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NYHETSBREV 4 – uke 16 - 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. 

 
 
Høgskolen i Hedmark er vår partner de neste 2 til 4 årene 
Høgskolen i Hedmark er valgt ut som samarbeidspartner for prosjektet de neste 2-4 årene. 
Det betyr at Thomas Nordahl og teamet hans blir de som skal hjelpe oss i dette arbeidet. De 
har også signalisert at de selv synes det er spennende å engasjere seg i et utviklingstiltak 
som omfatter alle skoler i en region med tre kommuner. Derfor har de antydet at de også kan 
tenke seg å drive litt forskning på oss i tillegg til det Utdanningsdirektoratet skal gjøre. Dette 
blir spennende!  
 
 
Høgskolens skisse over tilnærming til prosjektet 
Vi minner om 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. 
 
Høgskolen har utviklet følgende problemstillinger ut fra denne målsettingen: 

o Videreutvikle lærerens kompetanse i å lede klasser og undervisningsforløp og inngå i 
sosiale relasjoner til elevene 

o Etablere rutiner for oppfølging og kvalitetssikring av elevenes faglige og sosiale 
læringsmiljø. 

 
For skolene antyder de følgende organisering og arbeidsform: 

o Den enkelte skole skal ha en egen prosjektgruppe der skolens ledelse er med 
o Det skal utnevnes en egen prosjektkoordinator på hver skole i tillegg til rektor 
o Alle ansatte ved skolen skal være orientert om prosjektet og alle lærerne skal være 

aktivt med 
o Alle lærerne skal organiseres i egne lærergrupper med 

regelmessige møter. Hver gruppe har sin egen 
gruppekoordinator. Gruppene bør organiseres utenom 
skolens ordinære organisering av lærerne – for eksempel på 
tvers av team. 

o Hver lærer skal delta i lærergruppen minimum en time hver 
14. dag 

o Alle lærere og skoleledere skal delta i opplæring gjennom fagsamlinger og via nettet 
o Det arrangeres totalt 4 dagskurs i prosjektperioden samlet for alle deltakerne 
o Læring via nettet vil omfatte fire moduler: 

 Hva er ledelse av klasser og grupper 
 Relasjon mellom elev og lærer 
 Lederatferd, regler og konflikthåndtering 
 Lærerautoritet 

o En må beregne 5 – 10 timer med gruppearbeid i lærergruppene i forhold til 
disse modulene. Dette er den tiden som er avsatt til arbeid i lærergrupper 

o Alle gruppene leverer inn skriftlig besvarelse på oppgavene knyttet til hver 
modul, og mottar veiledning og tilbakemelding på besvarelsen fra høgskolen  



   

o Det vil, i tillegg, bli gitt ekstern veiledning fra ansatte ved Høgskolen i lærergruppene 
ute på den enkelte skole 

 
Dette er høgskolens innspill ut fra de erfaringer de har med liknende utviklingsarbeid andre 
steder. Dette vil bli drøftet videre med høgskolen, og forslag til endringer blir spilt inn der vi 
mener det er nødvendig.  
 
Ansatte på skolen utenom lærerne 
Høgskolen fokuserer mye på lærerne, og det blir nødvendigvis hovedmålgruppen i 
prosjektet. Samtidig er assistenter i skolen og de som jobber i SFO viktige medspillere i å 
etablere et godt skolemiljø. Kunnskap og kompetanse i ledelse av grupper og å forholde seg 
til elever på en konstruktiv og god måte er viktig for disse også. Derfor vil dette bli innarbeidet 
i opplegget i det videre samarbeidet med Høgskolen.  
 
Forpliktelse 
Høgskolen er svært opptatt av at dette må bli et prosjekt som foregår i et systematisk arbeid 
over tid – kun det kan føre til varige endringer. Det vil derfor være et krav fra Høgskolens og 
skoleeiers side at de tiltak og strategier som skal utprøves og iverksettes blir gjennomført slik 
det blir gitt anvisning om at det skal gjøres. Tiltak vil sjelden kunne gi ønskede resultater om 
de ikke følges opp, evt. gjennomføres svært ulikt mellom de som jobber med elevene. 
Høgskolen sier derfor: 
”Skoleledere og lærere må forplikte seg til å gjennomføre pedagogiske tiltak som blir 
iverksatt innenfor prosjektet” 
  
Lokal sammenheng 
Det vil alltid være behov for en viss lokal tilpasning når metoder og modeller skal innføres. 
Utviklingsprosjektet må derfor nødvendigvis gjennomføres på ulike måter knyttet inn mot den 
enkelte skole, ut fra de utfordringer og de elevforutsetninger som er på den enkelte skole.  
Derfor legges det også opp til at hver skole skal utvikle sin egen gjennomføringsplan. 
 
Prioritering 
Prosjekt Læringsmiljø Hadeland vil være det eneste kompetanse- og utviklingstiltaket som 
skoleadministrasjonen i de tre kommunene vil pålegge skolene sine å delta i denne perioden, 
og som vil kunne utfordre skolene på for eksempel vikarbehov. De meste av kursingen vil 
dessuten foregå internt på egen skole. Annen etter- og videreutdanning vil være etter avtale 
med den enkelte skole ut fra opplegget i den enkelte kommune.  
 
Mer informasjon  
Det vil bli sendt ut et eget og mer detaljert nyhetsbrev til 
skolelederne i nær framtid. Det vil også bli avholdt et 
orienteringsmøte med skolenes ledelse etter at det første 
planleggingsmøte med høgskolen har vært den 7. mai. Der vil 
vi forsøke å gi svar på så mange spørsmål som mulig. Dersom 
det skulle være spørsmål som dukker opp før dette og 
underveis siden, så ber en skolene melde disse inn til egen 
lokale skoleadministrasjon. 
 
 
Nyhetsbrevet skal spres til alle ansatte i grunnskolene på Hadeland, PPT, fagorganisasjoner, skoleeier og andre 
interesserte. Skolene formidler til sine ansatte. 


