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Nettverk Nordmøre – samarbeid om utvikling 
mellom 8 kommuner.

Et nesten samlet politisk og faglig 
felt ser verdien i skolebiblioteket, sier 
barnebokforfatter Mari M. Holsve.

Går vi i retning av en ønsket 
styrerrolle i barnehagen? 

spør førstelektor Ann Kristin Larsen



2  1 | 2019 1 | 2019  3

Leder s 3

En eliteskole som er opptatt av helhet s 4

Makkerpar og god læringsledelse s 8

Nettverk Nordmøre samskaper s 10

Elevene bak tallene s 13

Fremtidens styrerrolle s 16

Et rom som kan utgjøre en 
større forskjell enn du aner s 18

På forbundssiden s 20

En utfordring å velge rett produkt s 21

UTGIVER:
Skolelederforbundet
Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo

POSTADRESSE:
Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf. 24 10 19 00
E-post: post@skolelederforbundet.no
Web: www.skolelederforbundet.no 

Skolelederforbundet er medlem av YS

Ansvarlig redaktør:
Tormod Smedstad
Tlf. 24 10 19 00
E-post: tsm@skolelederforbundet.no

Trykk:
PoliNor AS

Design:
PoliNor Fagpresse AS

Forsidebilde:
Line Hansen Hjellup og 
Rolf Steinar Bergli. 

Opplag: 6642 eks.
32. årgang

ISSN 082-2062

Signerte artikler gjenspeiler ikke 
nødvendigvis forbundets mening, og står 
for forfatterens egen regning.

Annonsesalg:
Anne-lise Fængsrud
Salgssjef
Tlf. 99648546
E-post: anne-lise@lkmedia.no

Utgivelsesplan
 Nr Materialfrist Utgivelse
1  29.01 15.02
2  22.02 08.03
3  22.03 05.04
4  10.04 03.05
5  31.05 14.06
6  16.08 30.08
7  13.09 27.09
8  18.10 01.11
9  08.11 22.11
10 28.11 13.12

s 4 Elever fra IB-linja på Seven Oaks School 
sør for London.

s 24 Noen av medlemmene i prosessnettverksgrup-
pa til Nettverk Nordmøre.

INNHOLD

MATS OG MAGRETE

LEDER

Den nye regjeringserklæringen er omfattende og inneholder mange 
satsninger. Mye skal utredes for å utvikle kunnskapssektoren, 
forhåpentligvis til det beste for barn og unge. Viktige elementer løftes 
frem. Mange av disse er allerede påbegynt, og nye er kommet til. Men 
hvem tenker regjeringspartiene skal omsette ord til handling? 

Det kan virke som om flertallsregjeringen har en kullsviertro på at 
vedtatt politikk umiddelbart omfavnes og implementeres i sektoren, 
sånn uten videre. Å tro noe slikt er i beste fall naivt, og i verste fall 
uansvarlig!

Både lokalt og nasjonalt, og i regjeringen ikke minst, ser vi at antall 
politiske lederstillinger øker. Og det administrative apparatet vokser. 
Dette er kanskje ikke uten grunn. Kanskje man på det politiske nivået 
erkjenner at noen må ha ansvaret? Noen må lede, koordinere og eval-
uere de prosesser som skal gjennomføres. Hadde bare de samme poli-
tikerne forstått at de tilsvarende mekanismer gjelder også i skole og 
barnehage!

Politisk anerkjennelse av betydningen av ledelse i skole og barne-
hage er fraværende. Ikke bare i den sittende flertallsregjeringen. Dette 
synes også å gjelde for opposisjonen, dessverre! Dette forundrer oss 
så lenge vi vet at både nasjonale og internasjonale forskere fremhever 
god ledelse av profesjonsfelleskapet som avgjørende for vellykket ut-
vikling av sektoren.

Hva er det så som gjør at politikerne ikke tar inn over seg at det er det 
profesjonelle fellesskapets innsats som er avgjørende for å lykkes? Slik 
at sektoren lykkes i å gjennomføre den politikken som vedtas av regjer-
ing og Storting. Både i ny rammeplan for barnehagen og i overordnet 
del for skolen fremheves jo betydningen av profesjonsfelleskapet.

Leter man lenge nok, finner man noe om ledelse i Granavold
erklæringen: om etter- og videreutdanning av skoleledere. At dette er 
listet opp under punktet om lærere, sier kanskje noe om i hvilken grad 
politikerne faktisk kjenner til hvordan kommunene organiserer sine 
skoler og barnehager?

KOLLEKTIV KJEFT OG STRAFF VIRKER IKKE!
Nylig fikk rektorene sitt pass påskrevet av statsråden. De gjør ikke nok 
i arbeidet mot mobbing. Det kan virke som om når kjeft skal deles ut, 
da finner man frem til lederne. Det er kanskje riktig, siden det er de 
som har ansvaret! Men ut fra de erfaringene vi har, er kollektiv kjeft og 
straff lite egnet for å bygge tillit og skape utvikling. 

Kollektiv kjeft og straff har motsatt virkning. Det bidrar til å under-
grave tilliten. Vi fraskriver oss ikke ansvaret. Det er en selvfølge at 
ledere i skole og barnehage skal kjenne sitt ansvar, blant annet for å 
følge lover og forskrifter. Men vi må stille oss spørsmålet om våre over-
ordnede myndigheter har sikret at lederne faktisk har fått nødvendig 
kunnskap og opplæring før en ny, og etter vårt skjønn, strengere prak-
sis innføres? 

Vår oppfatning er at sektorens ledere faktisk gjør sitt beste! De 
utøver sitt profesjonelle skjønn, som oftest i samarbeid med sitt per-
sonale. Opplevelsen er at dette ikke etterspørres. I realiteten viser det 
seg at man må ha inngående kjennskap til tolkning av forarbeider, lov 
og forskrifter. Dette har til nå kanskje ikke vært høyt nok prioritert av 
skolens og barnehagenes ledere. Ledere flest søker å utføre sine opp
gaver på best mulig måte, ut fra de snevre rammer de er underlagt, men 
ledere trenger også støtte og veiledning. 

De politiske myndigheter lokalt og nasjonalt må utfordres til å sette 
ledelse høyere på dagsordenen! Å bidra til dette blir en av Skoleleder-
forbundets viktigste oppgave fremover. 

Det er flere signaler om at lederjobben i sektoren er under et kraftig 
krysspress, blant annet med tanke på alle forventninger som skal inn-
fris. Vår bekymring er at dette går utover rekrutteringen til disse vik-
tige posisjonene. Derfor har vi satt to forskningsmiljøer i gang med to 
undersøkelser. Disse vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for videre 
arbeid med å sette ledelse høyere på dagsordenen. Vi trenger et leder-
løft nå!  

Stig Johannessen

Vi trenger et lederløft, nå! 
Men Granavolderklæringen er nærmest kjemisk fri for omtale av 
ledelse og eierskap i kunnskapssektoren.

Seven Oaks School er opprinnelig fra 1432.

Per Erik Pettersen/T. Smedstad
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Det kan nok kalles en eliteskole. Det er meget 
høy semesteravgift her – og de tar bare inn 
elever som har gode skoleresultater og er 
skolemotiverte. På spørsmålet om hva skolen 
kan tilføre elevene av merverdi, svarer rektor 
dr Katy Ricks: – Elevene har som regel topp 
karakterer når de kommer inn. Vi kan tilføre 
merverdi når det gjelder dannelse (character). 

I inspeksjonsrapporter framheves det at 
skolen har strålende resultater, både når det 
gjelder elevenes akademiske ferdigheter og 
når det gjelder å fremme elevenes personlige 
utvikling. Her er det tett oppfølging og mange 
tilbud utenom skoletid.

Sevenoaks School ligger en drøy halv-
time med tog sør for London. Det er et stort 
skoleanlegg som huser over 1000 elever fra 
45 nasjoner. Skolen har en mangfoldig byg-
ningsmasse. Det eldste huset er fra skolens 
opprinnelse i 1432(!), og de nyeste er svært 
moderne. Skolen ligger tett inntil Knole Park 
– et enormt parkområde som rommer en 
fasjo nabel herregård (slott) og hvor det vrim-
ler av hjort. 

Sevenoaks er kostskole for omtrent en 
tredje del av elevene – og har høy internasjon-
al prestisje som IB-skole. Representanter fra 
skolen reiser utenlands for å promotere den 
– og de får mange søkere. Skolen har tilbud 
for elever fra 11 år til 18. Det er en såkalt inde-
pendent school – uavhengig av statlig styring, 
og de kan i stor grad utforme sitt eget pensum. 
De er ansvarlige overfor skolens styre.

SYNLIG LEDER
– Alle lederne ved skolen har undervisning. 
Selv underviser jeg to timer i uka i engelsk lit-
teratur. Det gir meg mulighet til å følge med 
på elevenes utvikling og hva som opptar dem. 
Ikke minst; jeg kan reflektere over hvordan de 
lærer. Det gir meg mulighet til å snakke med 
kolleger om undervisning, og gjennom det få 
et innblikk i utvikling og innhold i andre fag. 

Dr Ricks sier at en leder må være klar over 
hvilken innflytelse hun har som rollemodell. 

Vi har spurt om hennes lederfilosofi. Hun 
starter med å snakke om ansettelser. De er 
viktige. De gjennomfører en grundig pros-
ess med intervjuer og observasjon av under-
visning. Flere er med for å observere. – Vi må 
også se på den totale sammensetningen. Jeg 
understreker gjerne at det er en fordel med 
forskjellighet – og at forskjell i synspunkter 
kan bringe oss videre. Det er viktig å fokus-
ere på de gode egenskapene og det folk lykkes 
med.

– Som ledere må vi legge til rette for at de 
som er ansatt skal utvikle seg videre – sam-

En eliteskole som 
er opptatt av helhet

tidig som ivaretar den strategiske utviklin-
gen av skolen. Det er nødvendig med et godt 
lederteam, og det er nødvendig å delegere, 
understreker Ricks.

Dr Ricks vil være en synlig leder – også på 
andre måter enn at hun underviser. Hun tar 
seg en runde ut fra kontoret så ofte hun kan. 

Med rundt tre hundre ansatte er det umulig 
å kjenne alle, men de har egne ledere på de 
forskjellige avdelingene som hun kan få 
kunnskap fra. Hun har også et årlig, formelt 
møte med disse hvor hun får rapport om re-
sultatene. Skolen er delt inn i såkalte insti-
tutter og hvert institutt har sin leder. Insti-
tuttlederen har ansvaret for å følge opp sitt 
personale – og undervisningen. Nyansatte 
blir fulgt spesielt opp. Leder observerer un-
dervisning og det legges opp til kollegabasert 
veiledning.

Dr Ricks legger vekt på at skolen skal være 
en tenkende organisasjon. Hun mener altfor 
mange skoler i England møter sine lærere med 
at «det er sånn vi gjør det her». – Vi må ikke 
være redd for å prøve ut nye ting! Risikoen for 
å gjøre feil er en del av utprøvingen.

HELHET OG SAMFUNNSANSVAR
Som vanlig når en tar kontakt med skoler i 
England er det rektors personal assistant en 
henvender seg til. Det er vedkommende som 

organiserer besøket; i dette tilfelle Miss An-
tonia Hersee. Etter en samtale med rektor, har 
hun ordnet det slik at jeg får et møte med as-
sisterende rektor Mr Tim Jones, og Mr Mark 
Beverley, som er leder for skolens Institute for 
Teaching and Learning.

