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Status oktober 2010 
Prosjektet har vært i gang i en og en halv måned, og det virker som vi har holdt på lenge 

allerede. Lærergruppene, gruppene med andre medarbeidere og 
skoleledergruppene har hatt møter og har begynt å sende inn 
besvarelser og få tilbakemeldinger. Gruppeledergruppene er i 
oppstartfasen. Tilbakemeldingene er i hovedsak svært positive. 
Utdanningsdirektoratet har vært her og gått gjennom prosjektet med 
prosjektgruppa supplert med et skolebesøk på Gran ungdomsskole. 
Responsen fra U-dir var svært positiv, faktisk slik at de ønsker å 
sikre at prosjektet på Hadeland får fortsetter i fire år uavhengig av 
om Kunnskapsdepartementet gir midler til videre drift.  

 
Kommentar fra Høgskolen i Hedmark 
”Jeg har lyst til å gi noen rosende ord til alle lærergruppene som leverer jevnt over svært 
gode modulbesvarelser! Dere reflekterer over teorien i modultekstene og knytter dette til 
egen praksis. Det å være utviklingsorientert er et nøkkelord for suksess i et prosjekt som 
dette, og det ser det ut til at dere er. Det blir spennende å ta fatt på neste steg i prosjektet, 
nemlig: ”Utvikling av egen praksis”. Da skal man ikke lenger bare reflektere over egen 
praksis, men også utvikle den. Det vil selvfølgelig være noe mer utfordrende, men med det 
utgangspunktet dere gjennom modulbesvarelsene har vist at dere har, tror jeg ikke det vil by 
på store problemer.  
 
Det blir spennende å motta besvarelser fra både andre medarbeidere, gruppelederne og 
skoleledergruppene fremover! Jeg ønsker alle sammen masse lykke til videre i prosjektet! 
Hilsen fra Ann Margareth Aasen” 
 
Oppstart av arbeid med egen praksis 
Tirsdag 9. november samles prosjektgruppe, rektorer og skolekoordinatorer og Høgskolen i 
Hedmark, for å gå gjennom hvordan lærergruppene skal jobbe videre når de skal gå i gang 
med å se nærmere på egen praksis innenfor klasseledelse og relasjoner. Deretter blir det et 
forberedelsesarbeid på det fram til jul. På kursdagen mandag den 3. januar blir det 
fellessamlinger for alle lærerne igjen, der høgskolen vil rette fokus mot temaet ”Utvikling av 
egen klasseledelse”. Assistenter og fagarbeidere jobber da med modul 2 på egen skole.  
Utover vinteren og våren vil fokus i hovedsak være på utvikling av egen praksis. Det vil bli 
kombinert med et besøk av veilederne til alle lærergruppene i løpet av februar/mars. 
 
Vurdering for læring 
Via Jevnaker kommune har hadelandsregionen også blitt knyttet opp mot 
prosjektet ”Vurdering for læring”. Det tilfører oss nye 250 000 kroner som vi 
kan benytte til utviklingsarbeid på skolene. Temaet vurdering vil bli faset inn 
som en del av læringsmiljøarbeidet fra høsten 2011. Da vil vi se på hvordan 
dette kan være en del av det å drive god undervisning med strukturert 
klasseledelse og gode relasjoner til elevene som grunnmur. Arbeidstittel er 
foreløpig ”Vurdering for læring med vekt på tilbakemeldingskultur” og 
”Samarbeid skole-hjem rettet mot vurdering” der utviklingssamtalen vil være 
sentral. 
 



   

 
Eks. på tilbakemelding fra en del skoler pr høstferie 2010 (alle tilbakemeldingene er 
presentert i eget infoskriv): 
 
Lunner ungdomsskole: 
Lærergruppene har sitt tredje møte i dag og skal sende inn besvarelsene innen torsdag. 
Prosjektgruppa har hatt et møte. Gruppelederne har satt av to datoer til sine møter. Andre 
medarbeidere har ikke satt dato, men er under jobbing med det. Jobbinga går fint og alt er under 
kontroll. Gun Marit 
  
