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NYHETSBREV 2 – uke 11 - 2010 
 
Fra høsten 2010 starter neste fase i kompetanseutviklingsarbeidet innen skolesektoren på Hadeland. 
Fokus settes nå på læringsmiljøet i skolene. Kommunene er med i utdanningsdirektoratets nasjonale 
satsing ”Bedre læringsmiljø. 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. 

 
 
Fagdelen av prosjektet er lagt ut på anbud 
I uke 10 ble fagdelen av prosjektet lagt ut på det nasjonale 
anbudsnettstedet DOFFIN. Målet er å få inn tilbud fra ulike 
fagmiljøer som kan hjelpe oss med den faglige basisen i 
prosjektet, samt konkret gjennomføring av ulike aktiviteter. 
Fristen for å levere inn anbud er satt til uke 12. Deretter vil 
det bli tatt en avgjørelse om hvilket fagmiljø som skal bli vår 
partner så snart som mulig. 
 
 
 
Drypp fra prosjektplanen - klasseledelse 
Hovedmål for prosjektet: 
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. 

 
Ett av fokusområdene for å virkeliggjøre hovedmålet er 
KLASSELEDELSE. Det er beskrevet slik i prosjektplanen:  
Klasseledelse er den ledelse som den enkelte ansatte utøver i 
møte med ulike klasser og grupper av elever. Det er en av de 
viktigste faktorene i å utvikle et godt læringsmiljø. I løpet av 
prosjektperioden skal arbeidet med klasseledelse medføre at 
de ansatte som har elevene i undervisningssituasjonen skal 
  

 ha utviklet en høy bevissthet om betydningen av relasjonen lærer-elev, og la dette 
prege undervisningen  

 gi tydelige beskjeder og direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og 
adferd 

 bruke effektive strategier for å etablere et positivt læringsklima og arbeidsro 

 forstå og bruke kognitive strategier som støttende dialog, oppsummering, klargjøring 
o.l. 

 ha innsikt i og kunne bidra til utvikling av elevenes læringsstrategier 

 ha en tydelig og god struktur på undervisningen med markert start og avslutning på 
læringsaktivitetene 

Arbeidet med klasseledelse skal være praksisnært, gi lærerne nyttige verktøy og innbefatte 
refleksjon individuelt og i grupper på den enkelte skole. Praktiske øvelser må være en 
naturlig del av utviklingsarbeidet. 
 
Fokus på klasseledelse vil være til stede helt fra starten av. 
 
 
 
 



   

 
Ressursmateriell til arbeid med læringsmiljøet 
Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet er utviklet av Forskergruppen ledet av 
professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark. I tillegg til Nordahl består 
Forskergruppen av: Sigrun Ertesvåg (førsteamanuensis, Senter for atferdsforskning), Ann 
Gustavsen (høgskolelektor, Høgskolen i Hedmark), Svein Nergaard (seniorrådgiver, 
Lillegården kompetansesenter), Anne-Karin Sunnevåg (høgskolelektor, Høgskolen i 
Hedmark) og Arne Tveit (rådgiver, Midt Norsk kompetansesenter). 
 
Materiellet består av korte forskningsbaserte artikler om sentrale temaer som klasseledelse, 
relasjoner, forventninger, mobbing og samarbeid hjem-skole. I alle artiklene gis konkrete råd 
til skolens arbeid med læringsmiljøet. I tillegg til artikler, inneholder Materiell for helhetlig 
arbeid med læringsmiljøet ressurser knyttet til temaene. Materiellet vil være en del av 
grunnlaget for arbeidet i læringsmiljøprosjektet. 

Materiellet kan lastes ned her: http://www.utdanningsdirektoratet.no/Store-dokumenter-i-
html/Helhetlig-materiell-for-bedre-laringsmiljo/  

 
Ukens ”input”: 
Solide og svake timer ut fra observasjoner i klasser og i forhold til læringsutbytte av 
undervisningen (Nordahl 09) 
 
Svake timer:      Sterke timer: 

* Ettergivende klasseledelse   * Autoritativ klasseledelse 
* Utydelige beskjeder    * Klare mål for timen og tydelig oppstart 
* Svak fagdidaktisk kompetanse  * Hyggelig stemning 
* Lite klare mål for timen   * Positive tilbakemeldinger til elevene 
* Dårlig relasjon mellom elever og lærer * Gode relasjoner mellom lærer og elev 
* Lærer ikke til stede    * Høyt læringstrykk 
* Passive elever    * Differensiert undervisning innenfor          
* Elever som er urolige og vandrer  fellesskapet 
* Diskusjoner lærer – elev   * Lite bråk og uro 
* Mye uro og utagerende atferd   
 

Hvordan skal vi bevege oss i retning av å få flest mulig sterke timer? 
 
 
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”: 
Skoleledere og alle ansatte ved skolen må skape skoler med et 
miljø for store og små, der det å ta feil sees på som en mulighet til 
å lære, der det er åpenhet for korreksjon av egen kunnskap og 
forståelse og der alle kan føle seg trygge til både å lære, lære om 
igjen og utforske ny kunnskap og forståelse.  
(Hattie s. 239 – nr. 6) 
 

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