
Læringsmiljø Hadeland 
 Felles skoleutviklingsprosjekt for  

Gran, Lunner og Jevnaker 

 

 

 

NYHETSBREV 8 – uke 8 - 2011 
 

 
Status februar 2011 
 

Høst 2010 

 

Vår 2011 

Oppstart – 

fagdag 

 

 

Teori med 

refleksjon  

Forberede 

arbeid med 

egen praksis 

Fagdag Arbeid med utvikling av egen 

klasseromspraksis + veiledningsbesøk 

Kurs om 

relasjoner 

 

 
 
 
 
 
Lærergruppene skal nå være godt i gang med å se på egen praksis ut fra de valg som er 
gjort i skjemaet ”Vurdering av egen praksis” og med bruk av skjema for ”Utvikling av egen 
praksis”. Det har kommet melding om at flere har tatt i bruk både to og tre utviklingsark fordi 
en har jobbet seg ferdig med et utviklingsområde og gått videre på ett nytt. Noen skoler har 
også tatt i bruk observasjon av hverandre som metode. Lærere inviterer andre fra egen 
gruppe inn i undervisningssituasjonen for å få hjelp til å se på de utfordringene en jobber 
med litt utenfra. Spennende!  
 
Andre ansatte har en modul igjen - Regler, konsekvenser og konflikthåndtering. Denne skal 
det arbeides med etter samme lest som de to andre – ca fire timers arbeid lagt til en dag, 
med teoritekst, evt. film og besvarelse av oppgave og innsending. Modulene ligger på It’s 
learning eller Fronter. 
 
Skolelederne oppfordres til å jobbe videre i nettverksgruppene sine med sikte på å hjelpe 
hverandre til å holde fokus på prosjektet og prosjektets tema, og gi støtte og ideer til 
håndtering av ulike problemstillinger som kan oppstå underveis. Vi oppfordrer også 
skolelederne til å avholde minst et møte med skolekoordinator og gruppelederne i løpet av 
våren, der de kan få støtte og oppfølging av eventuelle utfordringer. Det kan også komme 
opp momenter i lærergruppene som skoleledelsen bør få innsyn i eller ta tak i. 
 
 
Veiledning 16. og 17. mars 
Egen informasjon om saken er sendt ut fra høgskolen. Hovedpoenget er at veileder skal 
delta på et ordinært gruppemøte der gruppa diskuterer det temaet som de i utgangspunktet 
har satt opp. Det skal ikke gjøres noe spesielt forarbeid til veiledningsbesøket. Oppsett over 
tider og steder ligger på It’s learning eller Fronter. 
 
 
Annet 

o Takk for jobben dere har gjort med å fylle ut skjemaene ”Vurdering av egen praksis” 
og sendt dem til Ann M. Aasen. SePU er i gang med å legge inn data fra de anonyme 
skjemaene i sine SPSS-filer. Etter at dette arbeidet er gjort, skal det kjøres analyser 
og gjøres noe tolkningsarbeid. Resultatene vil presenteres på et møte i løpet av 
våren. 

Vi er her! 



   

o Veiledningsmateriellet som er utviklet på nasjonalt hold gir mange gode innspill til 
arbeidet med egen praksis innen klasseledelse og relasjoner til elevene. Ikke glem 
det…. 

o Det blir en samling med prosjektgruppe, skoleledere og skolekoordinatorer når vi vet 
mer om opplegget for neste år – sannsynligvis rett før påske. 

o Det planlegges en storsamling med tema ”Vurdering for læring” på Gjøvik 10. mai. 
Der vil alle skolene bli invitert til å delta med ei gruppe lærere. Dette kan være en fin 
start på neste års tema. Skoleledelse + koordinator + evt noen gruppeledere vil være 
relevant fra hver skole.   

 
 
Veien videre 2011-2012 
Representanter fra de tre kommunene har hatt første planleggingsmøte med høgskolen ang. 
neste skoleår. 22. mars skal hele prosjektgruppa møte høgskolen og fortsette planleggingen. 
Prosjektet vris i retning elevvurdering og tilbakemelding. Det linkes inn mot fortsatt fokus på 
tydelig klasseledelse/undervisning og relasjonelt arbeid, fordi en god vurderingspraksis 
forutsetter struktur i undervisningen og en god relasjon mellom elev og lærer. Foreløpig er 
følgende foreslått: 
 
For lærerne: 
Arbeidstittel: Vurdering for læring – elevvurdering og 
tilbakemelding 
Høgskolen i Hedmark står for innhold og opplegg med 
professor Stephen Dobson som faglig ansvarlig. Det legges 
opp til to parallelle løp, ett for ungdomstrinn og ett for 
barnetrinn. 
Onsdag 17. august 2011 og tirsdag 3. januar 2012 
reserveres til fagdager. De deles i to med en halv dag for 
ungdomstrinn og en halv dag for barnetrinn. Det blir lagt opp 
til en halv dags etterarbeid lokalt på egen skole.  
Årets modell med e-læring beholdes, men det blir 
sannsynligvis tre moduler i løpet av høsten. Våren blir det fokus på egen praksis. 
 
For andre ansatte: 
To moduler som det jobbes med på samme måte som i år. En fagdag den 3. januar 2012 
med felles samling for alle. Temaene er under utvikling – kanskje fordypning i noen av årets 
temaer eller annet. Her tar vi gjerne imot innspill.  
 
For skolelederne: 
Fortsatt organisering i nettverk, men sannsynligvis organiseres nettverkene etter barne- og 
ungdomstrinn.  Tema blir bla. den mer formelle siden ved elevvurdering med fokus på å 
gjøre skolelederne trygge på å håndtere de ulike sidene ved elevvurdering korrekt.  
 
 
 

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


