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NYHETSBREV 1 – uke 9 - 2010 
 
Fra høsten 2010 starter neste fase i kompetanseutviklingsarbeidet innen skolesektoren på Hadeland. 
Etter gode erfaringer fra arbeidet med Kunnskapsløftet, har kommunene valgt å fortsette samarbeidet 
på dette området. Karrieresenteret OPUS Hadeland vil også være partner i dette arbeidet.  

Fokus settes nå på læringsmiljøet i skolene. Kommunene er med i utdanningsdirektoratets 
nasjonale satsing ”Bedre læringsmiljø” og har mottatt 950 000 kroner i støtte for 2010 og 2011 og med 
sannsynlighet for like mye de neste to årene. For å informere best mulig, sender vi nå ut jevnlige 
nyhetsbrev. De skal gi alle ansatte i skolene på Hadeland mulighet til å følge med og forberede seg på 
prosjektet. 

 
Oppstartsamling for prosjektdeltakerne 
1. og 2. februar var alle kommuner som er med i det nasjonale læringsmiljøprosjektet på 
samling i Oslo. Fra Hadeland deltok Henrik Brørby og Berit Gigstad, Jevnaker, Hilde Laderud 
og Hege Blaker, Gran og Jan Woie og Wenche Hustadnes Hagen, Lunner. 
 
Utdanningsdirektoratet gikk gjennom sine forventninger til prosjektet og de føringene de har 
lagt for det. Alle kommuner og skoler som deltar, forpliktes på å jobbe med følgende 
momenter i løpet av fire-årsperioden:: 

1. God skoleledelse 
2. Klasseledelse i alle klasser 
3. Relasjonskompetanse lærer-elev og elev-elev 
4. Handlingsplan mot mobbing og reduksjon av mobbetall 
5. Utvikle ordensreglementet med klare konsekvenser. Alle regler 

praktiseres likt av alle skolens ansatte 
6. Lærernes læringstrykk – stille store forventninger til elevenes 

resultater, også på det sosiale området 
7. Læring av sosial kompetanse. Hver skole ha utviklet en sosial 

læreplan og tatt den i bruk 
8. Elevinvolvering i alle prosesser knyttet til forbedring av 

læringsmiljøet 
9. Godt samarbeid mellom skolen og hjemmet 

 
 
Prosjektplan utarbeidet – kobling mot høgskolemiljøer 
Kommunegruppa (se ovenfor) er i ferd med å utarbeide en prosjektplan bygget over de 
føringer direktoratet har lagt. Planens foreløpige hovedmål ser slik ut: 
 
Skolene på Hadeland skal gjennom arbeidet med prosjektet ha videreutviklet kompetanse 
og strategier som har satt dem i stand til å utvikle et læringsmiljø ved den enkelte skole, med 
forbedret læringsutbytte og økt trivsel hos elevene som resultat. 
 
Prosjektplanen danner grunnlag for utlysning om partnerskap med høgskolemiljøene. Denne 
utlysningen vil skje i løpet av første del av mars. Avtale med aktuelt høgskolemiljø antas å 
være inngått ved utgangen av april  

 
 
Alle skolene med fra starten av 
I den opprinnelige framdriftsplanen var det antydet en innfasing av 
prosjektet fra u-trinn og over i b-trinn. Endelig prosjektplan legger 
opp til at alle skolene starter samtidig. Det betyr at oppstart for 
skolene på Hadeland sannsynligvis blir  planleggingsdagen den 12. 
august.  

 



   

 
Plangruppesamling 23. mars 
Skolenes plangrupper, hovedtillitsvalgte og PPT er invitert til plangruppesamling på 
Thorbjørnrud tirsdag 23. mars. Der vil det bli gitt informasjon om bakgrunnen for prosjektet, 
utdanningsdirektoratets involvering, prosjektplan, arbeidsmetoder framover m.m. Samlingen 
avsluttes med at deltakerne begynner et arbeid med å klargjøre hva prosjektet vil bety for 
egen virksomhet. 
 
 
PPT 
PPT vil bli involvert i prosjektet i den grad det er naturlig og de selv ønsker det – i hovedsak 
ved at de holdes informert og får tilbud om å delta på ulike kurs og utviklingsarbeider.  
 
 
Fagorganisasjonene 
De hovedtillitsvalgte i hver kommune inviteres med på plangruppesamlingen. De vil bli tatt 
med som aktive medspillere i prosjektet framover, og det er derfor også foreslått at de skal 
sitte i styringsgruppa for prosjektet. 
 
 
Utdanningsdirektoratet er involvert 
Hadelandsregionen er hovedfokusområde for utdanningsdirektoratets oppfølging av det 
nasjonale prosjektet Bedre læringsmiljø. De vil derfor sette inn oppfølging av prosjektet 
gjennom forskning på hvilke resultater som kommer ut av det. Det er spesielt 
læringsresultater målt gjennom nasjonale prøver og elevmiljøet målt gjennom 
elevundersøkelsen som blir sentrale. Direktoratet kommer også på besøk til regionen i 
begynnelsen av september. 
 
 

Ukens Hattie: 
Mye av det forskningsmessige grunnlaget for prosjektet er 
hentet fra John Hatties bok ”Visible Learning”. Den 
sammenfatter 800 analyser av 52 000 studier som omfatter 83 
millioner elever/studenter i et forsøk på å finne ut hva det er 
som påvirker elevenes framgang innen læring mest. Vi bringer i 
hvert nyhetsbrev et lite drypp fra Hattie…… 
 
Et av seks kjennetegn på ”excellence in education”: 
Lærere må kjenne læringsmålene og kriteriene for å nå disse 
målene i sine timer. De må ha kontroll på hvordan alle elevene 
står i forhold til disse kriteriene og kunne vite hvor veien går 

videre for å lukke spriket mellom hvor elevene er og hva de skal oppnå. Sentrale spørsmål 
er: ”Hvor skal du hen?”, ”Hvordan kommer du dit?” og ”Hvor skal du videre etter det?” Hattie 
s. 239. 
 

 

 
Nyhetsbrevet skal spres til alle ansatte i grunnskolene på Hadeland, PPT, fagorganisasjoner, 
skoleeier og andre interesserte. Skolene formidler til sine ansatte. 

 