Som tidligere nevnt er det akademiske 
nivået høyt på skolen, men det er flere ting 
som vektlegges. Assisterende rektor Jones 
nevner pastoral care (omsorg og oppfølging), 
utenom-faglige aktiviteter (for eksempel 
idrett og musikk) og undervisningsbidrag til 
mindre privilegerte lokale skoler.  God praksis 
blir undersøkt i samarbeid med andre skoler. 
– Her kan vi både lære av og lære bort, på-
peker Jones.

De setter av tid og penger til at lærerne 
kan drive aksjonsforskning om pedagogiske 
temaer, om skolen som organisasjon, ledelse 
osv. De som styrer avdelingene kan legge 
forskningstid inn i timeplanene. Resultatene 
deles elektronisk. Dette er en selvfølgelig del 
av utviklingsarbeidet. De har også utviklings—
møter med personalet tre ganger per år. – Vi 
forsøker å legge mindre vekt på rapportskriv-
ing og hjemmearbeid – og mer vekt på plan-
legging av timene. Vi forsøker også å se an 
den enkelte lærers totale arbeidsmengde når 
vi setter opp timeplanen, sier Mark Beverley.

Skolen holder en årlig «teach and 

Det akademiske nivået er meget høyt på denne engelske skolen, 
men det er flere ting som vektlegges. Omsorg og personlig opp
følging av elevene, et bredt tilbud av utenomfaglige aktiviteter 
som idrett og musikk. De gir også undervisningsbidrag til mindre 
privilegerte lokale skoler og setter av tid og penger så lærerne 
kan forske i egen virksomhet. 

TEKST: TORMOD SMEDSTAD

Hvis du må velge å trekke fram én 
ting dere lykkes med på din skole, 
hva ville det være?
Den positive utviklingen i elevmiljøet.

Hva er ditt råd til en kollega 
som ønsker å bli bedre på 
pedagogisk ledelse?
Viktig å ta seg tid til å være i klas
serommet, og ha planlagt hva som 
skal observeres i forkant. Hos oss 
observerer vi etter TIDEmetoden.

Hva er det beste ved å 
være skoleleder?
Meget spennende og utfordrende 
lederjobb, kontakten med engasjerte 
lærere og elever er best.

Hva er den største utfordringen 
ved å være skoleleder?
Å organisere tilstrekkelig tid til alt 
utviklingsarbeid slik at det ikke går 
på bekostning av planleggingen av 
hverdagene.

Hvilken bok er du glad 
for at du har lest?
Prost Gotvins geometri.

Har du en favorittlåt/sang eller 
et favorittmusikkstykke?
The lamb lies down on 
Broadway av Genesis.

SKOLELEDERENS 
FAVORITTER

NAVN: Jørgen Bo Gundersen
STILLING: Rektor
SKOLE: Kongsvinger ungdomsskole
ELEVTALL: 500

– Som ledere må vi legge til rette for at de som 
er ansatt skal utvikle seg videre – samtidig som 
vi ivaretar den strategiske utviklingen av skolen, 
forteller rektor dr Katy Ricks. 

– Vi undersøker god praksis i samarbeid med andre 
skoler, sier assisterende rektor Tim Jones.

Skolen har elever i aldersgruppen 11–18 år. Her er elever fra IB-linja i en historietime.
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learn»-konferanse der de inviterer represen-
tanter fra skoler fra hele verden. Her ønsker 
de å «bore i fundamentet» for hva som er god 
undervisning – og hva som gir best læring.

MORGENMØTER OG 
OPPFØLGING AV ELEVER

Jones and Beverley sier at engelsk skole har 
en lang historie med hensyn til strenge regler. 
– Vi ønsker å være mer humane og uformelle. 
Vi opplever at elevene trives godt hos oss.

Alle elevene har en veileder (tutor). 
Veilederen har ansvaret for en gruppe på 15 
elever. Veilederen skal følge med på både 
faglig framgang og sosial utvikling. Det er 
samlinger hver morgen – med registrering 
og orientering om dagens gjøremål – samt at 
forskjellige aktuelle temaer kan diskuteres. 
Veilederen er naturlig nok også foreldrenes 
kontaktperson. Veilederen kan ha under-
visning med «sine» elever, men ikke alltid. En 
egen avdelingsleder følger opp veilederne.

Noen elever fra øverste årstrinn (Sixth 
Form) har meldt seg frivillig til å bli opplært 
som mentorer, og disse knyttes til forskjellige 
«tutor groups» på lavere årstrinn. 

Millie, fra årstrinn 11, er fornøyd med opp-
følgingen elevene får. Hun sier det slik: – Det 
er alltid et sted du kan gå og noen som vil høre 

på det du har å si; det kan for eksempel være 
en lærer eller helsesøster som du kan ta opp 
små og store saker med. 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
International Baccalaureate tilbys i Sixth form 
for de elevene som er 17 og 18 år. Det er et in-
ternasjonalt miljø blant de 400 elevene som 
går her – hele 40 nasjoner er representert. Her 
kreves det meget høyt akademisk nivå i alle 
fag og intellektuell nysgjerrighet. Elevene skal 
velge fag fra seks fag-grupper: språklæring, 
studier i språk og litteratur, individ og sam-
funn, matematikk, kunst og naturvitenskap.  

Verdiene som fremmes er det å ha et inter-
nasjonalt blikk, integritet og ærlighet og tol-
eranse overfor andre. – Åpenhet og refleksjon 
er viktige egenskaper, sier dr Ricks. Elevene 
blir oppfordret til både å ta selvstendig ansvar 
for sin læring, men også til å samarbeide. 

Rektor understreker også at utdanning er 
mer enn å ta eksamen. Kreativitet i estetiske 
fag, holde seg i fysisk form og bidra med tje-
nester i lokalsamfunnet hører også med. Over 
600 timer blir brukt til det beste for lokalsam-
funnet i uka. Et eksempel: Da snøen lavet ned, 
noe som er uvanlig, var elevene på farten i 
nærmiljøet og måkte snø.

ARTIKKEL

Musikk, idrett og drama er viktig for skolen. Her setter elevene opp Jane Eyre.

– Vi forsøker også å se an den enkelte lærers totale 
arbeidsmengde når vi setter opp timeplanen. Vi 
legger også inn tid til forskning i egen praksis, sier 
Mark Beverley som er leder for skolens Institutt for 
undervisning og læring.

• Skjermen er koblet på nett og oppdateres kontinuerlig
• Innebygget nettleser, tavle og speiler trådløst alle mobile enheter
• Integrert Notebookspiller - Åpne undervisningsopplegg i skjermen
• Skriv med penn, flytt med finger og visk med håndflaten
• SMART Ink: skriv rett inn i alle applikasjoner (nettleser, ppt, pdf etc)
• Glem bytte av pærer, bildesynkronisering og kalibrering

Som den sentrale delen av infrastrukturen i klasserommet vil SMART Board med iQ 
sy sammen undervisningen, inspirere til aktiv deltagelse, dekke elevmangfoldet og 
gjøre elevene til produsenter i egen undervisning.  

Nøkkelen ligger i lavest mulig brukerterskel og kompatibilitet med alle plattformer. Den digitale tavlen starter av seg selv og 
gir læreren umiddelbar tilgang til hele verdens læringsressurser og skolen digitale verktøy via appene eller nettleseren i skjer-
men. Skjermen speiler elevenes digitale enheter som iPad, Chromebook og PC uten installasjon av programvare. 

Undervisningsplattformen SMART Learning Suite
Eksklusivt for SMART er at alt er enkelt og integrert. SMART Learning Suite betyr at Notebook programvaren er tilgjengelig 
for nedlastning på PC men også online (nettleser /app) slik at undervisningsopplegg og aktiviteter kan lages og deles fra en 
hvilken som helst enhet. Notebookfilen kan sendes direkte til skjermen og undervisningen kan begynne - elevene blir aktive 
deltagere sammen på skjermen, i grupper eller enkeltvis med sine enheter! Lag ditt digitale klasserom på suite.smarttech.com.

Interactive Norway er Norges største kompetansesenter for interaktive skjermløsninger i norske klasserom,  
og distributør av SMART Board i Norge. Besøk gjerne vårt demosenter på lysaker!

Følg vår blogg om fremtidens klasserom
blogg.interactive.no eller gå til interactive.no for mer
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Makkerpar og god 
læringsledelse
 
Ringerike videregående skole skårer veldig høyt på 
skolebidragsindikatorer i forhold til sammenliknbare 
skoler. Blant annet har de 99,8 % på indikatoren 
«deltakelse» – å holde på elevene så de ikke slutter!

TEKST: TORMOD SMEDSTAD

Ringerike videregående skole i Hønefoss skal 
både få nybygg og totalrenoveres. De går en 
kaotisk periode i møte med midlertidig opp-
hold på fire opplæringssteder. – Vi har vært 
opptatt av at vi må tilby elevene best mulig 
læring, også i denne perioden, og ikke bare 
tenke byggesak, sier rektor Kaia Erlandsen.

SKOLEBIDRAGSINDIKATORER
Utdanningsdirektoratet har som kjent ut-
viklet skolebidragsindikatorer. Det er selvsagt 
mange forhold som virker inn på elevresul-
tatene. For å kunne måle skolens bidrag, må 
en ta hensyn til forutsetningene elevene har 
med seg; det er derfor kontrollert for tidlig-
ere karakterer, kjønn, utdanningsprogram 
og trinn. Andre faktorer kan også spille en 
rolle, men indikatorene gir en indikasjon 
på hvordan en skole ligger an i forhold til 
sammenlikn bare skoler.

Det er publisert resultater i forhold til tre 
indikatorer. Hvor mye en skole bidrar til: – å 
løfte elevene faglig m.h.t karakterpoeng, – få 
elevene til å fullføre og bestå et bestemt år, – å 
holde på elevene slik at de ikke slutter. 

Resultatene på disse indikatorene ble pub-
lisert i desember 2018. Det er derfor vi har 
oppsøkt Ringerike videregående skole, og det 
er ikke vanskelig å få rektor og assisterende 
til å vise fram skolens resultater. De er veldig 
gode!

Når det gjelder deltakelse – og holde på 
elevene så de ikke slutter – hadde skolen et 
resultat på 99,8 %. Forventet deltakelse skulle 
ifølge indikatoren ha vært 98,9 %. Veldig godt 
skår, med andre ord. Også når det gjelder 
å løfte elever faglig (karakterpoeng) hadde 
skolen et godt resultat – med 0,6 poeng over 
forventet poengsum. Faktiske karakterpoeng 
var 41,6. Den siste indikatoren – å få elever til 
å fullføre og bestå – er også hyggelig lesning: 
Her ligger Ringerike videregående skole på 
93,0 %. Et forventet årsbestått er 86,4.

Kaia Erlandsen gir honnør til elevene. Det 
er jo de som har sørget for resultatene. Hun 

legger til: – Vi får tro at de har gjort det med 
god hjelp fra lærere og skoleledere! 

Resultatene gjelder skolens tre studieforbe-
redende utdanningsprogram. (Skolen har ett 
yrkesfaglige utdanningsprogram, nemlig ser-
vice og samferdsel.)

Er det spesielle ting skolen har gjort for å få 
disse resultatene?

MAKKERPAR OG GOD LÆRINGSLEDELSE
For å få et godt læringsmiljø må elevene være 
trygge. – Vi får elever på VG1 fra et stort om-
råde og mange forskjellige skoler. Elevene 
skal bli godt mottatt når de kommer til sko-
len. Alle får en samtale med kontaktlærer ved 
skolestart, opplyser assisterende rektor Bjørn 
Volleng. 

