


• Udir-finansierte ordninger:  Dekomp, Kompetanseløftet, Innovasjonsordning, Oppfølgingsordning

• Udir-finansierte utdanning: Spesialundervisning, NYTT friskole-fag, begynneropplæring 
+ Rektorutdanning, Skolemiljø og ledelse + andre ledelsesmoduler

Samarbeid med NLA Høgskolen 



NYTT
friskolefag

Bli med allerede
våren 2023?

Søknadsfrist: 
1.desember



Torleif Belck-Olsen
Leder skoleseksjonen Misjonssambandet Norge

Kristent livssyn og ulike skolefag 
- grunnlagsspørsmål og praktiske tilnærmingsmåter 





NLA har lang erfaring med
utviklingsarbeid 
i både friskoler og
offentlige skoler. 

Eksempel: 

Matte (verdibasert?), 
norsk (evt delemner: lesing, språkutv.), 
estetiske fag, naturfag,samfunnsfag
digitalisering (f.eks innen FLL), 
tverrfaglige tema (LK20), klasseledelse, 
inkluderende praksis, evnerike barn, 
lederutvikling
fag og tro ... m.m.

Dekomp

Dekomp: Lokal kompetanseutvikling/Skolebasert utviklingsarbeid



Hent 
mer info 
på standen 
vår 

i hovedsalen



• NLA Høgskolen er en offentlig akkreditert privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand.

• Høgskolens to største campuser, Sandviken og Breistein, har omtrent 1.800 studenter og ligger i Bergen.

• I Oslo og Kristiansand er det henholdsvis 600 og 400 studenter

• Til sammen har NLA nesten 2800 studenter og 280 ansatte (2022).

Hvem er NLA?

Bergen Oslo Kristiansand



Bergen:
• Grunnskolelærer
• Barnehagelærer
• Pedagogikk - master, bachelor, årsstudium
• Interkulturelle studier - master, bachelor, årsstudium
• Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Oslo
• Grunnskolelærer
• Utøvende musikk – master, bachelor, årsstudium
• Økonomi og administrasjon (Hauge School of Management) - bachelor 
• Teologi, religion og filosofi – bachelor, årsstudium
• Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Kristiansand
• Journalistikk – master, bachelor, årsstudium
• Økonomi og administrasjon (Hauge School of Management) - bachelor
• Interkulturelle studier - bachelor, årsstudium
• Teologi, religion og filosofi – enkeltemner

NLA tilbyr studier i:



• Kjerneoppgavene til høgskolen er 
forskning, utviklingsarbeid, undervisning, 
veiledning og formidling.

• NLA Høgskolen vil bidra til danning av 
etisk bevissthet og fremme grunnleggende
kristne verdier som respekt for 
skaperverket og menneskeverdet, 
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 
likeverd og solidaritet.

Verdibasert utdanning
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