
Leiarnettverk, Forum for oppvekst i Sunnhordland 03.06.20,  

v/Ingelin Burkeland, seniorrådgiver KS-Konsulent

ingelin.burkeland@ks.no

Læringsleiing under og etter covid19 i framtidas skule og barnehage  

mailto:ingelin.burkeland@ks.no


Agenda
-ytre ramer-

• 08.30-08.45: Kaffi/te og påkobling

• 08.45-09.15: Fellesmøte

• 09.15-10.15: Gruppearbeid 

• 10.15-10.30: Pause

• 10.30-11.15: Fellesmøte inkludert evaluering



Fellesmøte
08.45-09.15

Tips: Mute mic når du ikkje har ordetTips: Mute mic når du ikkje har ordet



Praktisk

• Presentasjon vert tilsendt etterpå – gruppearbeid frå ca. 9.15

• I fellesmøterommet:

– Mute mic når du ikkje skal sei noko (blir mindre støy)

– Ved spørsmål – bruk «handa» eller chat 

– Dersom noko teknisk ikkje fungerar, sms ( 92 0936 81) eller send epost til 

Bjørn Tore Bjorn.Tore.Enerstvedt@sveio.kommune.no

mailto:Bjorn.Tore.Enerstvedt@sveio.kommune.no


Kor var du 

12.mars 2020?

Kor var du 

12.mars 2020?





«First we make our habits, and 

then our habits make us.»

«First we make our habits, and 

then our habits make us.»

In times of crisis we had better

make sure we form the right habits

as early as possible. 

D. Rock, 2020

In times of crisis we had better

make sure we form the right habits

as early as possible. 

D. Rock, 2020

D. Rock: Association for Talent Development, 2020



Det har utfordra 

organisasjons-

kulturen og me har 

takla det.

Det har utfordra 

organisasjons-

kulturen og me har 

takla det.

Me er bedre enn me

trur.

Me er bedre enn me

trur.

Å gjennomføre møter digitalt for å 

få fagkompetanse «tettare på» 

både for oss og at me utøver dette 

ut til skular og barnehage.

Å gjennomføre møter digitalt for å 

få fagkompetanse «tettare på» 

både for oss og at me utøver dette 

ut til skular og barnehage.

Møteformer digitalt 

og har høve til å ta 

inn fagpersonar og 

føresette som ikkje

kan møte fysisk og 

etter at samfunnet 

har opna igjen.

Møteformer digitalt 

og har høve til å ta 

inn fagpersonar og 

føresette som ikkje

kan møte fysisk og 

etter at samfunnet 

har opna igjen.

Sjølv utan

utviklingsmøter på 

fellestid har me

vore veldig i 

utvikling.

Sjølv utan

utviklingsmøter på 

fellestid har me

vore veldig i 

utvikling.

Ta inn foreldre og 

fagpersonar i møter 

om barn på ein

enklare og meir

praktisk måte ved å 

møtes digitalt.

Ta inn foreldre og 

fagpersonar i møter 

om barn på ein

enklare og meir

praktisk måte ved å 

møtes digitalt.

Det har vist at me

kan snu ei 

undervisning og 

snu situasjonar.

Det har vist at me

kan snu ei 

undervisning og 

snu situasjonar.

Læring i fellesskap 

– verdien av den 

lærande

organisasjonen.

Læring i fellesskap 

– verdien av den 

lærande

organisasjonen.

Gjort-lært-lurt-

tamedvidare

leiarsamling

under covid19

Gjort-lært-lurt-

tamedvidare

leiarsamling

under covid19

Verdien av å ha ein

pedagogisk 

plattform. Verdien av 

å ha eit godt 

fellesskap og 

samarbeid.

Verdien av å ha ein

pedagogisk 

plattform. Verdien av 

å ha eit godt 

fellesskap og 

samarbeid.

Tilbakeblikk



Gruppearbeid var 

nyttig.  Dele 

erfaringar og tankar

ein har gjort seg i 

denne perioden.  

