Presse
Vi hjelper deg som er journalist med å finne fakta og bakgrunnsinformasjon.
Vi kan også hjelpe deg hvis du ønsker intervjuer med fagpersoner og ledere.
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Pressemeldinger
Siste nytt
Statistikk og forskning
Offentlig postjournal

Er du ikke journalist?
Kontakt vårt servicetorg på 23 30 12 00. De setter deg i kontakt med rett person.

Pressekontakter
Den enkleste måten å nå oss, er å sende en e-post til media(at)udir.no. E-posten går til alle
pressekontaktene, og vi kontakter deg så raskt som mulig.

Trine Oskarsen
Kontakt meg om eksamen, prøver, regelverk og fag- og yrkesopplæring.
Mobil: 922 09 369 /E-post: tos@udir.no
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Doris Amland
Kontakt meg om regelverk, barnehagens rammeplan, læreplaner og barnehageskolemiljø.
Mobil: 970 63 855 | E-post: dam@udir.no

Linda Sørfjord
Kontakt meg om fornyelsen av fagene i skolen og regelverk.
Mobil: 930 191 32 | E-post: lis@udir.no

Julia Steltzer Pettersen
Kontakt meg om eksamen, prøver, fornyelsen av fagene i skolen
og videreutdanning.
Mobil: 905 13 702 | E-post: jsp@udir.no

Marit Dorothea Bjørnstad
Kontakt meg om fornyelsen av fagene i skolen, statistikk og forskning.
Mobil: 959 70 718 | E-post: mdb@udir.no

Stine Grimsrud
Kontakt meg om statistikk, forskning, mobbing og læringsmiljø.
Mobil: 971 94 250 | E-post: sgr@udir.no
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Peter Tryggestad
Kontakt meg om statistikk, forskning og videreutdanning.
Mobil: 992 36 957 | E-post: pty@udir.no

Marie Smedsrød (FRI)
Kontakt meg om statistikk, forskning, digitalisering og nettveiledning.
Mobil: 478 27 301 | E-post: msd@udir.no

Regelverk
Regelverk for skoler og barnehager, opplæringsloven, friskoler, tilsyn og tilskudd.

Barnehage- og skoleutvikling
Videreutdanning og kompetanseutvikling for ansatte og styrere i barnehager og skoler

Statistikk og forskning
Forskning, elevundersøkelsen og andre brukerundersøkelser, internasjonale undersøkelser.
Se også skoleporten, statistikkportalen og GSI

Eksamen og prøver
Nasjonale prøver, kartleggingsprøver, eksamen i ungdomsskole og videregående.
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http://www.udir.no/presse/
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