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§ Trenger ikke være dårlig for å jobbe målrettet
med å bli enda bedre
§ Vi må kartlegge våre egne, lokale
forbedringsområder
§ Vi må prioritere og tørre å velge noe bort.
§ 10-kamp blir for krevende hvis du virkelig vil bli
god!
§ ”Godt gjort er bedre enn godt sagt”
§ Ledelse som setter en tydelig retning er en
avgjørendfe faktor
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Hvorfor er
det behov for
endring?

§

For mange barn får hjelp for sent, eller
kvaliteten på hjelpen er ikke god nok.

§

Det er store kvalitetsforskjeller mellom
barnehager, skoler og støttesystemene

§

Veien frem til hjelp er for kompleks

§

For mange elever går ut av
grunnopplæringen uten tilstrekkelig
grunnlag for videre utdanning og arbeid

§

For mange faller fra videregående
opplæring

5

§ 9% mellom 15 og 30 år (ca 85 000 I 2016). Snitt I OECD er
14%.
§ Andel økt med 2% siden 2008, og vi gjør det dårlige enn de
beste landene I OECD
§ 56% av disse har ikke fullført videregående skole, gjør dette
til den høyeste risikofaktoren.
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§ Gruppen er preget av store helseutfordringer.
§ Seks ganger så høy risiko for depresjon sammenlignet med
øvrig befolkning.
§ Ni ganger så høy risiko for generelle helseplager
sammenlignet med øvrig befolkning
§ Dette er betydelig høyere enn snittet både i EU og I OECD
landene
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§

Kompetansen må være tett på barna og elevene

§

Kompetansen i barnehagene og skolene må styrkes

§

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å bygge et godt lag rundt barna og elevene

§

Barnehager, skoler, PP-tjeneste og resten av laget rundet barna skal samarbeide for
å få et tilpasset og inkluderende tilbud til alle barn og elever, også de som har
behov for særskilt tilrettelegging

§

God ledelse er viktig for å bygge kultur for inkludering

Kjersti Flaaten,
presentasjon PP-lederkonferansen , 11.05.21
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§ Inkludering i barnehage og skole
handler om at alle barn og elever skal
oppleve at de har en naturlig plass i
felleskapet. De skal føle seg trygge og
kunne erfare at de er betydningsfulle,
og at de får medvirke i utformingen av
sitt eget tilbud.
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§

Politisk begrep?

§

Tydelig statlige styringssignaler
knyttet til tettere tverrfaglig
samhandling mellom
hjelpeapparatet
§ Stortingsmelding 6

§

§

Barnevernsreformen

§

Endring i velferdstjenesteloven
(Prop. 100 L 2020-2021)

Kan økt fokus på kvalitet i
samhandlingen mellom aktørene i
hjelpeapparatet går på bekostning
av fokuset mot ansatte i
barnehage og skole?
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Ansatte og ledere i skole og barnehage

PP-tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste
Barnevernstjenesten, spesialisthelsetjenesten og øvrige aktører
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•

Kompetanse og erfaring

•
•

Verdier, holdninger, barnesyn/elevsyn
Tilgang på støtte i egen organisasjon

•

Kvalitet på profesjonssfellessskapet

Det skjer under sin ledelse! Hva har du tenkt å gjøre
med det?

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

13

§ Den arenaen i utdanningsløpet med de klart
beste forutsetningene for å skape reell
tilhørighet i et inkluderende fellesskap
§ Det nærmeste laget rundt barnet (ansatte på
avdeling) har store muligheter for å jobbe
sammen for å realisere dette
§ Kan organiseringen av spesialpedagogisk hjelp
være med å true tilhørighet i dette
fellesskapet?
§ Kan barnehagens organisatoriske særtrekk stå i
veien for å utnytte barnehagens fulle
potensiale?
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Barnehagens organisasjonslogikk
- en kompleks gruppeorganisasjon
Personalgruppen arbeider sammen i kjernevirksomheten: Sammen med barna i lek og læring
Sterk gjensidig avhengighet i personalgruppen i en avdeling
Ekstrem heterogenitet i medarbeidernes kompetanse innad i personalgruppen i en «avdeling»
Kulturen preget av egalitær oppgavepreferanse og organisasjonsforståelse: «I barnehagen er vi alle like»
(Løvgren, 2012)
Svakt «profesjonsherredømme» sammenlignet med skole
Krevende lederrolle i førstelinjen.
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Barnehagen som organisasjonskultur
«I barnehagen er vi alle like» (Mette Løvgren, 2012)

