
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling:   
  

Om kritisk tenkning i fornyingen av Kunnskapsløftet  
Workshop over 2 dager med OsloMet   
Utviklingsveilederne i Follo, Øvre- og Nedre Romerike inviterer i samarbeid med OsloMet til 
2 dagssamlinger som henger sammen – en høst og en vår. Påmelding forutsetter deltakelse 
på begge dagene og mellomarbeid på egen skole. OsloMet står for det faglige innholdet, og 
utviklingsveilederne i Follo, Øvre- Nedre Romerike er programledere og leder prosessene.  
Det vil bli servert lunsj.  
  
Intensjonen for begge dagssamlingene er å:   
 Utvikle felles forståelse av begrepet kritisk tenkning og hvordan kritisk tenkning kommer 

til uttrykk i læreplanen.   
 Workshopen skal formidle grunnleggende kunnskaper om kritisk tenkning, både slik 

begrepet blir brukt i internasjonal forskning og i nasjonal utdanningspolitikk.   
 Få innsikt i hvordan kritisk tenkning kan utvikles hos elever gjennom 1.-4.-trinn,   

5.-7.-trinn og 8.-10.-trinn i læringsarbeidet.  
  
Dag 1  
Om kritisk tenkning sett i forhold til det nye kompetansebegrepet i overordnet del av 
læreplanverket. OsloMet står for det faglige innholdet, utviklingsveilederne leder 
prosessene.   
  
Deltakerne vil plasseres i grupper med de andre fra egen skole, og med deltakere fra andre 
skoler i egen kommune.  
  
Dag 1 gjennomføres tirsdag 27.november, onsdag 28.november og torsdag 29.november. 
Deltakere fra samme skole velger en av disse datoene.  Alle samlingene avholdes på Thon 
Arena, Lillestrøm. 
  
Dag 2  
Deler av dagen organiseres i parallellsesjoner:   
Hvordan utvikle kritisk tenkning hos elever på henholdsvis 1.-4.-trinn, 5.-7.-trinn eller 8.-
10.trinn?  
Deltakerne velger hvilke av de tre parallellsesjonene de ønsker å delta på. Deltakere fra 
skoler med barnetrinn bør fordele seg mellom de aktuelle sesjonene.   
  
I tillegg vil noe av programmet gjennomføres når deltakerne sitter i grupper i plenum.   
  
Dag 2 gjennomføres tirsdag 26.februar, onsdag 27.februar og torsdag 28.februar.  
Deltakere fra samme skole velger en av disse datoene. Alle samlingene avholdes på Thon 
Arena, Lillestrøm.  
  
Målgruppe:   
Workshopen er et tilbud til barne- og ungdomsskoler i Follo og på Øvre og Nedre Romerike.   
Inntil to lærere og en leder fra samme skole som har et særlig ansvar for utviklingsarbeidet 
ved skolen. For at dagen skal bidra til best mulige prosesser på hver enkelt skole mellom 



dagssamlingene, anbefaler vi at de som ønsker å delta stiller med minst to personer fra 
samme skole. Skoleeiere er velkomne til å delta. 
 

Alle samlingene til denne workshopen holdes på Thon Arena, Lillestrøm. Påmeldingslenke er sendt til 

alle skoleeierne i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike. 

Velkommen! 

 

Ingvild Sehl, Anett Hertzenberg og Lise Merete Austvik 

Utviklingsveiledere i Follo, Øvre og Nedre Romerike 

 