Tydeleg struktur på 

chaten slik at alle blei 

høyrt og sett.

Gruppearbeid var 

nyttig.  Dele 

erfaringar og tankar

ein har gjort seg i 

denne perioden.  

Tydeleg struktur på 

chaten slik at alle blei 

høyrt og sett.

Bra å få dele 

erfaringar frå desse

merkelege

skulevekene!  Samt 

å knytt det opp mot 

leiing og 10-

FAKTOR.

Bra å få dele 

erfaringar frå desse

merkelege

skulevekene!  Samt 

å knytt det opp mot 

leiing og 10-

FAKTOR.

Stort framsted å 

arbeida på denne 

måten.

Stort framsted å 

arbeida på denne 

måten.

Me fekk gode tips til 

kva ein kan ta med 

vidare.  Både som 

utøvande leiar og 

også konkrete ting 

som er lurt å fortsetta

med i opplæringa 

etter covid19.

Me fekk gode tips til 

kva ein kan ta med 

vidare.  Både som 

utøvande leiar og 

også konkrete ting 

som er lurt å fortsetta

med i opplæringa 

etter covid19.

Kjekt å sjå 

framover og erfara

at denne 

møteforma 

fungerar så godt.

Kjekt å sjå 

framover og erfara

at denne 

møteforma 

fungerar så godt.

Gjennomføringa er 

ein god modell for 

korleis organisere 

digitale lærande

møte.

Gjennomføringa er 

ein god modell for 

korleis organisere 

digitale lærande

møte.

Nyttig å setje seg 

ned og reflektera

når dagane er 

veldig hektiske og 

situasjonen er som 

den er.

Nyttig å setje seg 

ned og reflektera

når dagane er 

veldig hektiske og 

situasjonen er som 

den er.

Nyttig og kjekt å få 

reflektere i lag 

med fleire, og få 

innspel frå heile 

regionen.

Nyttig og kjekt å få 

reflektere i lag 

med fleire, og få 

innspel frå heile 

regionen.

Erfaringar digital 

leiarsamling

under covid19

Erfaringar digital 

leiarsamling

under covid19

Tilbakeblikk



Men ALT er 

jo viktig!!!

Men ALT er 

jo viktig!!!



Tre kognitive fallgruver ledere bør unngå i krisetider

1. Blir utbrent fordi vi prøver å være 

helt

2. Forsømmer ansatte i jakten på 

måloppnåelse

3. Overbelaster hjernen fordi vi ikke 

klarer å prioritere

1. Blir utbrent fordi vi prøver å være 

helt

2. Forsømmer ansatte i jakten på 

måloppnåelse

3. Overbelaster hjernen fordi vi ikke 

klarer å prioritere

D. Rock: Association for Talent Development, 2020





Dei tre kjernespørsmåla

• Kor skal me?

• Korleis ligg me an så langt?

• Kva bør vere vårt neste steg?

Livslang læring og 

livsmeistring

Livslang læring og 

livsmeistring

Opplevd 

tenestekvalitet under 

og etter covid19

Opplevd 

tenestekvalitet under 

og etter covid19



Men…på kva 

grunnlag
prioriterar me…

Men…på kva 

grunnlag
prioriterar me…



Gjort-lært-lurt under covid19 – tilsette SFO

GJORT:

Kva har du som tilsett gjort som har bidratt til 

at elevane har opplevd:

LÆRT:

Kva har du som tilsett lært i denne perioden 

som støttar livsmeistringsoppdraget? 

LURT:

Kva smarte, kloke og lure erfaringar har du:

TA MED VIDARE

Dette vil me ta med oss vidare etter covid19:

LEGGJE FRÅ OSS:

Dette, som me gjorde før covid19 vil me leggje

frå oss: 

Døme



At skulen og SFO 

er vekeleg ein

viktig arena fordi 

barn lærer best 

saman både 

fagleg og sosialt.

