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NYHETSBREV 3 – uke 15 - 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. 

 
 
Valg av eksternt fagmiljø 
Ved utløp av anbudsfristen var det kommet inn to tilbydere. Det var Høgskolen i Lillehammer 
og Høgskolen i Hedmark. Etter en helhetlig vurdering er Høgskolen i Hedmark valgt og 
kontrakt vil bli undertegnet i nærmeste framtid. Deltaker i prosjektet fra Høgskolen i Hedmark 
sin side er bla. Thomas Nordahl. Første planleggingsmøte mellom kommunene og  
høgskolen er 7. mai.  
 
 
Drypp fra prosjektplanen – relasjonell kompetanse 
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. 
 
Et av hovedområdene i prosjektet er RELASJONELL LEDELSE. 
Om det står det i prosjektplanen: Kvaliteten på relasjonen 
mellom de ansatte i skolen og elevene har stor betydning for 
elevenes læring, adferd og opplevelse av skolesituasjonen. Det 
sosiale samspillet med jevnaldrende og evnen til å mestre dette, påvirker elevenes 
læringsmotivasjon, utvikling av identitet og sosiale ferdigheter. Arbeidet med relasjonell 
kompetanse skal medføre at de ansatte som omgås elevene i skole og SFO skal 

 arbeide aktivt for å utvikle tillit mellom voksen-elev 

 ha bevissthet om og arbeide for å etablere et klima for ros og anerkjennelse i 
forholdet mellom voksen-elev og elev-elev 

 kunne og bruke strategier og verktøy for utvikle et likeverdig og jevnbyrdig 
elevfellesskap 

Målet er å gi elevene mulighet til å realisere seg selv som selvstendige individer og skape 
forståelse for krav om tilpasning til fellesskapets normer og forventninger. 
 
Arbeidet med å utvikle relasjonell kompetanse skal være praksisnært, gi de ansatte nyttige 
verktøy og innbefatte refleksjon individuelt og i grupper på den enkelte skole. Praktiske 
øvelser må være en naturlig del av utviklingsarbeidet. 
 
Skolenes forberedelse til prosjektet 
Utdanningsdirektoratet har utviklet hjelpemateriell til arbeid med temaet. Den enkelte skole 
kan starte sitt arbeid med prosjektet med å gjøre seg kjent med deler av dette materiellet 
som er lagt ut på direktoratets hjemmeside - http://www.utdanningsdirektoratet.no/Store-
dokumenter-i-html/Helhetlig-materiell-for-bedre-laringsmiljo/. Ved å gå inn på Materiell for 
helhetlig arbeid med læringsmiljøet” oppe til høyre kommer en fram bla til nedlastingsstedet 
for veiledningene. Der ligger også en video med Thomas Nordahl som på en god måte går 
gjennom kunnskapsgrunnlaget for prosjektet og veiledningene. En ide kan være å vise deler 
av videoen i personalet for så å drøfte et tema etterpå ved å bruke spørsmålsstillinger fra 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/Store-dokumenter-i-html/Helhetlig-materiell-for-bedre-laringsmiljo/
http://www.utdanningsdirektoratet.no/Store-dokumenter-i-html/Helhetlig-materiell-for-bedre-laringsmiljo/


   

veiledningsheftet.  Videre arbeid med problemstillingene fra plangruppesamlingen er også 
nyttig. 

Hvordan skal vi jobbe i prosjektperioden? 
Detaljene om dette vil bli planlagt sammen med det valgte eksterne fagmiljøet. 
Prosjektplanen legger imidlertid noen føringer for dette: 
Følgende momenter skal være en del av innhold og metodikk i prosjektet: 

 Tilførsel av ny forskningsbasert teori/kunnskap om hva som 
utvikler et godt læringsmiljø og fremmer læring 

o Hver skole skal få tilført ny kunnskap som en forplikter 
seg på å arbeide med 

o Kunnskapen kan gjøres tilgjengelig gjennom 
 felles samlinger/forelesninger/kursdager for 

skolene på Hadeland 
 kortere kurs/samlinger for en eller noen skoler 
 samlinger for grupper av personalet 

(skolelederne, kontaktlærere, assistenter, SFO-
ansatte m.m.) 

 kommunenes læringsplattformer 

 Refleksjon, øvingsarbeid, observasjon, veiledning ut fra den 
tilførte kunnskapen 

o Grupper av team e.l. på den enkelte skole jobber med refleksjonsoppgaver 
eller praktiske øvelser. Innlevering av oppgaver med veiledning via nett. 

o Mulighet for drøfting av praksis ut fra observasjon eller video-opptak  
o Eksterne veiledere deltar i arbeidet på den enkelte skole 

 Lokalt forpliktende utviklingsarbeid ut fra prosjektbeskrivelser som den enkelte skole 
utarbeider 

 
 
Ukens ”input”: 
Hvilken kompetanse hos læreren kan gjennom en effektstudie påvise og bidra til 
læring hos barn og unge? (Dansk undersøkelse – Nordenbo m fl. 2008) 
 
Hovedkonklusjonen på hva som gir effekt på læring: 

1. Læreren skal inngå i en sosial relasjon til den enkelte elev 
2. Læreren skal ha kompetanse i å lede klasser og undervisningsforløp 
3. Læreren skal ha fagdidaktiske kunnskaper 

 
Hva vil dette si i praksis? Gir veiledningsmateriellet noen svar på dette? 
 
 
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. 