I starten av skoleåret setter de elevene 
sammen i makkerpar. Det kan tas noen hen-

syn i sammensetningen, men stort sett blir 
elevene blandet tilfeldig. De to elevene skal 
følge hverandre opp i 3 uker. De skal bidra til 
hverandres trivsel, oppmøte – og yte praktisk 
hjelp i form av å ta imot beskjeder og annet 
ved fravær. Etter tre uker skifter de makker. 
Dette holder de på med i minst tre runder. 
Det er en god støtte å vite at du uansett har 
en makker på skolen. – Vi kan ikke kreve at 
de blir bestevenner, men vennlighet og opp-
merksomhet mot hverandre, må vi kunne for-
vente, sier rektor. Elevene får en innføring i 
denne ordningen når de starter.

Ledelsen ved skolen påpeker også at det er 
lærernes ansvar å ha en god relasjon til elev-
ene. Det er et krav at alle lærerne kan navnet 
på alle elevene sine før høstferien. Etter høst-
ferien skal lærerne sette opp et relasjonskart. 
Da tar en for seg gruppe- og klasselister og 

ARTIKKEL

merker ut navnene med grønn, gul eller rød. 
Rød betyr dårlig relasjon. Da er det lærerens 
ansvar å rette opp dette. Ros og positiv til-
bakemelding framheves som viktig.

Lærerne sitter også i team og lager sosio-
gram. Hvem er sammen med hvem? Her er 
formålet å avdekke ensomhet, utenforskap 
og mobbing. Elevundersøkelsen i slutten av 
oktober blir også grundig gjennomgått i per-
sonalet. Hva er bra? Hva kan vi gjøre noe med? 

Hvis det er elever som stryker og/eller får 
IV (ikke vurdert) i første termin, får de spesiell 
oppfølging. To pedledere per trinn har egne 
samtaler med kontaktlærerne for å vurdere 
tiltak som kan hjelpe elevene til å fullføre og 
bestå. En av rådgiverne har også et spesielt 
ansvar for å følge opp disse elevene. Skolen 
tilbyr også ekstra matematikk i liten gruppe 
til de som strever i faget: Jakten på to-ern. Det 
holdes studieøkter på skolen – der elever kan 

oppsøke rom med veiledere i forskjellige fag.

MOOC MED VURDERING FOR LÆRING
De har gjennomført et arbeid med å revid-
ere virksomhetsplanen på denne skolen. – I 
dette arbeidet har vi lagt vekt på å ha færre 
fokusområder og at vi skal samles om et 
pedagogisk utviklingsprosjekt. Siden vi had-
de fått dårlig tilbakemelding fra elevene når 
det gjelder vurdering for læring, landet vi 
på å gjennomføre Høyskolen i Innlandet sin 
MOOC med temaet Vurdering for læring, for-
teller rektor Erlandsen. De har bundet en og 
en halv time annenhver onsdag fram til 16:30 
som de har brukt til dette. Rektor har vært 
kursleder, og ledergruppa har gjennomført 
på lik linje – men ligget en modul foran de 
andre i framdrift. Det har vært obligatoriske 
innleveringer. De har også gjennomført kol-
legaobservasjon med valgte partnere, både 

blant lærere i samme fag og lærere med for-
skjellig fagbakgrunn. 

Nå har alle lærerne gjennomført program-
met – noe som ble behørig feiret på skolen. 
Og elevene har observert at det har blitt en 
endring i tilbakemeldingskulturen: – Vi har 
fått mye større muligheter til å komme med 
tilbakemeldinger, og jeg føler at det har blitt 
høyere takhøyde for å si ifra. Da får man gjort 
opp ting slik at vi lærer bedre, samtidig som 
det er trygt og åpent, sier elevrådsleder Tuva 
Moholdt. Hun støttes av leder av skolemiljø-
utvalget, Vilde Paulsen, som er elev på 
musikk linja. Hun påpeker at lærerne er blitt 
flinkere til å motivere.

Å endre praksis tar tid. Erlandsen og Vol-
leng er enige om at det er viktig ikke å «slippe 
ballen». – Det arbeidet vi gjør må ikke nød-
vendigvis være så fantastisk, men det må være 
systematisk, gjelde alle ansatte og følges opp.

Rektor Kaia Erlandsen og assisterende rektor Bjørn Volleng 
gleder seg over gode resultater. (foto: T. Smedstad)

Gjennomført og bestått MOOC med tema Vurdering for læring feires med pizza! (foto: Bjørn Volleng)

Vi tar leken på alvor!

 

Lekeapparater, aktivitets- og 
treningsutstyr & utemøbler 
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PROLOG
På scenen stod rådmann, varaordfører, elev, forelder, hovedtillitsval-
gt, rektor, skolesjef, barnehagesjef, leder og nestleder i koordinerings-
gruppa og representanter fra de gode hjelperne. Nettverk Nordmøre 
var invitert til ICSEI – den internasjonale konferansen som ble holdt 
i Stavanger i januar – for å legge fram en «showcase» på hvordan de 
har arbeidet. En imponerende forsamling – som sier noe om bredden i 
satsingen på skole- og barnehageutvikling på Nordmøre.

Nettverket har fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt 
(OECD). Dette måtte vi finne ut mer om! Vi dro på en todagers samling 
som ble holdt i Kristiansund i begynnelsen av februar.

STARTET MED DRØMMEBILDE
En kan lett bli overveldet av det omfattende arbeidet som er satt i gang 
– med diverse nettverk og mange samlinger med forskjellige grupper. 
På samlinga hører vi blant annet om ROLU og NePra og EVA og PRO. 

Vi skal få litt orden på dette etter hvert – blant annet gjennom en 
samtale med leder og nestleder i koordineringsgruppa; henholdsvis 
Astrid Mogstad Høivik og Hilde Akselsen Andersen. Høivik er – ved siden 
av frikjøp til denne oppgaven med 40 % – kommunalsjef i Surnadal. 
Akselsen Andersen er skolefaglig rådgiver i Sunndal kommune og 
frikjøpt med 50 %. Engasjementet er det ikke noe å si på hos disse 
to! (Den tredje i ledelsen av koordineringsgruppa, Christel Adelhardt 
Gregersen, var ikke tilstede på denne samlingen.)

– Istedenfor å starte med ståstedsanalyse, valgte vi å starte med et 
drømmebilde av hvor vi skulle være i 2040. Hvor vil vi? Det var stort 
engasjement rundt prosessen der til sammen 4500 deltok med innspill: 
rådmann, næringsliv, politikere, skoleledere, lærere, elever og barne-
hagebarn. Visjonen ble: Sammen skaper vi fremtiden. Livs mestring 
ble sentralt og dybdelæring, digital kompetanse, emosjonell og 
sosial kompetanse og innovasjon blir andre satsingsområder, forteller 
Mogstad Høivik og Akselsen Andersen.

BREDT SAMARBEID 
De startet arbeidet i nettverket for to og et halvt år siden. De var forut 
for sin tid – for dette passer veldig godt inn i den nye nasjonale sats-
ingen på desentralisert kompetanse utvikling. Åtte kommuner på Nord-
møre – inkludert 74 barnehager, 43 skoler, 3 voksenopplæringer og 3 
PP-tjenester – deltar i et samarbeid som ledes av en bredt sammensatt 
styringsgruppe med representanter fra kommunene. Bredden ivaretas 
også gjennom sammensetningen når det gjelder stillinger og virksom-
heter. Skoler, barnehager, skoleeiere og tillitsvalgte er representert.

– Samskaping er et nøkkelord for oss, og vi er nøye på at dette skal 

være et utvidet flerpartssamarbeid, sier Mogstad Høivik. 
Arbeidet med å skape gode mål i forhold til satsingsområdene er en 

pågående prosess. Tar en et mål som at alle skal oppleve mestring og 
trivsel hver dag, vil en ha ulike roller og ansvar i forhold til dette. Tiltak 
må kobles til mål. Det kan bli forskjellige aktivitetsmål og resultatmål. 
– I møtene med de forskjellige nettverkene modellerer vi forskjellige 
metoder og viser forskjellige verktøy som kan brukes i utviklings-
arbeidet, forklarer Akselsen Andersen. 

Det bygges kapasitet. På Nordmøre har de knyttet til seg gode hjelp-
ere, IMTEC og KS Konsulent, i sitt utviklingsarbeid. – Vi har siden 2008 
og 2012 hatt samarbeidsavtaler med både NTNU og Dronning Maud 
(DMMH) som har gått både på kompetanseheving og ulike tiltak. Disse 
er grunnlaget for kompetansebidragene i læringsløypene, som nå er 
i gang. NTNU/DMMH skal også gjøre følgeforskning av pro sjektet. 
Denne er bestilt av KS, siden prosjektet er en del av ABSLOUTT- 
programmet til KS. 

DRAHJELP FOR SMÅ KOMMUNER
Mari Unhjem, er både rektor og skolefaglig kompetanse i rådmannens 
stab i Gjemnes kommune – en liten kommune. – Jeg har ca 40 % still-
ing til skolefaglig kompetanse, men det er vanskelig å balansere de to 
jobbene.  Hadde det ikke vært for Nettverk Nordmøre, hadde ikke kom-
munen vår makta utviklingsarbeid i skolene, og lite ville ha skjedd på 
den fronten – alt avhengig av den enkelte rektor. Nå får vi drahjelp og 
støtte i en stor organisasjon, og vi henger med! Det er alltid en energi- 
innsprøytning å få være med på nettverket sine samlinger, og en er 
derfor modigere til å ta tak i egen kommune også. Nettverket er også 
svært bevisst på å inkludere HTV, og ledere og hovedtillitsvalgte blir 
da gode samarbeidsparter som drar i samme retning. Det som skjer på 
Nordmøre er spennende, og vi er stolte av å være med i det hele!

SAMLINGER 
Samlingene bygges ut gradvis. Først møtes koordineringsgruppa. 
Her drøftes en ramme for møtet, og det refereres fra hva som skjer 
på virksomhetene. En grovskisse for neste samling hører også med. 
Senere på dagen kommer de som er med i prosessnettverket (PRO) 
og evaluerings nettverket (EVA). Dag 2 er det full dag med fagnettverk 
(FAG), dvs. representanter for skole, barnehage, tillitsvalgte, PPT og 
skoleeier. Da er det nærmere 40 fagfolk tilstede.

Nettverk Nordmøre har et årshjul med mange forskjellige samlinger. 
Samlingene involverer forskjellige grupper. Det er fire samlinger av 
den typen vi nettopp skisserte. I løpet av året er det også to samlinger, 
eller treningsleire som de kalles, for utviklingsgruppene i barnehagene 

Nettverk Nordmøre 
samskaper
8 kommuner på Nordmøre samarbeider bredt om organisa
sjonsutvikling og utvikling innenfor spesifiserte fagområder 
i skole og barnehage. – Det er alltid en energiinnsprøytning 
å få være med på nettverket sine samlinger, og en er derfor 
modigere til å ta tak i egen kommune også, sier rektor og 
skolefaglig rådgiver Mari Unhjem fra Gjemnes.

TEKST OG FOTO: TORMOD SMEDSTAD
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og skolene. Der deltar ledere, arbeidsplasstillitvalgte, PPT, utviklings-
lærere og av og til elever, foreldre og politikere.

Et tema på disse samlingen er også: Hva trenger lederne, styrere og 
rektorer, av påfyll for å drive det faglige arbeidet? 

Den faglige utviklingen skal ses i sammenheng med organisasjons-
utviklingen. NePra-nettverket (neste praksis-pedagogikk i skole og 
barnehage) møter på flere av samlingene. De skal se på utvikling 
innen for de områdene som er plukket ut som læringsløyper. Disse 
områdene er «språk og skriv», læringsmiljø og matematikk. 