At skulen og SFO 

er vekeleg ein

viktig arena fordi 

barn lærer best 

saman både 

fagleg og sosialt.

At det går an.At det går an.

Me kan meistre

kva som helst 

situasjon.

Me kan meistre

kva som helst 

situasjon.

Bruke teams i 

møte.

Bruke teams i 

møte.

At dei stille barna 

blomstrar i mindre 

grupper.

At dei stille barna 

blomstrar i mindre 

grupper.

At ….skule har dei

beste og mest 

forståingsfulle 

tilsette.

At ….skule har dei

beste og mest 

forståingsfulle 

tilsette.

Saman er me

fantastiske.

Saman er me

fantastiske.
Endring kan skje 

på kort varsel.

Endring kan skje 

på kort varsel.

SFO

-lært-

SFO

-lært-
Profesjonsfelles

-skapet

Profesjonsfelles

-skapet
Kulturtrekk?Kulturtrekk?

Døme



Å ha det for travelt.Å ha det for travelt.
At nokre er betre 

er andre.

At nokre er betre 

er andre.

Bruke tid på å 

tenkje på alt som 

ikkje går/får gjort.

Bruke tid på å 

tenkje på alt som 

ikkje går/får gjort.

Negativitet som 

tappar batteria 

våre.

Negativitet som 

tappar batteria 

våre.

At assistentar ikkje

er gode nok.

At assistentar ikkje

er gode nok.

Negativitet 

(ingenting er 

umogeleg).

Negativitet 

(ingenting er 

umogeleg).

Endringa kan skje 

på kort varsel.

Endringa kan skje 

på kort varsel.

SFO

-leggje frå oss-

SFO

-leggje frå oss-

Profesjonsfelles

-skapet

Profesjonsfelles

-skapet
Kulturtrekk?Kulturtrekk?

Døme



Den store evne til 

å jobba 

nårsomhelst.

Den store evne til 

å jobba 

nårsomhelst.

Alle er vi viktige –

saman blir vi best.

Alle er vi viktige –

saman blir vi best.

Sjå løysingar i 

staden for 

frustrasjonar.

Sjå løysingar i 

staden for 

frustrasjonar.

Positiv omtale av 

kollega.

Positiv omtale av 

kollega.

At dei stille barna 

blomstrar i mindre 

grupper.

At dei stille barna 

blomstrar i mindre 

grupper.

Gode smil som 

lyser opp dagen.

Gode smil som 

lyser opp dagen.

SFO

-tamedvidare-

SFO

-tamedvidare-
Profesjonsfelles

-skapet

Profesjonsfelles

-skapet
Kulturtrekk?Kulturtrekk?

ABCD 

illustrasjonen.

ABCD 

illustrasjonen.

Alle på skulen er 

verdifulle,

Alle på skulen er 

verdifulle,

Ha personalmøter 

på teams.

Ha personalmøter 

på teams.

Positivitet som 

fyller batteria våre.

Positivitet som 

fyller batteria våre.

Bruke digitale 

møter.

Bruke digitale 

møter.

Elevane er ikkje

vanskelege, dei

har det vanskelegt.

Elevane er ikkje

vanskelege, dei

har det vanskelegt.

Døme



…og kven er viktig å 

involvera i 

«prioriteringsgrunnlaget» og det 

vidare arbeidet?

…og korleis…

…og kven er viktig å 

involvera i 

«prioriteringsgrunnlaget» og det 

vidare arbeidet?

…og korleis…



Sammenhenger…… mestring, motivasjon, medvirkning



Medvirkning og samfunnsdeltakelse

Overordnet del
Elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper 
sammen med lærerne hver dag. Elever tenker, erfarer og lærer i samspill med andre gjennom læringsprosesser, kommunikasjon og 
samarbeid».

Når elevenes stemme blir hørt i skolen, opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer har en verdi her og 
nå, og forbereder elevene på å bli ansvarlige samfunnsborgere.

