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NYHETSBREV 5 – uke 20 - 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” og det er inngått en to-årig partnerskapsavtale med ”Senter for 
praksisrettet utdanningsforskning” – Høgskolen i Hedmark, under ledelse av Thomas Nordahl. 
Jevnlige nyhetsbrev skal holde ansatte i skolene på Hadeland informert om prosjektet. 

 
 
Aktiviteter i prosjektet i skoleåret 2010-2011 
I møte med høgskolen 7. mai ble opplegget for Hadelandsregionen gjennomgått. Høgskolen 
gjennomfører dette året et liknende prosjekt i en del videregående skoler i Hedmark. Dette 
opplegget vil bli overført og tilpasset ”Læringsmiljø Hadeland”. 
 
Tema for 2010 – 2011 er KLASSELEDELSE/RELASJONSKOMPETANSE. Det blir eget 
opplegg for skolenes lærere og et annet for skolelederne. Andre ansatte ved skolen vil jobbe 
ut fra et opplegg som ikke er helt klarlagt ennå.  
 
 
Høsten 2010: 
Oppstartsamling torsdag 12. august. Fellessamling for skolenes ledelse, lærere og SFO-
leder + de som ønsker det fra PPT i Lunnerhallen  

a) Informasjon om innhold, organisering og arbeidsprinsipper ved Høgskolen i 
Hedmark 
b) Faglig økt v/Thomas Nordahl 

 
Perioden september – desember. Arbeid med teoristoff innen følgende 4 moduler: 

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

Alle lærerne ved skolen skal delta og deles i grupper på den enkelte skole (5 – 7/8 deltakere 
i hver gruppe). Hver gruppe skal ha en 
gruppeleder. Høgskolen legger ut tekster til hver 
modul som gruppene laster ned fra høgskolens 
hjemmeside og leser. Høgskolen legger også ut 
oppgaver til hver modul som gruppene skal svare 
skriftlig på og sende inn via e-post. Det gis 
tilbakemelding på besvarelsen fra høgskolen til 
hver gruppe.  
 
Gruppene skal ha avsatt minimum 1 time hver 14. 
dag til arbeid med stoffet. Totalt skal det brukes 5 
– 10 timer på dette modularbeidet i gruppene. Det 
må regnes to møter pr. modul – ett til diskusjon/refleksjon og ett til besvarelse. Omfang og 
organisering må den enkelte skole legge opp. Det utarbeides en framdriftsplan for dette 
arbeidet ved hver skole. 
 
 
 
 



   

 
Våren 2011: 
Planleggingsdag 3. januar. Dagen reserveres til arbeid med prosjektet. Det er ikke avklart 
hvorvidt dette blir en fellessamling eller organiseres på andre måter. Det legges 
sannsynligvis opp til et eget arbeid for andre ansatte denne dagen (SFO/assistenter/fagarb.). 
 
Perioden januar – juni. Refleksjon rundt egen praksis.  
Foreløpig opplegg: Ut fra teoristoffet som er gjennomgått får lærerne en oversikt over hvilke 
områder innen klasseledelse/relasjonskompetanse 
det er viktig for en lærer å beherske. Hver lærer 
velger seg et eller to områder som en selv synes det 
er viktig å jobbe med ved egen praksis. Dette skal 
det arbeides med denne våren gjennom en 
kombinasjon av utprøving, mulighet for observasjon 
av hverandre, diskusjon og refleksjon i gruppene 
rundt de erfaringer som gjøres. Høgskolen besøker 
hver gruppe en gang i løpet av våren og gir 
veiledning. Det må også her avsettes minimum 1 
timer hver 14. dag til arbeid i lærergruppene. Skolene 
må selv organisere dette. En må påregne å være 
fleksibel mht. tidspunkt for veiledning, siden det er en 
stor kabal som skal gå opp. 
 
 
Ansatte på skolen utenom lærerne 
Opplegget er ikke klart ennå. Det kan bli en tilpasset versjon av teori-innhold med noe 
refleksjonsarbeid på den enkelte skolen. Den 3. januar må reserveres til denne 
ansattegruppen også. 
 
 
Skolelederne/PPT 
Skolelederne får eget opplegg i nettverksgrupper på tvers av kommunene. De skal gå 
gjennom samme teoristoff og drøfte det. De som ønsker det i PPT blir knyttet opp mot disse 
nettverksgruppene. 
  
 
Orienteringsmøte 
Det avholdes et orienteringsmøte for skolelederne på Hadeland fredag 28. mai. Det sendes 
også ut et eget og mer detaljert nyhetsbrev til skolelederne parallelt med dette brevet.  
 
 
Nyhetsbrevet skal spres til alle ansatte i grunnskolene på Hadeland, PPT, fagorganisasjoner, skoleeier og andre 
interesserte. Skolene formidler til sine ansatte. 