Imellom samlingene har alle nettverkene konkrete oppgaver til 
mellomarbeid – der en arbeider med både fagspesifikk kompetanse
utvikling og organisasjonsutviklilng i barnehagene og skolene. Er-
faring fra disse mellomarbeidene deles i nettverkssamlinger for 
utviklings lærere, utviklingsgruppene og på kommunenivå.

LITT OM NETTVERKSGRUPPENE
Først litt om PRO og EVA. Begge nettverk er bredt sammensatt, og 
de nevnte gode hjelpere, IMTECs Tore Skandsen og Knut Stranden og 
KS Konsulents Marlen Faannessen, bidrar i utviklingen av best mulige 
kollektive læringsprosesser. Koordinatorene Mogstad Høivik og 
Akselsen Andersen leder hvert sitt nettverk – i tillegg til at de bidrar 
som representanter for sine egne kommuner. 

Målet med evalueringsnettverket er organisasjonslæring. De som 
er i nettverket skal bidra til både intern- og underveisvurdering. Det 
understrekes at det skal være kvalitet på evalueringene; de skal bringe 
fram nyttig informasjon og danne grunnlaget for konkret dokumen-
tasjon. I første omgang ble det utviklet en intervjuguide som ble brukt 
på den enkelte virksomhet eller i kommunen. Oppgaven for nettverket 
til neste samling er å finne et aktuelt lokalt tema å gjøre en evaluering 
på. Det må ta utgangspunkt i flerpartstenkning og være godt forankret 
i hver kommune.

Prosessnettverket skal bidra til å bygge kapasitet i egen kommune 
– samt å bidra til planlegging og ledelse av prosesser på samlingene. 
De konkrete oppgavene på «vår» samling var å planlegge arbeidet 
med læringsløyper og organisere en erfaringsdeling med fagnett-
verket neste dag. Ved siden bruk av at fishbowlmetoden, som viste 
seg å være en effektiv metode for erfaringsdeling, fikk også nettverket 
erfaring med bruk av dette verktøyet. (For de som er nysgjerrige på 
fishbowlmetoden – og andre nyttige verktøy, kan vi vise til nærmere 

beskrivelser på Nettverk Nordmøre sine nettsider under fanen 
Prosessverktøy.)

– Modellering av samskaping og bruk og opplæring i forskjellige 
verktøy er en viktig del av samlingene, forteller Mogstad Høivik og 
Akselsen Andersen. Vi legger merke til at de inntar en leder-rolle i form 

Nestleder Hilde Andersen Akselsen og leder Astrid Mogstad Høivik i 
kordineringsgruppa på hver sin side – i samtale med sine gode hjelpere, KS 
Konsulents Marlen Faannessen og Knut Stranden fra IMTEC – i midten.

Nissedal kommune i Vest-Telemark søker etter:

EININGSLEIAR SKULE  100% -  ID 509

Nissedal kommune har ein sentralskule (1-10) og eitt 
oppvekstsenter (barnehage og 1-7). Skulane er organisert 
med kvar sin rektor. Einingsleiar rapporterer til rådmannen 
og er i rådmannen si leiargruppe. Einingsleiar er kommunen 
sin skulefagleg ansvarlege og skal vere ein pådrivar i det 
pedagogiske utviklingsarbeidet i skulane i kommunen. Vi 
søkjer etter ein samlande og utviklingsorientert leiar som 
er i stand til å vidareutvikle eininga til beste for elevane, 
tilsette og lokalsamfunnet!

Ansvarsområdet til einingsleiar 
kan på eit seinare tidspunkt bli utvida.  

Nærare opplysningar ved rådmann Sverre Sæter, 
tlf. 350 48 402 / 993 40 862.
For fullstendig utlysingstekst sjå: 
www.nissedal.kommune.no

Søknadsfrist: 31.03.19
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av å lede prosessene, men at de er nøye med at deltakerne bidrar og er 
med på samskapingen. Her blir alle involvert!

Utviklingslærernettverket er også ny av året. Her møter ressurs-
lærere som skal være med å etablere og videreutvikle utviklings-
grupper i barnehagene og på skolene. De skal bidra til å gjennomføre 
prosesser i egen organisasjon med utgangspunkt i valgt læringsløype. 
Kommunens person i prosessnettverket skal være med å støtte 
utviklings  lærerne i dette arbeidet.

VEIEN VIDERE
Det store målet er at det skal skje en praksisendring i barnehage og 
skole – som bidrar til økt utvikling og læring for elev er og barnehage-
barn. Det er for tidlig å si noe om virkningen på dette nivået enda.   
Det ville overraske oss om det engasjementet vi observerte, og en 
så omfatt ende og nøye planlagt prosess, ikke skulle få positive ring-

virkninger i elev- og barnegruppa!
– Vi har lagt vekt på en prosessorientert strategi med kunnskaps-

utvikling som virkemiddel. Vi har utviklet komplementære møte-
arenaer, og legger opp til en sirkulær veksling mellom refleksjon og 
utprøving, forklarer de to koordinatorer.

De peker på at det også videre vil være en to-delt utvikling. På den 
ene siden organisasjonsutvikling og en videreutvikling av det profe-
sjonelle lærende fellesskap – i kommunene og enhetene. På den andre 
siden er vektleggingen av å inkludere neste praksis innenfor de valgte 
tema – språk og skriv, læringsmiljø eller matematikk som er valgt på 
bakgrunn av framtidsbildeskapingen, målarbeidet og de strategiske 
valgene kommunen, barnehagene og skolene har tatt. Alle prosessene 
er tett knyttet til den nye rammeplanen i barnehagene og arbeidet med 
fagfornyelsen i skolene.

Her er EVA-gruppa i gang med å planlegge deler av samlingen med fagnettverket.

Fishbowl-metoden er en metode hvor grupper 
kan aktivt delta og bidra i refleksjoner, med mål 
om læring. Representanter fra kommunene 
alternerte på å stå i midten. De som står i 
sirkelen rundt lytter først til svar på bestemte 
spørsmål – og kan etterpå stille oppklarende 
spørsmål. Det foregår med tidsstyring.

Elevene bak 
tallene 
Desentralisert kompetanseutvikling i 
Grenland+ i samarbeid med Universitetet 
i Sørøst Norge

TEKST: KOORDINATOR LENE HEIBØ KNUDSEN 
OG FØRSTELEKTOR ANNE LIV KAARSTAD

Høsten 2018 arbeidet skoleledere og skole-
eiere for 14 ungdomsskoler, 34 barneskoler, 2 
1-10 skoler, en spesialskole og ledere av PPT 
sammen i forprosjektet «Elevene bak tallene 
– triangulert analysekompetanse». For å bli 
bedre trengte vi et felles språk om hva god 
pedagogisk praksis egentlig er når elevenes 
læring ledes på ulike nivåer. 

Vi ønsket å gjøre oss bedre som skoleeiere 
og profesjonsfolk. I tillegg til å synliggjøre 
god pedagogisk praksis var formålet å gi del-
tagerne kompetanse i å triangulere; innhente 
data fra ulike perspektiver før vurderinger 
eller beslutninger kan gjøres. Vi ble i løpet 
av høsten kjent med bærekraftige verdier og 
prinsipper for skoleutvikling som støtter og 
utvikler elevenes læring. 

I denne artikkelen gis det innblikk i hvor-
dan 90 deltagere arbeidet aksjonslærende i 
forprosjektet «Elevene bak tallene – triangul-
ert analysearbeid», teori og metode. Deltag-
erne møttes 2 hele dager og 2 halve dager med 
mellomarbeid mellom samlingene. 

TEORI OM AKSJONSLÆRINGSSTRATEGIER 
FOR SKOLEUTVIKLING 

Å arbeide aksjonslærende i skoleut-
vikling er en forskende tilnærmingsform 
til læringen som skjer i klasserommet, i 
profesjonsfelles skap, skolenivået og kom-
munalt nivå. Aksjons læring i profesjons-
felles skap er knyttet til forbedring av peda-
gogisk praksis for å støtte og utvikle elevens 
faglige og sosiale læringsarbeid som vi her 
uttrykker som elevresultater. Fellestrekk for 
aksjonslæringsstrategiene er en undrende og 
forskende tilnærming (inquirytilnærming) 
og et elevsentrert læringssyn. Det er i gjen-
nomføringen av kvalitative metoder det kan 
se ut til at skoleledere og lærere trenger økt 

kunnskap for mer presis anvendelse av obser-
vasjon og utforming av spørsmål i intervjuer 
slik at ikke innhentet informasjon/data blir 
for generell (Hallås & Grimseth, 2016; Olsen 
& Wølner, 2017, s. 95; Mausethagen, Prøitz & 
Skedsmo, 2018, s. 82). 

Aksjonslæringsstrategier har ulike tradi-
sjoner og ulike uttrykk. I Norden og Norge 
begynner studier og forskningsfellesskap å 
bli anerkjente for sitt praksisnære arbeid for 
profesjonalisering av læringsfellesskap (Dud-
ley, 2015, Hallås & Grimsæth, 2016, Munthe, 
Bjuland og Helgevold, 2015 og Olsen & Wøl-
ner, 2017) som eksempelvis Lesson Study i 
Ungdomstrinn i Utvikling. Ulike kommuner 
og skoler har ulike tradisjoner som learn-
ing-walks, LP-modell, skolevandring, Halvor 
Bjørnsruds IGP eller Tom Tillers GjortLært
Lurt. 

Forprosjektet i Siljan, Skien, Porsgrunn, 
Bamble, Drangedal og Kragerø (kompetanse-
nettverket Grenland+) trengte et felles språk 
om god pedagogisk praksis når de senere 
skulle arbeide med å forbedre pedagogisk 
praksis. Dette skulle bli en felles pedagogisk 
plattform for videre samarbeid på tvers mel-
lom skoler og kommuner. I forprosjektet val-
gte vi å arbeide i dybden og ikke innhente data 
overfladisk. 

STEGVIS ARBEID I FORPROSJEKTET 
«ELEVENE BAK TALLENE – TRIANGULERT 
ANALYSEKOMPETANSE»
Aksjonslæringsmodellen vi utarbeidet ble 
tilpasset forprosjektet «Elevene bak tallene 
– triangulert analysekompetanse». Modellen 
er basert på aksjonslæringsstrategien Appre-
ciative Inquiry (Hauger, Højland & Kongsbak, 
2008) og Kvalitetssirkelen for kvalitetsut-
vikling i skole og lærebedrift (Meld. St. 21, 

2017, fig. 6.2), og den hjelper oss til å flytte 
blikket fra data i dag (her: informasjon om 
elevenes kartleggingsresultater) til skolens 
beste praksis i morgen. Det er dette Thomas 
Nordahl omtaler som dataliteracy (ferdigheter 
i å anvende data). 

Forprosjektets deltagere, med funksjoner 
som kommunalsjefer, skolerådgivere, ledere 
av PPT, tillitsvalgte og rektorer i Grenland+ 
hadde oppstart med Thomas Nordahl 4. sep-
tember om bruk av kartleggingsresultater for 
å forbedre pedagogisk praksis. Etter foreles-
ningen etablerte deltagerne seg i grupper à 
ca. 5–8 stk. basert på kommunal tilhørighet 
og skolenivå. 

Lene Heibø Knudsen er koordinator for 
desentralisert kompetanseutvikling i Grenland + 
nettverket. Hun arbeider som skolefaglig rådgiver i 
administrasjonen i Oppvekst, Skien kommune.

