
Hva er det «aller viktigste» du tar med deg fra dagen? 

For deg, for profesjonsfelleskapet?  



SKOLE-/KOMMUNEGRUPPER

 Del først det «aller viktigste» du tar med deg fra dagen. 

 Hva tar vi med oss videre?

 Hva vil vi prøve ut, neste skritt, helt konkret! 

Del to ting dere vil prøve ut i PADLET



https://padlet.com/kblich/fun

https://padlet.com/kblich/fun


PROFESJONSFELLESSKAPETS
MESTRINGSTRO
- Å fange progresjon som
motiverer



Hvorfor profesjonsfellesskap?

Kompliserte pedagogiske spørsmål har sjelden sikre 
svar. De ansatte i skolen må derfor ha aksept og 
rom for å bruke sin vurderingsevne i yrkesutøvelsen. 
Lærere må tenke nøye over hva, hvordan og hvorfor 
elevene lærer, og hvordan de best mulig kan lede 
og støtte elevenes læring, utvikling og danning

Overordnet del 3.5



• God skoleutvikling krever rom for å stille 
spørsmål og lete etter svar og et 
profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan 
skolens praksis bidrar til elevenes læring.

Overordnet del 3.5



Ledelse

• Skoleledelsen skal lede det pedagogiske og 
faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å 
utvikle et stabilt og positivt miljø der alle har lyst 
til å yte sitt beste.

• Det er skoleledelsen oppgave lede slik at alle får 
brukt sine sterke sider, opplever mestring og 
utvikler seg.

Overordnet del 3.5



Situasjonen i dag

Ønsket situasjon 2023

H21

V22

H22

Tiltak – hva gjør vi? 
V21

H20

Opplæringen foregår i tråd
med læreplanverket og på
en måte som er optimal 
for elevenes trivsel og læring

For å bygge kompetanse må lærerne:
1) trene
2) på det de skal bli gode til
3) med smarte strategier
4) mens de har det trygt og godt
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Situasjonen i dag

Ønsket situasjon 2023

H21

V22

H22

Tiltak – hva gjør vi? 
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Hvordan finne ut at 
profesjonsfellesskapet 
er på rett vei?

Opplæringen foregår i tråd
med læreplanverket og på
en måte som er optimal 
for elevenes trivsel og læring

1) Velg en kvalitetsindikator for opplæringen
2) Vurder tilstanden på fredag
3) Vurder på nytt i september
4) Bruk resultatet til å motivere!



INTENSJON

NÅR DERE DRAR HJEM ER DERE ENDA BEDRE RUSTET TIL 
Å LEDE PROFESJONSFELLESSKAPETS ARBEID MED:

Å bruke læreplanverket på en måte som gir elevene 

en variert, aktiv og relevant opplæring, innenfor og 

på tvers av fag





• Enkelt skjema sendes ut

• Skolens deltakergruppe

Evaluering og innspill



Fellestiltak 2020-21: Tverrfaglige temaer (HiNN)

➢ Inntil 5 deltakere inviteres fra hver skole         
i de 12 kommunene

➢ Informasjon sendes til skoleeier i juni 
2020

➢ Påmelding i august

• Aurskog-Høland

• Enebakk

• Frogn

• Gjerdrum

• Hurdal

• Lillestrøm

• Lørenskog

• Nannestad

• Nes

• Nesodden

• Rælingen

• Ullensaker



Lykke til med det 
videre arbeidet ☺
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