Rammeplanen
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn 
på barnehagens daglige virksomhet (….) Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av 
barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

Overordnet del læreplanverket for skole og Rammeplanen for barmehaageKorleis ivaretar med dugnadsånden under covid19?Korleis ivaretar med dugnadsånden under covid19?



"Brukerorientert tjenestedesign har gjennom flere prosjekter vist seg å være en 

god metode for å utvikle bedre og mer effektive måte å løse oppgaver på.

Dette omfatter blant annet å sette brukeren i sentrum, eksperimentere og teste ut 

prototyper av løsninger i liten skala.

Ved å sette brukeren i sentrum øker muligheten for å utforme mer relevante og 

treffsikre tiltak. Brukerorientert design har også vist seg å være et godt verktøy for 

bedre samordning i offentlig sektor"

Tjenestedesign ønsker å 

fylle gapet mellom:

1. Hva folk trenger og

2. Hva det offentlige egentlig gjør

Tjenestedesign ønsker å 

fylle gapet mellom:

1. Hva folk trenger og

2. Hva det offentlige egentlig gjør

Elevmedvirkning/barnemedvirkning… 

et steg i riktig retning

Elevmedvirkning/barnemedvirkning… 

et steg i riktig retning

Parker, Heapy og Demos 2006



Evaluering elevar og føresette

• Korleis har heimeundervisninga fungert? 

– Kva har fungert bra, kvifor?

– Kva kunne vore annleis, korleis? 

– Har du lært meir, like mykje eller det same som før?

• Kva ser du spesielt frem til når skulane opnar att?

• Kva ynskjer du at skulen gjer meir eller mindre av når skulane opnat att? 

Døme

Kvifor?  
Elevmedmerknad og skule-

heimsamarbeid i praksis

Kvifor?  
Elevmedmerknad og skule-

heimsamarbeid i praksis

https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ

https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ


Er 

dette 

ok?

Er 

dette 

ok?

Organisasjonskultur?Organisasjonskultur?



Kvifor?
Kva kan me lære av dette?

Kvifor?
Kva kan me lære av dette?



Kome i gong med 

teams før, for det 

var kjekt å 

sjå/prate med 

lærarane og 

elevane

Kome i gong med 

teams før, for det 

var kjekt å 

sjå/prate med 

lærarane og 

elevane

Meir arbeidMeir arbeid
Mindre oppgåverMindre oppgåver

Meir undervisning i 

teams

Meir undervisning i 

teams
Meir informasjon 

frå skulen

Meir informasjon 

frå skulen

Er fornøydEr fornøyd
Snakka meir med 

læraren min

Snakka meir med 

læraren min
Lettare å finne 

fram digitalt

Lettare å finne 

fram digitalt

Kva kunne 

vore annleis?

Kva kunne 

vore annleis?

Organisasjons

kultur?

Organisasjons

kultur?

Døme



Å leike med 

venene mine

Å leike med 

venene mine
Møte venene mineMøte venene mine

Treffe vener og 

lærarar

Treffe vener og 

lærarar

VennerVennerÅ kome heim igjen 

frå skulen

Å kome heim igjen 

frå skulen

Ingenting.....Ingenting.....
At det blir som før. 

Treffe vener.

At det blir som før. 

Treffe vener.

Gøy. Å treffe 

venner igjen. Og 

de voksne.

Gøy. Å treffe 

venner igjen. Og 

de voksne.

Kva ser du 

fram til? 

Kva ser du 

fram til? 

Organisasjons

kultur?

Organisasjons

kultur?

Døme



Kva er det viktigaste og 

hastar mest å ha fokus på i 

tida framover saman med 

elevane/barna?

Kva er det viktigaste og 

hastar mest å ha fokus på i 

tida framover saman med 

elevane/barna?