Anne Liv Kaarstad Lie er førstelektor i pedagogikk 
ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun underviser, 
forsker og veileder i grunnskolelærerutdanningen 
og er prosessveileder for pedagogisk utvikling 
i desentralisert kompetanseutvikling. Hun er 
opptatt av verdibaserte aksjonslæringsstrategier i 
profesjonsfellesskap. 
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STEG 1: Gruppenes første steg var å gjøre et 
utvalg av gode elevresultater som hadde holdt 
seg gode over tid. Hver gruppe definerte et ut-
valg, tidsrom, tall, kjønn og begrunnelse. Eks-
empel på gruppenes utvalg var leseresultater 
i Nasjonale Prøver i 5. trinn ved XX skole, 
ekstraordinære engelskresultater i mate-
matikk på eksamen i 10. trinn eller gode elev-
resultater i regning ved NP. Etter utvelgelse 
formulerte hver gruppe et forskningsspørsmål 
som - Hva gjør at … skole har ekstraordinære 
gode leseresultater de tre siste årene? Hva 
gjør at XX skole får så gode elevresultater i 
engelsk? Hva gjør at XX ungdomsskole i Skien 
har hatt gode resultater på eksamen i mate-
matikk over flere år? Hver gruppe hadde i 

løpet av steg 1 beskrevet bakgrunn og ut-
formet forskningsspørsmål. 

STEG 2: Ut fra gruppenes forsk-
ningsspørsmål som beskrevet i steg 1 var 
neste steg å innhente informasjon/datainn-
henting som kunne belyse spørsmålet. Å 
triangulere i vårt forprosjekt var å innhente 
informasjon om god pedagogisk praksis ved 
å observere undervisning eller teamarbeid, 
gjennomføre småintervjuer og samle inn uke-
planer, skolebaserte planer, lokale planer eller 
andre dokumenter som kunne legges til grunn 
som dokumentgrunnlag. Utvalg av informan-
ter var elever, foreldre, lærere, skoleledere 
eller andre som var viktige for å belyse forsk-
ningsspørsmålet. Eksempelvis hadde flere 

av gruppene sitt forskningsspørsmål knyttet 
til elevresultater fra en skole, og dermed ble 
innhentingen av data/informasjonen gjort på 
denne skolen.

STEG 3: I analysedelen systematiserte og 
kategoriserte gruppene innhentet informas-
jon fra steg 2, dette ble framlagt som funn. 
Det ble lagt vekt på hele setninger og sam-
menhenger slik at funnene ikke framsto som 
stikkord eller usammenhengende tekst. Hver 
gruppe sammenfattet og la fram for to andre 
grupper, storgrupper på tvers av kommunene. 
Hver storgruppe analyserte og kategoriserte 
på samme måte som smågruppene hadde 
gjort før samlingen i storgruppene.

Et eksempel fra en gruppes analysedel:

FORSKNINGSARTIKKEL

Hva gjør at XX barneskole har veldig gode resultater i lesing over tid, 
2014 – 2018 (Skien)?

UTVALG AV INFORMANTER OG INNHENTING AV INFORMASJON:
Vi har valgt å se på de elevene som presterer bra, og intervjuet noen 
lærere som har god praksis. Lærerne bruker leseplanen, og arbeider 
aktivt med leseutviklingen og leseprosessen. Disse lærerne har hatt de 
elevene som har fått gode resultater. Vi har hatt to besøk på XX-skole. 
Vi intervjuet lærere med god praksis og gode elevresultater. Fikk ikke 
til å observere. 

FUNN:
Interessant samtale med lærerne. Begge er ressurslærere i lesing. 
Veldig opptatt av at de ikke fulgte læreverk, de var mest opptatt av 
hva som skal til for å bli gode lesere. Skolen har også gamle, utdaterte 
læreverk. Lærerne lager mye sjøl. 

Systemnivå: Leseplanen til XX skole er godt forankret i skolen og er 
i bruk og godt kjent. Dette kommer til uttrykk i ukeplaner og den blir 
tatt opp i fellesmøter og på foreldremøter.  Utgangspunktet er felles for 
Skien kommune, men den tilpasses den enkelte skole. 

Skolen har egen faggruppe i norsk som holder tak i leseplanen og 
reviderer den.  Ressurslærerne er med i den gruppa. Ressurslærerne 
gir «lekser», f. eks å bruke lesestrategier felles. Evalueringer tas i fel-
lesskap. 

Lesestrategiene brukes i alle fag, ikke bare i norsktimene.  Det er 
faste lesestrategier på hvert trinn. 

Funn: Samsvar mellom det lærerne sa og det elevene sa. 
Opplæringen starter med sjangerbevissthet fra 1. trinn. Elevene er 

sjangerbevisste og bevisste på valg av lesestrategi. De bruker ikke de 
samme ordene. 

SOLing brukes og oppfattes systematisk på skolen. 
Alle kontaktlærerne bruker 1 time i uka på elevsamtaler (blanding av 

arbeidsplanfestet tid og egentid).
Lærerne sier selv at det jobbes mye med klasseledelse for å gjøre 

elevene mottakelige for læring. Fokus på relasjoner lærer-elev, elev-
elev og ting som ligger til grunn for et godt læringsmiljø. 

Elevene mente selv at de var gode til å lese fordi de leste 15min hver 
dag. Skolen har lesekonkurranser, lesebingo og andre aktiviteter som 
oppfordret til ekstra lesing. 

Struktur og systematikk: TPO-planer og tidlig innsats fra 1. trinn. 

STEG 4: Alle analyser og funn fra steg 3 ble 

sammenfattet og kopiert til deltagerne. I steg 
4 oppsummerte deltagerne de viktigste prin-
sippene for skoleledelse med eleven i sen-
trum der tiltak og vurderinger er preget av 
triangulering. Gruppedeltagerne reflekterte, 
lette og fant årsakssammenhenger i peda-
gogisk praksis som støtter og utvikler gode 
elevresultater. I løpet av tre timer, inkludert 
tidvis refleksjonsintervaller på tvers mellom 
gruppene og med teori fra Fullan (2017) å lede 
og å lære som spenningsfelt i skoleledelse, 
oppsummerte gruppene. I disse dager blir ar-
beidene fra forprosjektet sammenfattet i et 
hefte. Deltagernes oppsummeringer av prin-
sipper for skoleledelse med eleven i sentrum 
blir framstilt under verdier og prinsipper i 
ny overordnet del for verdier og prinsipper i 
grunnopplæringen som trer i kraft sammen 
med fagfornyelsen i 2020. 

Eksempel 1: fra gruppenes oppsummering 
som er framstilt under Menneskeverdet 
(Overordnet del 1.1, hjemlet i Oppl.l. §1-5)

Eleven opplever et positivt menneskesyn fra 
lærere, fagarbeidere, skoleledere og skoleeiere i 
Grenland+. Et positivt menneskesyn innebærer 
et avklart elevsyn og læringssyn. De voksne har 
et positivt språk om og til hverandre, og strek-

ker seg etter et godt samarbeid i lærerteamene 
(Kragerø). Klasseledelse kjennetegnes av dette 
positive elevsynet og læringssynet. Det er lov 
å være en god elev. Det er også lov å være en 
god lærer. Engasjementet hos lærerne kan kom-
me fra at lærerne tror på det de gjør (Skien, 
Drangedal og Kragerø). 

Eksempel 2: fra gruppenes oppsummer-
ing som er framstilt under prinsipper for 
læring, utdanning og danning (Overordnet 
del, 2.4, Å lære å lære)

En systematisk og godt forankret plan som 
brukes i praksis av lærerne og følges opp av 
ledelsen støtter god læring for eleven. Medska-
ping i lærende møter involverer hele perso-
nalet der deltagerne stiller spørsmål og lytter. 
I arbeid med å lære i læringsfellesskap over tid 
er det behov for at deltagerne observerer, un-
dersøker, prøver ut, oppsummerer/analyserer 
og drøfter og justerer i fellesskap (Porsgrunn). 
Skoleledere kan eksempelvis arbeide med kom-
parativ analyse mellom ståstedsanalyse og 
punkt fra Elevundersøkelsen, f.eks. spørsmålene 
om Vurdering For Læring i Elevundersøkelsen 
(Bamble). 

VIDERE ARBEID FOR DELING AV GOD PEDA-
GOGISK PRAKSIS I GRENLAND+ FRA 2019 
Vi kan ikke endre de elevene vi har, de er den 
beste utgaven av seg selv. Det vi kan gjøre 
bedre er klasseledelse, trygt læringsmiljø, om-
givelsene, forventninger og tiltro til at eleven 
kan! Og vi kan bli bedre ved å lære av hver-
andre i fellesskap og på tvers mellom skoler. 

I de siste årene har skolene vært med i 
tidsbegrensede nasjonale satsinger som 
Ungdomstrinn i Utvikling, Kompetanse for 
mangfold, Veiledningskorps, Vurdering For 
Læring, Bedre skolemiljø, Kompetanse for 
kvalitet, Lærerspesialist, Språkløyper, Re-
alfagsatsingen, Samarbeid om utsatte barn og 
unge, SEVU-PPT m.m. I disse tidsbegrensede 
satsningene har mange skoler og kommuner 

jobbet fram gode praksiser for skolebasert 
kompetanseutvikling. 

Vi ønsker å gjøre oss bedre som skoleeiere 
og profesjonsfolk. Vi vil bli bedre, og da må vi 
starte med å synliggjøre og dele det vi allerede 
er gode på. Vi må starte der vi er. Og vi starter 
nå. 

I hovedprosjektet med oppstart 2019 del-
tar alle skolene i Grenland + med sine lære-
re. Analysekompetanse handler også om 
kulturendringer. Det handler om hva man 
skal gjøre, men i hovedsak handler det først 
og fremst om hvordan ledere har oppfattet 
(ana lysert) dette HVA`et. Skolelederne og 
lederne i PPT skal gjennom sin deltakelse i 
forprosjektet ha blitt rustet til å lede lærende 
prosesser innenfra dvs. lede skolebasert 
kompetanse utvikling med elevenes lærings-
utbytte i sentrum. I forprosjektet fikk ledere 
av 6 kommunale PPT samhandlet om skolens 
handlingsrom etter § 5-4, i opplærings loven. 
Denne presiserer at skolen må kartlegge, 
vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak på 
skolen innenfor rammen av ordinær opp-
læring. I dette ligger blant annet vurdering 
for læring, godt læringsmiljø, tidlig innsats 
§1 -4, tilpasset opplæring § 1-3 og § 2- 8, sær-
skilt språkopplæring for elever fra språklige 
minoriteter. PPT og skoleledere er nysgjerrig 
på mulighetsrommet som ligger på dette sys-
temiske nivået. 

Organisatorisk vil den enkelte skole måtte 
trene og arbeide etter aksjonslæringssirkelen, 
men det vil også bli tilrettelagt for nettverks-
samlinger og heldagssamlinger. Underveis og 
videre ønsker vi å få til mer skolesamarbeid 
på tvers av kommunegrenser, felles erfarings-
grunnlag og begrepsvaliditet for et vellykket 
profesjonelt samarbeid. Skoleeiernivået i alle 
seks kommunene i Grenland+ vil bli utfordret 
på å lage velutviklede strukturer for samar-
beid og støtte, men vi gleder oss … 

Fig. 1: Aksjonslæringsmodellen «Elevene bak 
tallene – triangulert analysearbeid»

Systematiske og godt forankrede 
leseplaner/planer/planverk støtter god 
læring for elevene, planene må brukes i 
praksis og følges opp av skolelederne 

God klasseledelse skaper godt grunnlag 
for elevenes lesing og læring

God klasseledelse av elevenes samar-
beids- og læringskultur (klassevenner og 
fagsamtaler mellom elever), med autoritet 
og varme

Eksempel fra storgruppenes analysedel om 
prinsipper for skoleledelse som støttet elev-
ens læring:
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Fremtidens styrerrolle
Barnehagen som organisasjon er i endring, både egen og andres 
forskning viser til dette. Også rapporten «Barnehagelærerrollen 
i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag» (Kunnskaps
departementet 2018), viser til slike endringer. Spørsmålet er 
hva dette har å si for styrerrollen. Går vi i retning av en ønsket 
styrerrolle?

