrerbakgrunn. 

 

Det ble besluttet å fremskynde sak 6 ettersom flere utvalgsmedlemmer måtte gå tidlig. 

 

6. Gjennomgang av notat om utsetting av eksterne oppdrag (saksdokument vedlagt) 

Beslutningsnotatet for utsetting av ulike eksterne forskningsoppdrag ble diskutert. 

Utvalget diskuterte nødvendigheten av en oppdatert kunnskapsoversikt og om det var 

ønskelig med en generell versus en mer spesifikk kunnskapsoversikt som går i dybden 

på enkelte årsaksforhold. Muligheten for å kombinere ulike oppdragspakker med 

hverandre ble også diskutert. Utvalget besluttet å gå videre med to separate 

kunnskapsoversikter. 

 

Sak 3b og c ble fremskyndet på bakgrunn av tidligere omrokkeringer i timeplanen. 

 

3. Orienteringer: Statens styring av sektor  

b. Læreplanverket v/Birgitte Arctander Stub 
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Bitgitte Stub ga en presentasjon av lærerplanverket og oppdateringer av denne 

slik som kunnskapsløftet og fagfornyelsen. Stub presenterte også hvordan 

kvalitetsvurderingssystemet er lagt opp i skolen. 

 

c. Kompetanseutvikling v/sekretariatsleder 

Sekretariatsleder presenterte hvordan staten jobber med kompetanseutvikling 

og statlige ordninger som er relevante for utvalgets arbeid. 

 

a. Relevante lovbestemmelser v/Therese Sofie Aasen, KD 

Aasen holdt en presentasjon om lovbestemmelser som er relevante for 

utvalgets arbeid både for skole- og barnehagesektoren. 

 

4. Gjennomgang av utkast til disposisjon (saksdokument vedlagt) 

Utkastet til disposisjonen ble presentert av sekretariatet og deretter diskutert i 

utvalget. Utvalget diskuterte vektlegging av ulike årsakskapitler, momenter og 

sammenhenger som bør komme tydeligere fram, samt forslag til hvordan enkelte 

momenter bør framstilles i delkapitlene. Utvalget kom også med forslag til enkelte 

nye delkapitler som bør inkluderes i disposisjonen. 

 

5. Gjennomgang av utkast til kapitlet "Situasjonsbeskrivelse av kjønnsforskjeller" 

(saksdokument vedlagt) 

Utkast til kapitlet om situasjonsbeskrivelse ble diskutert av utvalget. Det ble foreslått 

å gjøre noen delkapitler bredere, samt se nærmere på hvordan kjønnsforskjeller også 

henger sammen med andre forhold, slik som sosioøkonomisk bakgrunn, 

innvandrerbakgrunn og spesialundervisning. 

 

7. Gjennomgang av notat om åpen innspillskonferanse (saksdokument vedlagt) 

Notatet om åpen innspillskonferanse ble diskutert av utvalget. Utvalget diskuterte 

endring av navn på noen av temaene og personer som kan være aktuelle å invitere. I 

tillegg ble formatet for konferansen tatt opp, samt fokus for innspillskonferansen. Det 

var enighet i utvalget om å inkludere flere internasjonale forskere, spesielt fra Norden. 

 

8. Praktisk informasjon:  

Sekretariatet presenterte nettsiden til utvalget og utvalget kommenterte på endringer 

som kunne være ønskelige.  

 

9. Eventuelt 
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