Medverknad
…..kven og korleis…

Medverknad
…..kven og korleis…

Samanhengar
…..koblingar…

Samanhengar
…..koblingar…

Sikre
…..prioriter…

Sikre
…..prioriter…

https://www.mentimeter.com/s/bcdcd1c0a59e94cbf52bcbba257ded92/407c68b2fda9

https://www.mentimeter.com/s/bcdcd1c0a59e94cbf52bcbba257ded92/407c68b2fda9






Korleis oversetje til praksis?
-gruppearbeid 09.15-09.45



Gruppearbeid 09.15-10.15

Gjennomfør møtet etter lærande-møte-prinsipp.

Ordstyrar og tidtakar: Den som har lengst hår

Sekretær: Den som har kortast hår

Viddevakt: Den som har først bursdag av dei som er att

Obs! Ekstra viktig at 

ordstyrar sørgjer for å 

gjennomføre rekkjeframlegg og 

er nøye med tildelt tid til den 

einskilde!

Ordstyrar sei høgt kven som 

har dei ulike rollene før 

grupparbeidet startar for å sikre 

at alle veit kven som gjer kva.

Obs! Ekstra viktig at 

ordstyrar sørgjer for å 

gjennomføre rekkjeframlegg og 

er nøye med tildelt tid til den 

einskilde!

Ordstyrar sei høgt kven som 

har dei ulike rollene før 

grupparbeidet startar for å sikre 

at alle veit kven som gjer kva.



Gruppearbeid
1. Kva organisasjonskulturtrekk og erfaringar frå tida under covid19 har vore nyttige og kan påverke

opplevd kvalitet på tenestetilbodet, som eg vil ta med meg vidare inn i 20/21?

1. Dersom eg var med 22.april, dette har eg alt tatt med meg vidare, slik: 

2. Dersom eg ikkje var med 22.april, dette vil eg ta med meg vidare, slik:

2. Korleis kan eg vite kva opplevd kvalitet det har vore på tenestetilbodet til barn og og elevar? 

1. Dersom eg har gjennomført evaluering ut mot elevar/barn og føresette og/eller tilsette:

1. Dette kom fram og dette tar me med oss vidare, slik

2. Dersom eg ikkje har gjennomført evaluering, eg kan vite det slik, eller eg ynskjer å gjennomføre 
evaluering slik

3. Ut i frå det eg har høyrd i dag og erfaringar så langt:

1. Desse samanhengane ser eg mellom ynskja organisasjonskulturtrekk, opplevd tenestekvalitet og 
Fagfornyinga/Rammeplanen?

2. Slik kan eg sikre at ynskja kvalitet vert opplevd av den einskilde elev/det einskilde barn

Oppleving av å sjå samanhengar 

medverker til auka forståing og 

djupnelæring.

Oppleving av å sjå samanhengar 

medverker til auka forståing og 

djupnelæring.

Det gode leiarskap i praksis 

sikrar opplevd kvalitet.

Det gode leiarskap i praksis 

sikrar opplevd kvalitet.



Gruppearbeid 09.15-10.15

Oppgåve:

Gå inn på lenka som ligg i 

møteinnkallinga og her:
https://padlet.com/ingelinburkeland/FOS030620

Sekretær har ansvar for å skrive 

inn.  Følg «oppskrifta».

Spør Ingelin i fellesmøterommet 

om noko ikkje fungerar.

Gå inn på lenka som ligg i 

møteinnkallinga og her:
https://padlet.com/ingelinburkeland/FOS030620

Sekretær har ansvar for å skrive 

inn.  Følg «oppskrifta».

Spør Ingelin i fellesmøterommet 

om noko ikkje fungerar.

Klikk på krysset for å 

opprette ein boks. Skriv 

overskrift i boksen og skriv 

inn det som de er samde 

om. Klikk på utsida av 

boksen. Klikk på nytt kryss 

for ny boks.