TEKST: ANN KRISTIN LARSEN, FØRSTELEKTOR 
INSTITUTT FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING

FIRE SENTRALE UTVIKLINGSTREKK

BARNEHAGEORGANISASJONEN I ENDRING
Den tradisjonelle barnehagen hadde 3–5 
avdelinger, en pedagogisk leder samt 2 as-
sistenter på hver avdeling. Styrer var leder 
for barnehagen, og hadde sammen med de 
ansatte nokså stor grad av autonomi. Barne-
hagen hadde en relativt flat struktur; pedago-
giske ledere og assistenter gjorde stort sett de 
samme oppgavene. Styrer deltok i det daglige 
arbeidet, og ledet i fellesskap med de andre 
ansatte i barnehagen. Strukturen kan ses som 
en konsekvens av kulturen; barnehagen var 
preget av en likhetskultur (Helgøy mfl., 2010; 
Smeby, 2011; Steinnes & Haug, 2013, Larsen 
og Slåtten 2014, 2017). Styrer deltok lite i ek-
sternt arbeid, og relativt lite tid ble brukt på 
administrative oppgaver.

De tradisjonelle barnehagene finnes frem
deles, men variasjonen er større. I dag er 
halvparten av barnehagene private, disse er 
igjen svært ulike. Vi har familiebarnehag-
er, små og store enkeltstående barnehager, 
barnehager eid av stiftelser og andre som 
inn går i store internasjonale og kommersielle 
kjeder. Skillet mellom kommunale og private 
barnehager er ikke det som slår mest ut når 
det gjelder ulikheter. Rapporten fra ekspert-
utvalget (KD 2018), viser til at det først og 
fremst er størrelsen som har betydning. Store 
barnehager skiller seg vesentlig fra de små, og 
store kommunale og private eiere med mange 
barnehager, skiller seg vesentlig fra eiere med 
bare en eller få barnehager. En sentral for-
skjell mellom store og små barnehager er at 
de store har en mer hierarkisk struktur. Det 
er grunn til å tro at dette kan føre til at også 
likhetsidealet får mindre fotfeste (Larsen og 
Slåtten 2014). Rapporten viser også til at jo 
større barnehage, jo mer utviklingsarbeid, mer 
vekt på personalutvikling, veiledning, moti-
vasjon og medarbeidersamtaler. Årsaken kan 
være at større barnehager gir mer systematikk 
i personalarbeid og utviklingsarbeid, eller at 
det gir mer formalisering og tydeliggjøring 
av det. Store barnehager har større behov for 

koordinering for å sikre felles retning i det 
pedagogiske arbeidet, og det kan innebære 
at styrerne innfører felles standarder og 
prosedyrer for hvordan ansatte skal håndtere 
ulike situasjoner og planarbeid. Rapporten 
konkluderer ikke med at store barnehager er 
bedre eller dårligere enn små barnehager, den 
sier at det er positive og negative sider ved 
begge. 

STYRERROLLENS KOMPLEKSITET
Rapporten fra ekspertgruppa viser til at 
styrerrollen er blitt mye med kompleks. Det er 
krav om profesjonell og tydelig ledelse, og det 
etterspørres videreutdanning i organisasjon 
og ledelse, eventuell master. De forholder seg 
daglig til kommunen, og kontakten med ytre 
instanser er tett. Styrerne må ha kjennskap 
til regelverk og finansieringsordninger, delta 
i tverretatlige nettverk og samarbeid, og noen 
ganger være aktivister. De må fortolke den 
økende mengden veiledninger, evalueringer, 
maler, ressurser og idebanker som utvikles. 
Ny pedagognorm innebærer flere pedago-
ger, og styrerne vil i større grad bli ledere av 
kunnskapsorganisasjoner. Styrerne ivaretar et 
sammensatt ledelsesansvar som ekspanderer, 
og rapporten er tydelig på at styrerrollen er i 
ferd med å bli overbelastet. 

Egen forskning viser at styrerne opplever 
at de får for lite tid til pedagogisk ledelse. 
De uttrykker ønske om å være mer tilstede 
ute i barnehagen, sammen med de ansatte. 
Styrerne ønsker mer tid til veiledning og til-
bakemeldinger. Administrative og eksterne 
oppgaver tar for mye tid.

BARNEHAGEEIERS ROLLE
En annen svært viktig endring av barnehage-
organisasjonen, er at barnehagens eier på 
mange måter er en mer aktiv part i utformin-
gen av barnehagens innhold enn tidligere. 
Dette gjelder ikke minst de store barnehage-
eierene, og det gjelder både kommunale og 
private eiere. Mange styrere sier at de opp-

lever betydelig eierinvolvering i både admin-
istrative saker, pedagogiske saker og i person-
alforvaltning. Eiere pålegger i større grad enn 
tidligere å implementere standarder, verktøy 
og programmer. Mange eiere lager program-
mer for implementering av ny Rammeplan, 
innhenter informasjon om utfordringer som 
oppstår og om kompetansebehov. De største 
barnehageeierne driver kvalitetsutviklings-
programmer og ledelsesutvikling. 

 

STATLIG INVOLVERING
Utdanningsdirektoratet er i dag en sentral 
aktør som lager ressurser og støtter barne-
hagelærerne med overføring av forsknings-
basert kunnskap til praktisk anvendelse, for 
eksempel gjennom hjelp til implementering 
av rammeplan, materialer som støtter kollek-
tiv refleksjon i personalgrupper, utviklings
arbeid og arbeid med kvalitetsheving. Slik sett 
har utdanningsdirektoratet en sentral rolle i 
utformingen av barnehagens innhold. Rap-
porten viser til at det ikke finnes tilstrekkelig 
empirisk kunnskap om hvem som står bak res-
sursene og på hvilke kunnskaper disse bygger 
på. Det etterspørres at direktoratet tydeliggjør 
hvem som står bak de foreslåtte utviklings-
tiltakene og hvilke kunnskapsgrunnlag de 
bygger på. 

HVILKEN BETYDNING HAR UTVIKLINGEN 
FOR STYRERROLLEN
Styrerrollen er mer kompleks enn tidligere, 
styrere har mange flere oppgaver, de leder 
større og mer komplekse organisasjoner, og 
mange styrere opplever større eierinvolvering. 

Når det gjelder forholdet mellom eiernivå 
og styrernivå, kan dette være et samarbeid 
som utformes på ulike måter. Styrer er en 
profesjonell yrkesutøver, og som profesjonell 
er det en forutsetning å ha et profesjonelt 
handlingsrom. Dette handlingsrommet om-
handler mulighet til å foreta valg, basert på 
profesjonelt skjønn. Den autonomien som 

ligger i handlingsrommet er helt sentral i 
profesjons rollen (Brante 2014). Ut ifra et slikt 
perspektiv, vil det være svært uheldig med 
en utvikling av hierarkisk standardisering 
der eier utarbeider standarder og rutiner for 
arbeidet i barnehagen. Dette vil undergrave 
styrer og barnehagelæreres profesjonalitet, 
handlingsrom og autonomi. En struktur der 
styrere i fellesskap – og evt sammen med 
eiere – utformer standarder og rutiner som 
skal gjelde i deres barnehager ivaretar autono-
mien hos styrerne i fellesskap, og kan bidra til 
høyere og mer lik kvalitet mellom barnehager. 
Ulempen er at den enkelte barnehage mister 
noe av sin autonomi og fleksibilitet. For å 
unngå dette, er det viktig at styrer kan an-
vende sitt profe sjonelle skjønn i anvendelsen 
av de standarder og rutiner som er utviklet. 

For å utøve pedagogisk ledelse, krever til-

stedeværelse. Det betyr at styrer må være på 
huset, og det betyr at de må ut av kontorene. 
Ledelse handler om direkte påvirkning, der 
leder bruker seg selv for å utøve innflytelse 
gjennom sosiale relasjoner, direkte kommuni-
kasjon, faglig veiledning og ved å være rolle-
modell (Døving mfl. 2016). Pedagogisk ledelse 
handler blant annet om at styrer har ansvar 
for å utvikle en pedagogisk visjon og slik sett 
lede pedagogisk arbeid gjennom visjoner. Det 
handler også om å utvikle og implementere 
en organisasjonskultur, å utvikle en kultur 
hvor denne pedagogiske visjonen blir en del 
av kulturen. Dessuten handler det om å støtte 
medarbeiderne, det vil si å utøve pedagogisk 
ledelse gjennom pedagogisk kompetanse-
heving og gjennom organisasjonslæring. 
Styrers ansvar for pedagogisk ledelse i barne-
hagen, er slik sett ikke en motsetning til at en 

del av den pedagogiske ledelsen også skjer i et 
fellesskap med andre styrere på eiernivå.

HVA SLAGS STYRERROLLE ER ØNSKELIG?
Styrere leder større organisasjoner enn tidlig-
ere, som er mer hierarkiske og som krever en 
annen lederrolle enn den tradisjonelle. Styre-
re må håndtere mange krav og forventninger, 
blant annet fra barnehageeier. Tiden strek-
ker ikke til, og ekspertutvalgets rapport slår 
fast at styrerrollen er overbelastet. Merkantil 
stilling og større ledelsesressurs er nødven-
dig. For at styrerrollen også i fremtiden skal 
være en faglig lederrolle, må styrer beholde 
sitt handlingsrom, autonomi og profesjonelle 
skjønn. Da må eier gi styrere autonomi og 
handlingsrom – gjerne i profesjonsfellesskap 
og i samarbeid med eier – til å utvikle barne-
hagens pedagogiske innhold.

Egen foskning viser at styrerne opplever 
at de får for lite tid til pedagogisk ledelse. 
De uttrykker ønske om å være mer tilstede 
ute i barnehagen, sammen med de ansatte 
skriver førstelektor Ann Kristin Larsen.
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form og størrelse på gruppa. De må ha 
fokus på praksis og reelle problemstil-
linger som skal løses. Det er også viktig 
å lytte til elevens stemme. Deltakerne er 
mindre avhengig av en ovenfra-ned 
byråkratisk autoritet, men mer avhengig 
av hverandre. De har en felles tro på at 
de kan utgjøre en forskjell med hensyn 
til elevens læring, og de føler et felles 
ansvar. 

– Nettverksgrupper er også viktig for 
ledere. De kan selvfølgelig ikke bare 
være opptatt av hvordan andre skal 
samarbeide, understreket professorene. 

Å lede endringer fra midten 
– Det er ikke all ovenfra-ned-ledelse 
(top-down) som er dårlig ledelse. Når 
målene dine er enkle, kan det fungere. Det 
fungerer ikke når det er komplekse mål, 
sier Andy Hargreaves. 

Det å bygge opp kompetanse og øke 
ressursen på lokalt administrasjonsnivå er 
viktig i forhold til leading from the middle. 

Utviklingsprosessene skal verken ledes 
ovenfra eller nedenfra. Derfor må en sørge 
for tilstrekkelig kompetansebygging 
lokalt og få til sammenheng i systemene. 
Ledelse må handle om å skape en utvik-
ling på individuelt nivå, men også i for-
hold til skolen og skolesystemene. – Når 
du leder fra midten, leder du sammen med 
de du er ansvarlig for. Du starter på en 
måte i sentrum, i kjernen, og så vokser 
treet og grenene utover etter hvert, forkla-
rer Hargreaves.  