Fredheim: 
Lærergruppene har hatt tre møter og levert modul 1 til veilederne våre. Gruppe 1 har fått 
tilbakemelding fra veileder. God tilbakemelding! Det var kjekt å kunne videreformidle dette til gruppa 
mi! Gruppeleder på den andre gruppa har vært syk denne uka, men har trolig fått tilbakemelding på 
mail. Gruppeledergruppene: Har ikke hørt noe fra denne gruppa. Gruppa for andre medarbeidere: 
Skal møtes mandag 25. oktober og arbeide en halv dag. Har også hatt et møte hvor de har fått info 
om opplegget fra gruppeleder. Lokal prosjektgruppe: hos oss er dette plangruppa og vi møtes hver 
onsdag. Læringsmiljø Hadeland har vært tema her nesten hver uke. Vi jobber godt i gruppene våre. 
Utfordringen er å sammenfatte oppgaven vi skriver og sender veileder. Dette løste vi ved at to stykker 
på gruppa tok den ekstra jobben med å skrive oppgaven ut i fra notater og samtaler på gruppa. Denne 
skrivejobben skal gå på rundgang. Ellers er det en positiv holdning til Læringsmiljø Hadeland her på 
Fredheim. Mari Linstad 
 
Jevnaker skole 
Lærergruppene har hatt tre møter på Modul 1. Alle har levert besvarelse. Tilbakemeldingene har vært 
litt varierende i lengde. Vi tenker at det er viktig at vurderingen av oppgavene våre er det vi (lærerne) 
skal lære videre av, derfor ønsker vi at alle grupper skal få konstruktiv tilbakemelding, både positiv og 
negativ, og at det ikke skal spille noen rolle hvem man får som veileder. Skoleledere: Gruppen har hatt 
et møte på Gran u.skole, og hadde en idemyldring rundt modul 1, som skal benyttes til å skrive 
oppgaven etter høstferien. Vi har i oppgave til 1. okt å lage, og sende en implementeringsplan for 
prosjektet ved den skolen vi tilhører. Vi har en driftig gruppeleder som puster oss litt i nakken, og det 
er bra. I tillegg har vår inspektør gjennomført et møte med sin gruppe. Gruppelederne har ikke hatt 
møte, men lederen for disse kaller inn til møte rett over høstferien. Koordinatorene ønsker å være på 
disse møtene. Andre medarbeidere: Begge gruppene skal ha sitt første møte i dag (28.09). Fortsetter 
arbeidet etter høstferien. Koordinatorene har ukentlige møter med rektor der vi diskuterer status og 
fremdrift. I tillegg diskuteres læringsmiljøet ofte på skolens plangruppe.  
Som koordinatorer syns vi at holdningen på skolen har tatt en positiv retning etter en litt tung start. 
Etter hvert som vi har fått mer oversikt over hva prosjektet innebærer ser vi at det er overkommelig og 
faktisk veldig nyttig og lærerikt. For å holde på denne positiviteten ser vi at det er viktig med gode og 
konstruktive tilbakemeldinger fra Høgskolen. 

Jaren: 
Lærergruppene: Jobber bra, og er veldig fornøyde med at det endelig er blitt avsatt tid til refleksjon 
over egen praksis. Gruppene har hatt tre møter hvor det har blitt mange gode samtaler, og utveksling 
av erfaringer. Begge gruppene har sendt inn besvarelse på modul 1, men har ikke fått 
tilbakemeld.fra veileder foreløpig. Gruppeledergruppene: Har snakket med de som er gruppeledere 
hos oss. De har ikke fått noen oversikt over hvilke grupper de tilhører, og hvem som eventuelt skal 
innkalle til møte. Jeg har heller ikke fått noen oversikt på dette. Gruppe for andre medarbeidere: Tiden 
for første møte er satt, og det er også en plan for videre arbeid. Lokal prosjektgruppe: Prosjektgruppa 
har hatt 2 møter til nå. Første møte ble det satt opp møteplan og punkter for hvordan arbeidet i 
lærergruppene skulle foregå. Vi syntes det var viktig med en felles forståelse av hvordan gruppene 
skulle arbeide, og fordele de ulike oppgavene. På det andre møtet var det status på læreregruppene 
som var hovedtema. Alle her på Jaren skole synes dette er et flott prosjekt:) Uke 41 reiser vi på 
seminar på Åstjern. Her har vi satt av en god "arbeidsbolk" med Læringsmiljø Hadeland. Vi skal 
oppsummerer modul 1, og starte arbeidet med modul 2. Andre ansatte starter også opp med sitt 
arbeide her - vi gleder oss til kreativt arbeid over et glass ……..:) Hilde 
 
 

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