Klikk på krysset for å 

opprette ein boks. Skriv 

overskrift i boksen og skriv 

inn det som de er samde 

om. Klikk på utsida av 

boksen. Klikk på nytt kryss 

for ny boks.

https://padlet.com/ingelinburkeland/FOS030620
https://padlet.com/ingelinburkeland/FOS030620


PAUSE

10 min 10.25-10.35



Fellesmøte
10.30-11.15



Maslows…seilbåt

Maslow never actually created

a pyramid to represent his 

hierachy of needs!
Transcend, 2020:xxvii

Maslow never actually created

a pyramid to represent his 

hierachy of needs!
Transcend, 2020:xxvii



Life is not 
like a 

videogame!

Menneskets utvikling går ikke fra 
ett nivå til et nytt nivå, uten 

interaksjon mellom nivåene.  
Menneskets utvikling er en 

pågående prosess, ofte med to 
steg frem og ett tilbake.

Kafuman, S (2020): Transcend



Maslows seilbåt 
-revised hierachy of needs-

The sailboat
«You are not trying to climb anything, you are a vehicle. You want to create

the best integrated vehicle you can, to become the best version of yourself

as you travel through the unknown waters of the world.» S.Kaufman, NLS 

2019

Båten: Båten gir deg trygghet, beskytter deg mot sjøen som kan være mer er urolig 

enn ønsket. Hver planke betyr noe, men jo større båten er, jo mer tåler du bølgene. 

Tilsvarende som i livet; på samme vis som sikkerhet er grunnleggende for å oppleve 

trygghet, vil gode relasjoner til andre og opplevelse av respekt, gjøre at du håndterer 

sjøen og stormene bedre. 

Seilet: Båten beskytter deg, men fører deg ikke fremover i særlig grad. Seilet 

representerer vekst, som her ses som en synergi mellom utforsking, kjærlighet og 

mening.  Hvert nivå i seilet, gjør at du får mer vind og dermed kan utforske og tilpasse 

deg miljøet bedre. Innimellom når du glemmer alt som kan hemme deg, som usikkerhet 

og utrygghet, får du skikkelig vind i seilet.  Det er da opplever en form høydepunkt i egen 

utvikling og vekst som også bidrar til andres fremdrift bare ved at du er i flyt selv. I disse 

høydepunktene fremstår båten som et komplett kjøretøy, som hjelper oss å utforske 

verden og folk rundt oss, mens vi utvikler oss og opplever ny innsikt. 

Healthy Transcendancy: 
«An emergent phenomenon that results from the full integration of the whole

self in the service of realizing the good society.  It’s not at goal that you

reach, it’s the peek experience, the flow, the connections to the society that

makes sense.» S. Kaufman, NLS 2019

Medborgarskap og 

medverknad?

Medborgarskap og 

medverknad?



Kva samanhengar ser me og vil 

me sikre i 20/21 mellom ynskja

organisasjonskulturtrekk, opplevd 

tenestekvalitet og 

Fagfornyinga/Rammeplanen?

Kva samanhengar ser me og vil 

me sikre i 20/21 mellom ynskja

organisasjonskulturtrekk, opplevd 

tenestekvalitet og 

Fagfornyinga/Rammeplanen?



Våre neste steg

• Gruppeleiarane deler nokre refleksjonar frå gruppearbeidet med vekt på siste oppgåve:

Ut i frå det eg har høyrd i dag og erfaringar så langt:

1. Desse samanhengane ser eg mellom ynskja organisasjonskulturtrekk, opplevd 
tenestekvalitet og Fagfornyinga/Rammeplanen?

2. Slik kan eg sikre at ynskja kvalitet vert opplevd av den einskilde elev/det einskilde barn

– Ca. 3 min per gruppe 

• Deltakarane står fritt til å supplere med kommentarar i chat

• Lytt etter samanhengar og gode tips du vil ta med deg vidare



Tilbakemelding frå gruppene

Gruppe 1:

 Vi må bruke digitale møte når det er mest effektivt og tenleg for kvaliteten. Oppleving av eit enormt digitalt kompetanseløft.

 Hatt gode, effektive møte med BUP og PPT. Opplevd dei som meir tilgjengelege.

 Fleire av «spes.-elevane» som er blitt meir sjølvstendige i denne perioden.