Hargreaves og Shirley tok for seg noen 
prinsipper i forhold til «ledelse fra midt-
en». Det er viktig at en tar utgangspunkt 
i lokale behov. En må være åpen for det 
mangfoldet som finnes og støtte alle grup-
per av elever. Profesjonelle læringsfelles-
skap tar ansvar for at alle elevene lykkes. 
På lokalt nivå analyserer man elevdata, og 
lærere samarbeider med spesialister 
innenfor forskjellige områder slik at en 
kan utvikle hjelp til alle grupper elever 
med forskjellige lærevansker.

Det handler ikke om mange initiativ 
og forslag, men mere om initiativ og enga-
sjement. Man tar et felles grep om 
utfordring ene og utvikler strategier for å 
møte dem. Det er naturlig å knytte seg 
opp mot sentrale prioriteringer, for eksem-
pel forbedring av lesing eller det å utjevne 
sosiale forskjeller med hensyn til presta-
sjoner.

I disse prosessene lærer alle av hveran-
dre – også skoler i mellom. Strategier og 
resultater deles med sikte på å forbedre 
læring for den enkelte elev. 

*Bøkene det refereres til er:
Dennis Shirley: The New Imperatives 
of Educational Change (translated into 
Norwegian), 2018;
 
Andy Hargreaves & Michael O’Connor, 
Collaborative Professionalism, Corwin,  mars-
april 2018;
 
Andy Hargreaves & Dennis Shirley, Leading 
from the Middle, Not Taking it from the Top, 
Routledge, sent i 2018

Omar Mekki, som representerte arrangøren 
IMTEC, var glad for å kunne presentere 

velrennomerte internasjonale forskere som 
Hargreaves og Shirley på turne i Norge.

Mange spennende måter å samarbeide 
på og løse oppgaver sammen på når 
Andy Hargreaves holder kurs!
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ARTIKKEL

Et rom som kan utgjøre en større 
forskjell enn du aner
Tanker jeg gjør meg etter fire hundre skolebesøk i Norge.

AV AKSJON SKOLEBIBLIOTEK, VED FORFATTER 
OG NBU-NESTLEDER MARI MOEN HOLSVE

Jeg er barnebokforfatter og Sommerles-for-
fatter, og jeg har vært på over fire hundre for-
fatterbesøk på skoler i Norge. Jeg sitter også 
i Aksjon skolebibliotek, noe som gjør at jeg 
ved enhver anledning tar skolebiblioteket i 
forsvar – også på lærerværelset, og jeg husker 
særlig en episode for et drøyt års tid siden.

Jeg var på en liten skole et sted i Norge, og 
satt med kaffen overfor tre tilfeldige lærere 
i spisefri. Jeg snakket om hvor viktig det var 
at skolen tok ansvar for barnas leselyst og 
leseferdigheter, fordi vi aldri har noen garanti 
for at det ivaretas i hjemmet. Jeg sa at det i 
ytterste konsekvens kunne resultere i voksne 
mennesker som ikke kunne lese. Gymlæreren 
som satt overfor meg, “Jørgen”, satte blikket i 
meg og sa:

“Det er meg! Mari, jeg var den eleven. I dag 
kan jeg nesten ikke lese.”

MER ENN BARE ET ROM MED BØKER
I Morgenbladet har Abid Raja kalt bibliotek-
aren “den aller viktigste personen i min 
opp vekst”, fordi hun så ham og ga ham ro i 
bøkene, i en periode da han etter eget utsagn 
lett kunne havnet utenfor i det norske sam-
funnet.

Som barnebokforfatter med mye fartstid 
i DKS har jeg sett mange skolebibliotek. Det 
jeg dessverre har sett mest av, er låste dører 
og mørke rom. Rom som er bemannet én time 
i uka, og som kanskje iblant får en tusenlapp 
til innkjøp av nye bøker. Jeg har sett bok-
samlinger som ikke har vært oppdatert siden 

90-tallet. Jeg har sett bøker som støver ned 
og smussomslag som har klistret seg fast til 
hyllene.

Det er vanskelig å prioritere, og det fins 
aldri nok penger – men barna våre fortjener 
bedre. På mange skoler har man kanskje ikke 
tenkt over ressursen et skolebibliotek kan 
være, og hvorfor det er verdt å investere i.

Rektor på Spangereid skole i Lindenes 
har fortalt mye om hvordan de tidligere slet 
med dårlige resultater på nasjonale prøver og 
valgte å ta grep: De skulle bli best i Norge på 
lesing! De satset på et levende skolebibliotek, 
hele skolen engasjerte seg og de satte av mye 
tid til langlesing og dybdelesing. Resultatet? 
Skolen skjøt i været på statistikk for lese-
ferdigheter. Og de har kraftig redusert be-
hovet for spesialundervisning.

Vi lever i en digital tidsalder. Politikere heier 
på alt som kan digitaliseres, også i skolen. 
Ikke noe galt i det – men det er ingen logikk 
i at iPad til alle elever fjerner behovet for et 
godt skolebibliotek. Korte tekstfragmenter 
på digitale plattformer erstatter ikke år med 
lang lesing. Jeg er 32 år gammel og tilbringer 
selv dagen foran skjermen. Jeg er Mac-bruker 
og spiller dataspill – men jeg leser fortsatt 
bøker. Fysiske bøker. Jeg vil ha boka i hånda, 
og det vil barna også. Man trenger ikke være 
forfatter for å anerkjenne hvor viktig det er at 
barn lærer seg den grunnleggende ferdigheten 
det er å lese lengre tekster. Og bare så det er 
sagt – for jeg har møtt dette argumentet før 
– jeg kjemper ikke for skolebiblioteket fordi 
jeg vil selge flere bøker. Jeg vil at Norge skal 
ha lesende barn. For barnas egen skyld, og for 
samfunnets og demokratiets skyld.

DET STORE BILDET
Forskning fra USA viser at det langleses mindre 
blant dagens unge. Dette kan ha alvorlige 
konsekvenser for alle unge voksne – det på-
virker alt fra evnen til å fullføre videreutdan-
ning, til det å kunne ta til seg grunn leggende 

kunnskap og informasjon som man er av-
hengig av for å kunne forstå, og ta aktiv del 
i, dagens samfunn. Dette er en reell problem-
stilling, og vi vet ennå ikke konsekvensene 
for generasjon iGen – de første som har levd 
hele livet sitt i en digital hverdag. Det vi der-
imot vet, fra nyere forskning på Universitetet 
i Stavanger, er at lesing av lengre tekster på 
skjerm gir dårligere utbytte enn å lese på 
papir. Vi vet også at stadig flere lærere på 
videregående er sjokkert over hvor svake 
lesere elevene deres er. En 18 år gammel svak 
leser er en leser vi sviktet for mange år siden. 

Det er mange grunner til at denne hypote-
tiske 18-åringen – og alle dagens barn – 
burde hatt samme møte med en bibliotekar 
som Abid Raja hadde i sin tid. Eller aller helst 
et velfungerende skolebibliotek gjennom alle 
årene i grunnskolen.

MEN VI HAR IKKE PENGER. 
HVA KAN VI GJØRE?
Et nesten samlet politisk og faglig felt ser 
verdien i skolebiblioteket. Men det hjelper lite 
så lenge lovverket er for svakt og midlene ikke 
strekker til. Heldigvis: Om skolen din vil løfte 
bibliotektilbudet sitt, så fins det ting dere kan 
gjøre, uten å verken måtte si opp en lærer 
eller stenge gymsalen.

Aksjon skolebibliotek har seks gode tips, 
basert på en rekke skolers vellykkede eksperi-
menter med egne skolebibliotek: 
1  Integrer skolebiblioteket i skolens 

hverdag 
- sett biblioteket på møteagendaen, og 
involver bibliotekaren! Arranger faste tr-
eff mellom klasser og bibliotekar, og bruk 
det som et verktøy i alle fag

2  Oppdater boksamlingen 
- gitt at man har midler til det, og vær 
kreativ! Kassér gamle bøker; barn liker, 
og fortjener, litteratur som er relevant for 
dem i dag

3  Gi elevene veiledning 
 ikke forvent at de skal løpe inn og finne 
en tilfeldig bok selv; biblioteket er en 
jungel. Hjelp barna med å finne bøker som 
passer for hver enkelt

4  Gi lesingen verdi – gjør den aktiv 
- mange barn assosierer lesing med noe 
kjedelig og blir ofte påprakket bøker de 
ikke liker. Gi dem aktuell og relevant lit-
teratur. Gjør lesing gøy – ha bokprat med 
saft og snacks, lag leker, konkurranser og 
alternativt opplegg

5  Bruk folkebiblioteket 
- om skolen ikke har eget bibliotek eller 
boksamling – allier dere med det lokale 
folkebiblioteket. Få hjelp, veiledning og 
boksamlinger til låns

6  Bruk rommet! 
- biblioteket bør være levende og invit-
erende – det vil si åpent og bemannet. 
Biblioteket er mer enn bare bøker på en 
hylle. Bruk det til arrangementer, bokprat 
og opplæring av digitale virkemidler og 
kildekritikk. Vær kreativ og tenk på det 
som et verktøy og et hjelpemiddel, i alle 
fag og på alle trinn!

Aksjon skolebibliotek er et samarbeid på tvers av en 
rekke organisasjoner. I aksjonsgruppa sitter Eva Rekve 
fra Leser søker bok, Vibeke Røgler fra Foreningen !les, 
Ann Berit Hulthin fra Norsk Bibliotekforening og 
Mari Moen Holsve fra Norske Barne- og 
Ungdomsbokforfattere.

Man trenger ikke være forfatter for 
å anerkjenne hvor viktig det er at 
barn lærer seg den grunnleggende 
ferdigheten det er å lese lengre 
tekster, sier forfatter Mari Moen 
Holsve.

Hyggelig lesestund på Spangereid skole i Lindesnes (Foto: Line Hansen Hjellup og Rolf Steinar Bergli.)Bok-oppdagelser! (Foto: Line Hansen Hjellup og Rolf Steinar Bergli.)



20  1 | 2019 1 | 2019  21

Ta med deg legen på ferie
Nå er Online lege inkludert i Reise Pluss-forsikringen vår.  
Er du på reise i utlandet og blir syk eller skadet, får du rask 
tilgang til lege i Norge via appen Eyr – uten å betale egenandel.
 
Legen kan hjelpe deg med råd eller veiledning ved mindre 
alvorlige sykdommer eller skader, som for eksempel  
• soleksem 
• stell av mindre sår
• utslett og allergi
• forkjølelse og influensa

Husk at du får 28 % medlemsrabatt på Reise Pluss.
Kontakt oss på 915 03100 eller les mer på gjensidige.no/ys
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En utfordring å velge rett produkt 
På Bettmessen lanserte den 
engelske utdannings ministeren 
tiltak som skulle hjelpe skolene 
med valg med hensyn til rett 
teknologiprodukt: profesjonelle 
hjelpere, en låneordning for å 
prøve ut produkter og teknolo
giske demonstrasjonsskoler.

TEKST: TORMOD SMEDSTAD

Teknologimessen Bett, som holdes i London 
hvert år i januar, samlet i år rundt 34.000 – og 
over 800 utstillere. Her kåres også de beste ak-
tørene innen læring og teknologi det aktuelle 
året. 