4

Ledelse i førstelinjen: «Mission
Impossible»?

3

«Breddekultur»

2

«Flatt» organisasjonshierarki

1

Svakt «profesjonsherredømme»

16

Profesjonsutvikling
Hva og hvordan?
10%
Etterutdanning
20%

70%
Læring på jobben

Profesjonsfelleskap
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«En lærer er en rollemodell som skal skape trygghet,
og veilede elevene i deres ferd gjennom opplæringen.
Læreren er avgjørende for et læringsmiljø som
motiverer og bidrar til at elevene lærer og utvikler
seg. Det krever at læreren viser omsorg for den
enkelte elev.
Det innebærer også å hjelpe elever som tar uheldige
valg, ikke føler seg inkludert, eller som strever med å
lære det som er ønsket og forventet. Ved å arbeide for
samhold og tilhørighet blant elevene skal læreren
bidra til å utvikle en kultur for læring og gi elevene
faglig og emosjonell støtte.»
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“Ved å arbeide for sam hold og tilhørighet blant elevene skal læreren
bidra til å utvikle en kultur for læring og gi elevene faglig og
em osjonell støtte.»

§

Undervisning

§

Læringsmiljø

19

”… læ ringsm iljøet som det m iljøet,
den atm osfæ ren, den sosiale
interaksjonen og den
undervisningen og veiledningen

«Inkludering kommer ikke
av seg selv, det gjør
ekskludering.»
Mor, sitert i «Uten m ål og

som elevene erfarer eller opplever
på skolen.” (Skaar, Viblem o &
Skaalvik 2008, s. 26).

”Jeg hater det...når vi f eks skal

Læringsm iljø

Undervisning

velge hvem vi sam arbeider m ed i
m attetim en -så vinker og roper alle
på de andre for at de skal sette seg
ved siden av dem . Ingen roper på
m eg...” Jente 16

m ening»

Overordnet del:
”Sosial læring skjer både i
undervisningen og i alle
andre aktiviteter i skolens
regi. Faglig læring kan
ikke isoleres fra sosial
læring”
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Det viktigste du
lærer i skolen er det
du lærer om deg selv!
Det glemmer du
aldri....
(Skaalvik)
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

21

7

01.11.2021

«For å få lyst til å
lykkes må det kjennes
som om det er mulig å
lykkes. Det er
motivasjonens kjerne.»
»Jeg liker egentlig alt
jeg, bare jeg får det til»

22

Elevenes forventning om egen mestring
Spørsmål
Jeg tror at jeg kan klare de
oppgavene jeg får i
undervisningen
Jeg prøver på nytt hvis jeg
gjør en feil
Jeg gir opp hvis jeg syns
oppgaven er vanskelig
Når jeg arbeider med
skolefag, fortsetter jeg å
jobbe selv om det jeg skal
lære er vanskelig

Fra FOU-prosjektet »Kultur for læring i Hedm ark» i regi av Høgskolen på Innlandet
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§

Også kalt fellesskapende didaktikk

§

Begrepet springer ut fra nyere mobbeforskning (Nygren (2008), Schott &
Søndergaard (2014) som delvis utfordrer mobbeforståelsen som blant Olweus og
Roland legger til grunn.

