
TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING 
 

har herved gleden av å innby til  
Carl Schulz’ festmøte 

 tirsdag 12. november 2019 kl. 19.00 

på NTNU campus Kalvskinnet, 
rom U201 i  2.etg. (Se kart på neste side) 

Inngangen fra Gunnerus gate er betjent av oss 
  

 

  

 

 «Hva er den gode lærer? – Politisk press på lærerutdanningen» 
 

Historisk sett har endringer i lærerutdanningen fulgt skolereformene. Men endringer fra allmennlærerutdanning, til en 
mer spesialisert «grunnskolelærer» og videre til en masterutdanning signaliserer større forventninger til lærerens rolle. De 

senere år ser vi en intensivering av politisk initierte endringer av lærerutdanningens innhold og organisering. Hvorfor 
kommer disse endringene nå, og hva har det å si for læreres arbeid i skolen? I motsetning til andre yrker som historisk har 

hatt høyere egenbestemmelse, er læreren utsatt for forventninger fra mange hold, deriblant foreldre, elever, skoleledere, 
skoleeiere og ikke minst politikere. I dette foredraget gjennomgås noen av de historiske premissene for lærerprofesjonen og 

diskuterer hvordan endringer i lærerutdanningen signaliserer en økt akademisering av skolens innhold. 

 
 

 

 

Foredragsholderen:    
Førsteamanuensis Eli Smeplass, Institutt for lærerutdanning, NTNU   

 

 

Minneord over Carl Schulz  
v/Petter Brækken 

 

 
 
 
Møtet avsluttes med sosialt samvær samt Ostebuffet med høvelig drikke til  
 
Påmelding til den sosiale delen ønskes av hensyn til serveringen    innen mandag den 11.november kl.12.00 
med påmeldingsskjema på http://tpfinfo.no/,  med E-post til petter@brakken.no   eller til telefon 977 58 200 
  

Carl Schulz 



 

Kart 

  

 

Bilparkering: 
Offentlig parkering på parkeringsplass og i parkeringskjeller på Leüthenhaven,  og parkeringsfelt i  
Kalvskinnsgata. 
Etter kl. 16  er det mulig å parkere på ledige plasser på NTNUs parkeringsplasser foran bygget i 
Gunnerus gate og på Vitenskapsmuseet på andre siden av gaten. Det er også noen få plasser bak 
E.C. Dahls gate 12. 
 
Alle parkeringsstedene  er avmerket med blått på kartet. 
 
Buss: 
Nærmeste holdeplasser er «Nidarosdomen» og «Prinsens gate P1-P2» (Prinsenkrysset) 
Inngangen til møtelokalet: 

 Rød pil på kartet peker på inngangen fra Gunnerus gate.  

Blå pil peker på inngangen fra Sverres gate. 
Hvilken inngang som er betjent, kan variere fra gang til gang. Sjekk møteinvitasjonen. Ved 
inngangen i Sverres gate er det også ofte studenter som kan slippe dere inn om dere forklarer hvor 
dere skal. Denne inngangen har kort vei til heisen for de som ikke liker å gå så langt. 
Hvis ytterdøra er stengt, ring 977 58 200 eller 90 70 80 30 for å bli sluppet inn. 