 Uteskule har skapa meir kreativitet og bygd gode relasjonar.

 Skueleiinga har vore tett på personalet.

Gruppe 3:

 Fått til kommunikasjon på ein meir effektiv måte.

 Ny dimensjon på delingskultur – deling av kompetanse og erfaringar digitalt.

 Brukarundersøkingane er gode for å få meir medverknad

 For dei av elevane som har slite meir enn vanleg har BTI vore til god hjelp. Kjekt å sjå at denne reiskapen er godt innarbeidd.

 Har vore viktig med tett-på-leiing – tett på personalet, tett på elevar.

Gruppe 4.1:

 Elevane har gitt uttrykk for trivsel i perioden.

 Har gjerne vore for mykje info ut til heimane. Viktige ting kan då gjerne gleppe...

 Fått eit tettare band mellom tilsette og mellom dei ulike trinna.

 Kome tettare på dei sårbare barna, men har merka at barnevern og helsestasjon har vore meir «nede» ein periode. Viktig med god kommunale rutine!

 Effektiv og god dialog med andre instansar digitalt (PPT, BUP)

 Den digitale kompetansen har auka kraftig. 

 Eit minus at ikkje fagarbeidarar/assistentar har eigen chromebook. Hadde vore enklare å følga opp kvar einskild elev om alle hadde tilgang.



Tilbakemelding frå gruppene
Gruppe 4.2

 Tett kontakt med heimane.

 Elevar som slit har fått meir oppfølging enn tidlegare.

 God erfaring med spespedtimar tidleg på dagen.

 Ser at vi må nytta oss meir av Teamsmøte til neste år – der det er mest tenleg.

 Måla kvalitet i perioden med spørjeundersøking.

 Gode tilbakemeldingar på undervisningsvideoar lærarane har lagt ut.

 Spørsmål: Kva kan vi nå gjera for desse elevane som jobbar best heime, som gjerne slit sosialt? 

 Oppleving av mindre konfliktar ute i friminutta nå når elevane har vore delt inn i kohortar og hatt faste område å vera på. Fleire med i leiken!

Gruppe 5:

 Gode erfaringar med uteskule. God arena for djupnelæring

 Har lært mykje på det digitale – mange gode verktøy å bruka.

 Nokon jobbar betre heime enn på skulen.

 Fått god 1-1-kontakt og oppfølging.

 Gjennomføring av møte med andre instansar har vore effektivt digitalt.

Gruppe 6:

 «Nød lærer naken kvinne å spinne» - Opplevd eit enormt løft digitalt. Noko som kan ta oss rett inn i fagfornyinga.

 God delingskultur.

 Effektive møte – mindre reisetid.

 Struktur og organisering: mange med lengre økter i klasseromma og lengre friminutt. Ny struktur som har gitt meir ro. Engstelege elevar er meir trygge, veit kor dei skal vera – oppleving av 

større inkludering.

 Mykje uteskule!

 God møtekultur, betre struktur. Lærande møte fungerer godt digitalt.

 Tilsette har vore veldig løysingsorienterte og har våga å prøve ut nye ting.

 Organisasjonskultur: Alle tilsette har sett verdien av kvarandre, noko som har gitt oss ein Oss-følelse – Vi speler på same lag!

 Har vore tett på i alle ledd (skuleeigar-skuleleiarar-tilsette-elevar/føresette)

 Vi har øvd oss i å våga å tenka nytt.



Evaluering

Ta utgangspunkt i dagen i dag

– Dette var nyttig, fordi

– Dette kunne vore annleis, slik

https://www.mentimeter.com/s/0f1b2ac94f5c4da7789e897bd71317c5/c6cb8053c064

https://www.mentimeter.com/s/0f1b2ac94f5c4da7789e897bd71317c5/c6cb8053c064






Takk for meg!

God sumar!
Sjåast att: 9.9 og 11.11

Takk for meg!

God sumar!
Sjåast att: 9.9 og 11.11