§

Tre kjerneelementer:
§ Behovet for å høre til
§ Angsten for å bli ekskludert
§ Fokuset på felleskapets betydning for opplevelsen av et trygt og godt læringsmiljø

§

Fokuset rettes mot de sosiale prosesser og en fellesskapende didaktikk som
bidrar til å involvere det fellesskap som eleven er en del av. Det betyr også at de
andre elevene alltid vil være en del av det arbeidet som har sitt utgangspunkt i
den enkeltes opplevelse av å ikke ha et trygt og godt læringsmiljø.

§

Også kalt fellesskapende didaktikk

§

Begrepet springer ut fra nyere mobbeforskning (Nygren (2008), Schott &
Søndergaard (2014) som delvis utfordrer mobbeforståelsen som blant Olweus og
Roland legger til grunn.

§

Tre kjerneelementer:
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§ Behovet for å høre til
§ Angsten for å bli ekskludert
§ Fokuset på felleskapets betydning for opplevelsen av et trygt og godt læringsmiljø
§

Fokuset rettes mot de sosiale prosesser og en fellesskapende didaktikk som
bidrar til å involvere det fellesskap som eleven er en del av. Det betyr også at de
andre elevene alltid vil være en del av det arbeidet som har sitt utgangspunkt i
den enkeltes opplevelse av å ikke ha et trygt og godt læringsmiljø.
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Betydningen av
gode relasjoner
mellom lærer og
elev

§

Positive relasjoner mellom lærer og elev har
sammenheng med elevens forhold til medelever

§

Lærers positive eller negative samspill med en
elev legitimerer andre elevers positive eller
negative forhold til denne

§

Lærers samspill med en elev er mer
betydningsfullt for andre elevers oppfatning av
denne enn elevens negative atferd (Drugli, 2012)

§

Positiv endring i læreres samspill med en elev kan
endre andre elevers oppfatning av eleven

(Hughes og Chen, 2011; Hughes og Kwok, 2006; White og
Kistner; 1992)
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§

Innebærer et fokus på at
undervisningsmetoder og didaktikk målrettet

skal
debrukes som et verktøy for å fremme
tilhørighet og inkludering
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Lokale mål og

Lover og forskrift

planer
En av de tingene man

Hvilket ord er
brukt flest ganger
i Overordnet del?
Skal = 136

skal er å drøfte
praksis i et
profesjonsfelleskap

Handlingsrom

Verdier og

Kunnskapsgrunnlag

prinsipper
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§ I hvilken grad blir inkludering og deltakelse i felleskapet eksplisitt jobbet med på i den
enkelte barnehage og skole?
§ Når er det et tema som det jobbes med i profesjonsfelleskapet
§ Blir metodikk og erfaringer delt?
§ Blir utfordringer anerkjent og sett på som læringsmuligheter?
§ I hvilken grad blir ansvarsfordeling mellom kontaktlærer, timelærere og spesialpedagoger
eksplisitt drøftet med fokus på størst mulig grad av deltakelse i felleskapet for den enkelte
elev?
§ I hvilken grad preger dette lærernes planlegging av undervisningen?
§ I hvilken grad blir skolens verdier og elevsyn eksplisitt drøftet og satt ord på?
§ I hvilken grad blir dette prioritert fra skoleeiers side?
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§

Skal være tettere på og mer
tilgjengelig

§

Utfordrer PP-tjenesten til å tråkke
ut i nytt landskap

§

Men krever samtidig at barnehage
og skole evner å nyttiggjøre seg en
mer tilgjengelig PP-tjeneste
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Kommunen og fylkeskommunen skal ha ei
pedagogisk-psykologisk teneste.
Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal
samarbeide med og støtte skolane i arbeidet
deira for å gi eit inkluderande
opplæringstilbod til elevar som har ulike
behov for tilrettelegging av opplæringa.

Tettere samarbeid om et inkluderende
opplæringstilbud til en avgrenset elevgruppe

Tenesta skal
a) støtte og rettleie skolane i å greie ut behov
for tilrettelegging av opplæringa og eventuelt
setje inn tiltak så tidleg som mogleg
b) hjelpe til med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å oppnå eit
inkluderande og tilrettelagd opplæringstilbod

Forebygging og tidlig innsats
Presisering av at kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling skal bidra til et
inkluderende og tilrettelagt opplæringstilbud

Der lova eller forskrift til lova krev sakkunnig
vurdering, er det den pedagogisk- psykologiske
tenesta som skal utarbeide vurderinga.

