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Prosjektgruppa og rektorer/skolekoordinatorer hadde møte sammen med kommunal 
skoleadministrasjon og høgskolen 9. november. Tilbakemeldingene fra skolene og 
høgskolen er fremdeles svært positive. De ønskene om endringer som kom inn vil det bli tatt 
hensyn til.  
 
Prosjektgruppa har deltatt på regional samling med U-dir for Østlandet 10. og 11. 
Hadelandsregionen markerer seg som det overlegent største prosjektet, og får fremdeles 
god omtale – begrepet ”forbilledlig” er til og med benyttet…..  
 
 
Veien videre 
Alle lærere skal nå fylle ut et eget personlig vurderingsskjema hvor de ”kartlegger” sin egen 
praksis innen klasseledelse. Ut fra den kartleggingen skal hver enkelt velge seg ut noen 
områder de ønsker å jobbe videre med. Dette skrives ned i et utviklingsskjema som tas med 
til gruppene. Gruppene skal sammen forsøke å hjelpe hverandre med å finne gode tiltak som 
kan utprøves i praksis over en periode. Det er viktig at dere kommer i gang med dette 
arbeidet allerede nå, slik at dere har gjort dere noen erfaringer til fagdagen den 3. januar. På 
denne fagdagen vil tema være ”Arbeid med utvikling av egen praksis”, der det bla vil bli 
presentert ulike analyseverktøy som kan brukes. Hele våren vil så være arena for utprøving 
og felles refleksjon rundt hvordan denne utprøvingen går. 16. eller 17. mars vil gruppene få 
besøk av veilederne fra høgskolen. Skolekoordinatorene har detaljert informasjon om hele 
dette opplegget.  
 
 
Husk…. 
Vi minner om noen elementer i prosjektet som vi har erfart og fått tilbakemelding om at er 
viktig å holde fast på videre framover: 

o ALLE ansatte på skolen skal være med i ei gruppe og delta i refleksjonsarbeidet. 
Opplegget vil variere ut fra om det er skolelederne, andre ansatte eller lærerne det 
gjelder. Det er litt ulik praksis med hvorvidt skolekoordinatorene deltar i grupper. 
Derfor understreker vi at de SKAL være med. Dette er viktig, spesielt når vi nå går inn 
i arbeid og refleksjon rundt egen praksis. 

o Den avsatte tiden MÅ IKKE RØRES! Rektor (eller andre) må være nøye på ikke å 
”stjele” tid fra gruppene for å ”bare gi noen korte beskjeder”. Da må det være krise…. 

o Skolens ledelse må holde godt tak i prosjektet og trekke det inn i flest mulig sider ved 
skolens virksomhet. Å knytte medarbeidersamtale opp mot den enkelte lærers arbeid 
med utvikling av egen klasseromspraksis vil være veldig naturlig. 

Vi er her! 



   

o Gruppelederne må ”pleies”. Både rektor og skolekoordinator må ha kontakt med 
gruppelederne for å sjekke ut temperaturen i gruppene. Når arbeid med egen 
klasseromspraksis kommer i gang, må rektor ha beredskap for å følge opp der det er 
nødvendig for å sikre at alle deltar på en god måte. Oppstår det større konflikter i ei 
gruppe, er det rektors ansvar å følge opp dette, ikke skolekoordinator eller 
gruppeleder. Vi vurderer en egen samling for rektorer, gruppeledere og 
skolekoordinatorer i løpet av tidlig vår, der en del av dette blir tema. 

 
 
Neste år – 2011/2012 
Vi er allerede i gang med å diskutere neste år. Da blir læringsmiljøprosjektet samkjørt med 
prosjektet ”Vurdering for læring”. Vi tenker oss at det blir mulighet for å øke teoridelen litt på 
høsten siden vi nå kan systemet og kan komme raskere i 
gang. Det blir derfor sannsynligvis 2 fagdager og TRE 
moduler som teorigrunnlag det året. Innen vurdering blir 
hovedoverskriften TILBAKEMELDINGSKULTUR. Dette 
har også mye med det relasjonelle forholdet både til 
elever og foreldre, så vi vil forsøke å dra med oss tanker 
om dette fra år 1 og over i år 2.  
 
Opplegget for andre ansatte er ikke drøftet nærmere 
ennå.  
 
 
Aller siste: 

o Det er bestemt at vi viderefører inkluderingen av andre ansatte i prosjektet i hele 
prosjektperioden. Det betyr at disse også får et opplegg de neste årene. Temaet vil 
variere, men organiseringen med 3 arbeidsøkter i løpet av året vil være den samme. 

o U-dir har bevilget en julegave til alle kommunene som deltar i prosjektet på 100 000 
kroner ekstra. Det betyr at Hadeland får 300 000 kroner ekstra til Læringsmiljø 
Hadeland! 

o Det er stilt midler til rådighet som vi kan søke på for å få ”forsket” på prosjektet. Vi 
sender inn en søknad i samarbeid med Høgskolen. Det betyr bla at en anonym kopi 
av alle skjemaene med vurdering av egen praksis vil bli samlet inn av 
skolekoordinatorene og overlevert høgskolen. Disse vil bli brukt for bla å kunne måle 
om de som deltar i prosjektet ved en senere anledning mener selv at de har endret 
praksis i løpet av prosjektperioden. Derfor er det VIKTIG at alle leverer dette ut fra 
den prosedyren skolekoordinatorene har fått på hvordan dette skal gjøres. 

o Etterutdanningsløpet rundt klasseledelse og relasjonskompetanse er godkjent i 
høgskolen som en 10 stp modul innenfor høgskolens masterstudium ”Tilpasset 
opplæring”. Det kan se ut til at arbeidet med e-læringen og utvikling av egen praksis 
blir godkjent som arbeidsoppgavene i studiet, og det som må gjøres i tillegg er lesing 
av pensum og en eksamen. Mulighet for eksamen blir sannsynligvis på slutten av 
2011. Mer informasjon om dette kommer etter hvert. 

 
 

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