På hovedscenen, Bett Arena, var det i år 
også en norsk foreleser. Simen Spurkland, 
som er lærer på Vøyenenga skole, snakket om 
hvordan teknologien hadde hjulpet han til å 
legge om måten han underviste på. Han så 

seg nå mer som en fasilitator og tilrettelegger. 
Han var opptatt av at elevene ble aktive prob-
lemløsere gjennom tilgang på nettbrett og 
elektronisk informasjon. Hans erfaring var at 
dette skiftet utløste kreativitet, engasjement 
og eierskap hos elevene. 

Tradisjonen tro var den engelske under-
visningsministeren en av de som innledet 
konferansen. Damian Hinds var selvfølgelig 
stolt av at London var vertskap for denne 
messen; men også av at EdTech-sektoren i 
Storbritannia er den fjerde største i verden 
med en eksportverdi på rundt £ 170 millioner.

Ved siden av å rose teknologiens muligheter, 
som for eksempel tilrettelegging for individu-
alisert læring og muligheter for spesiell støtte 
i spesialundervisning, trakk han fram noen 
utfordringer. Det er ikke alltid at alle assosier-
er teknologisk utvikling med lette i arbeidet. 
For mange lærere betyr epostkommunika-
sjon merarbeid fordi det har åpnet for til-
gjengelighet for foreldrene nær sagt til alle 
døgnets tider. Bør det kommuniseres at en 

bare svarer på epost i arbeidstiden?
En annen utfordring er selvsagt det å velge 

riktige produkter. – Hvis du er lærer eller 
skoleleder, er det utrolig vanskelig å finne ut 
hva som er på markedet og hva som egent-
lig vil fungere godt, påpekte Hinds. Når du 
først har valgt en programvareløsning, kan 
det nesten føles som du blir bundet til denne 
i uoverskuelig framtid – uten muligheter for 
å velge noe annet. – Når vi vet at skolene i 
England bruker £ 450 millioner i året på te-
knologi, er det viktig at de er sikre på at pen-
gene blir brukt effektivt.

Hinds, og regjeringens svar på denne utfor-
dringen, er en ny teknologi-strategi, som blant 
annet involverer profesjonell hjelp (BESA) til 
skolene i de vanskelige avgjørelsene de står 
overfor. Et nettverk med demonstrasjons-
skoler som kan vise til vellykket og effektiv 
bruk av teknologi vil også bli opprettet. Det 
tredje tiltaket er en låneordning – slik at du 
kan prøve ut programvare og produkter før du 
kjøper dem. 

FORBUNDSSIDEN

Ny organisasjonskonsulent 
i sekretariatet
Line Wold er ansatt i Skolelederforbundet 
som organisasjonskonsulent. Hun startet i 
stillingen 1. februar.

Line har lang erfaring fra organisasjons-
arbeid. Hun var tidligere ansatt i Regnskap 
Norge – en bransjeforening for autoriserte 
regnskapsførere. Deretter har hun jobbet 11 år 
i sekretariatet i Utdanningsforbundet. Her har 
hun blant annet jobbet med medlemsservice, 
praktisk tilrettelegging av kurs, medlems-
systemer og noe med økonomi.

– Jeg søkte stillingen i Skolelederfor-
bundet fordi jeg ville jobbe bredere – og mer 
variert. Det er en mindre organisasjon enn 

den jeg kom fra, og det gir muligheter for å 
komme tettere på – og få mer innsikt i hel-
heten. Det gir også muligheter for å bidra til 
videreutvikling.

Skolelederforbundet er i sterk vekst, og 
Lines kompetanse vil komme godt med! 
– Jeg får sette meg gradvis inn i de arbeids-
oppgavene som venter – hovedsakelig innen-
for medlemsservice/kontingentinnbetaling. 
Jeg skal også bidra i forhold til verving og 
annet utadrettet arbeid. Det skal bli 
spennende å se hvordan arbeidsoppgavene 
utvikler seg etter hvert som jeg blir bedre 
kjent med organisasjonen!

Skolelederkonferansen på Sola
TEKST OG FOTO: TORMOD SMEDSTAD

Det er lang tradisjon for styret i fylkeslaget i 
Rogaland å arrangere skolelederkonferanse 
på Sola. I år var det rekord-deltakelse med 119 
påmeldte. Styret og fylkeslederne i forbundet 
var også tilstede denne gangen; ledermøtet 
var nemlig lagt i forkant til samme sted. Et 
bedre lokale for kurs enn Ellens utsikt på Sola 
Strand Hotell skal en lete lenge etter! Her er 
det virkelig utsikt over himmel og hav. 

I år var temaet for konferansen innsikt og 
erfaringer i forhold til ny paragraf 9A i opp-
læringsloven. Fylkesmannen i Rogaland, ved 
assisterende utdanningsdirektør Hallgeir 
Bø og seniorrådgiver Anita Olufsen, fortalte 
om tiltak og erfaringer i forhold til de 139 
«mobbesaker» de hadde fått inn siden den 
nye loven kom — i gåseøyne fordi dette ikke 
er en mobbelov. — Det er mye annet dette 
kapittelet i loven handler om, og de fleste 
sakene vi får inn dreier seg ikke om mobbing! 
Det er blant annet mange saker i grenseflate 
mot spesial undervisning. De fortalte også at 
det var ut arbeidet 1000 aktivitetsplaner på 
skolene; altså ble de fleste sakene løst lokalt.

Førsteamanuensis Jeffrey B. Hall fra UiO 
hadde tittelen Ledelse i skolen: elevenes 
rettig heter og skolens plikter i forhold til nytt 
kapitell 9a i opplæringsloven på sitt foredrag. 
Han ønsket å se på sammenhengen mellom 
juss og pedagogikk med spesielt fokus på 

spenningsfeltet som oppstår når statlige 
forventninger og juridiske standarder møter 
pedagogiske praksiser i skolen.

Også tradisjonen tro på denne konferansen: 
første dag avsluttes med samling med god 
underholdning før en hyggelig felles middag!

På konferansens andre dag la rektorene 
Kjetil Gjerdevik og Lars Tore Helgeland fram 
sine erfaringer fra praksisfeltet — etter at for-

bundsleder Stig Johannessen hadde innledet 
om forbundets politikk. Dagen ble avsluttet 
med en panelddebatt ledet av professor 
Hildegunn Fandrem — og med de nevnte tre i 
panelet sammen med skolesjef Anne Merete 
Hellebø.

Takk til fylkeslaget i Rogaland for å belyse 
et spennende og viktig tema — og for et godt 
gjennomført arrangement!

Arrangørene: Styret i fylkeslaget tl Skolelederforbundet i Rogaland. Fra v. Henning Aastvedt (vara), Sven 
Fandrem (nestleder), Arild Helgøy (vara), Vigdis Vatne (leder), Jorunn Gilje Blomvik (styremedlem), Einar 
Hansen (styremedlem), Sølvi Jacobsen Waldeland (styremedlem).
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SPØRRE- 
SPALTEN

Arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) gir arbeidstakere som  har fylt 62 år 
eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferds-
grunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid 
dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig 
ulempe for virksomheten.

Alternativet vektige velferdsgrunner er ment  å imøte komme 
foreldre  som ønsker mer tid sammen med små barn og/eller 
som har problemer med å skaffe barnepass i arbeidstiden. 
Tvisteløsningsnemnda har i sin praksis lagt til grunn at

• Foreldre med barn under 10 år
• Aleneforeldre

uten videre anses å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, der-
som de ber om det. Det er verdt å merke seg at det ikke er satt noe 
tak på antall år arbeidstakeren kan påberope seg bestemmelsen. 

Også andre velferdsgrunner kan gi rett til redusert arbeidstid 
etter dette alternativet. Bruken av ordet ”vektig” i bestemmelsen, 
tilsier imidlertid at det må foreligge et kvalifisert behov. I følge 
Arbeids tilsynet gir ikke forhold som lang reisevei, deltakelse i 
politisk virksomhet, idrett eller andre fritidsaktiviteter rett til 
redusert arbeidstid.

Når vilkårene for rett til redusert arbeidstid etter arbeids-
miljøloven § 10-2(4) er oppfylt, kan søknaden bare avslås dersom 
reduksjonen arbeidstakeren ønsker seg medfører vesentlig ulempe 
for virksomheten. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at 
det foreligger “vesentlig ulempe”.

Hva som kan regnes som vesentlig ulempe må vurderes konkret 
i den enkelte sak, hvor arbeidstakers behov for redusert arbeids-
tid veies mot de ulempene en arbeidstids reduksjon vil medføre for 
virksomheten.

Jo større behov arbeidstaker har for redusert arbeidstid, desto 
strengere krav stilles det for at arbeidsgiver kan nekte redusert 
arbeidstid.

EKSEMPLER KAN VÆRE
• Store vansker med å skaffe kvalifisert vikar
• Stillingen er vanskelig å dele
• Reduksjonen er vanskelig å tilpasse til timeplanen
• Reduksjonen medfører ulemper for kollegaer

Opplistingen er ikke uttømmende. Dersom det bare kan påvises 
en generell ulempe er dette ikke tilstrekkelig til å avslå søknaden. 
For eksempel vil ikke anførsler om at det er vanskeligere og dyrere 
å admini strere flere deltidsstillinger føre frem dersom kvalifisert 
arbeidskraft er tilgjengelig.

Videre er arbeidsgiver forpliktet til å legge forholdene til rette 
slik at ulempene blir minst mulig. Arbeidstilsynet har i sin prak-
sis lagt til grunn at det normalt kan forventes at arbeidsgiver 
forsøker å leie inn vikar, ansette flere arbeidstakere eller foretar 
om fordeling av arbeidsoppgaver.

Tvister om rett til redusert arbeidstid avgjøres av Tvisteløsnings-
nemnda.

For Skolelederen
Ingunn Wiig
Seniorrådgiver/jurist
Visma SmartSkill

Når kan arbeidsgiver avslå en 
søknad om redusert arbeidstid?
Fra tid til annen mottar vi søknader om redusert arbeidstid. Det 
kan være vanskelig å imøtekomme søknadene og samtidig få til en 
fornuftig drift. Når kan vi avslå en søknad om redusert arbeidstid? 
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Tore
Hillestad

A.K
Larsen

Skolelederforbundet arrangerer i mai 2019 en nasjonal lederkonferanse, #viktigsteleder, som skal

bidra til sterk ledelse av profesjonsutvikling i barnehager og skoler. Vi vil styrke sektorenes evne

til å bygge godt ledede organisasjoner, som kan løse samfunnsoppdragene gjennom

sterke profesjonelle fellesskap, helt fra skole- og barnehageeier og frem til hver enkelt lærer.

Konferansen vil være et viktig bidrag til dette arbeidet og vil bli arrangert annethvert år.

Å lede i spenningenmellom kontroll og tillit

Denis Shirley
Professor,
Boston College

Rikke Høistad
Sjøberg,
Statssekretær
– Åpner konferransen

Mette V. Slåtten
Førstelektor, Institutt for
barnehagel.utd. v/OsloMet

Kjetil Børhaug
Professor, UIB

Eirik J. Irgens
Professor, NTNU

Jan Merok Paulsen
Dr. Oecon fra OsloMet
Storbyuniversitetet

Tore Hillestad
Dr. Oecon fra Institutt
for strategi og ledelse
v/NHH

Knut Roald
Dosent, HVL

Victor Normann
Professor Emeritus, NHH

Ann Kristin Larsen
Førstelektor, Institutt for
barnehagel.utd. v/OsloMet

Tidspunkt: 08-09mai 2019
Sted: Scandic Oslo Airport
Påmeldingsfrist: 01 mars 2019

Se skolelederforbundet.no/viktigsteleder2019

Målgruppe: Barnehage- og skoleledere/eiere, lærerutdannere og andre med interesse for utdanningsfeltet
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