33

11

01.11.2021

§ Det er viktig at PP-tjenesten beholdes som
et spesialistorgan, og at skolen selv
forventes å ha en bred og robust
generalistkompetanse.

For å ivareta det forebyggende perspektivet
bør ikke lovteksten kreve at elever allerede
må ha et behov for tilrettelegging før PPtjenesten skal komme inn og støtte skolene.

§ Innenfor den allmennpedagogiske
kompetansen som skoleledere og lærere skal
ha, skal skolen drive opplæring,
tilrettelegging, forebygging og tidlig innsats
rettet mot hele elevmassen.

Departementet understreker at den avledede
målgruppa for PP-tjenestens arbeid både er
elever som ikke har – eller står i fare for ikke å
kunne få – tilfredsstillende utbytte av den
ordinære opplæringen, og elever med stort
læringspotensial som gjør at de trenger
tilrettelegging.

§ PP-tjenestens rolle skal være å støtte og
veilede skolene der tjenestens
spesialistkompetanse er relevant og et
nødvendig supplement til skolenes egen
kompetanse. På denne måten kan de støtte
lærerne både når det gjelder hvordan man
tilrettelegger for et godt inkluderende
tilbud før eventuelle utfordringer oppstår,
eller der det er enkeltbarn det er
begynnende bekymringer for.

Siden departementet ikke foreslår å utvide PPtjenestens mandat til alle elever, vil de
foreslåtte presiseringene i lovbestemmelsen
ikke medføre en vesentlig økt arbeidsbyrde for
tjenesten
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§

Kompetansen må være tett på barna og elevene

§

Kompetansen i barnehagene og skolene må styrkes

§

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å bygge et godt lag rundt barna og elevene

§

Barnehager, skoler, PP-tjeneste og resten av laget rundet barna skal samarbeide for
å få et tilpasset og inkluderende tilbud til alle barn og elever, også de som har
behov for særskilt tilrettelegging

§

God ledelse er viktig for å bygge kultur for inkludering

Kjersti Flaaten,
presentasjon PP-lederkonferansen , 11.05.21
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Ansatte og ledere i skole og barnehage

PP-tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste
Barnevernstjenesten, spesialisthelsetjenesten og øvrige aktører
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§
§

Å bli lyttet til og involvert
Et åpent og nært samarbeid med kompetente
ansatte i barnehagen og skolen som legger til
rette for et godt leke- og læringsmiljø med en
opplevelse av tilhørighet og mulighet for
sosial omgang med andre barn og elever

§

Et koordinert og godt tverrfaglig samarbeid
hvor barn, elever og foresatte får hjelp fra et
koordinert støttesystem

§

Barnehager og skoler som forebygger, fanger
opp, iverksetter tiltak og evaluerer disse i
tett samarbeid med PP-tjenesten

§

Variert lek og undervisning som bidrar til å
skape mestring for alle

§

At barnet/eleven aktivt løftes opp,
synliggjøres og anerkjennes.

Kjersti Flaaten,
presentasjon PP-lederkonferansen , 11.05.21
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Kontakt
E-post: kah@haugnett.no
Mobil: 99 69 86 30
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§

Reflektere

§

Argumentere

§

Diskutere

§

Begrunne valg muntlig

43

§ 2-7 m inutter
§ Alle skal m estre noe og interessen skal vekkes
§ Sette elever i læringsm odus (roe ned eller gire opp?)
§ Innlede til aktivitet/m ål
§ Motivasjonsfrem m ende
§ Sam lende, litt m orsom og lærende
§ Henter frem kunnskap/tanker om em net
§ Mest m ulig åpen og reflekterende, lukkede oppgaver er
ikke nødvendigvis så læringsfrem m ende for alle
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