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Hva sier rektor? 
 

«For en rektor er  

alt viktig hele tiden.» 



Hvordan starte opp 

Bruke grunnlagsdata sammen med skoleleder 
• NP-resultater 
• Elevundersøkelsen 
• Ståstedsanalyse 
• SWOT-analyse 
• skoleleders tanker, visjoner og erfaringer 
• lærernes interesser og erfaringer 
• erfaringer fra skolevanding, kollegaveiledning o.l.  
• elevens stemme? 



Hvordan starte opp 

 

• arranger formøter med skoleeier og 
skoleleder(e) 

• utform en plan for arbeidet 

• insistér på rektors rolle som prosjektleder 
(men tilby veiledning og støtte) 



Hvilke spørsmål skal vi stille? 

Hvordan skal vi finne svar?  

Hvilke svar kommer vi til å finne? 

Er dette svarene vi ønsker? 

 



Arbeidet underveis 

• arranger kick off-seminar med lærerne 

• avtal jevnlige besøk 

• gi lekser mellom samlinger 

– lesing 

– videoer 

– utprøving i eget klasserom 

– planarbeid 

• mye modellering på felles seminar i starten 



Blended learning 

 



 

Ordsky 
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• http://www.cicero.uio.no/webnews/index.asp
x?id=11148  
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Arbeidet underveis 

• viktig å etablere felles begreps- og teoriramme 

• gradvis overgang fra modellering via utprøving 
og kollegabasert observasjon til selvstendig 
praksis 

• repetere, repetere, repetere 

• gå over til kollegabasert veiledning og 
skolevandring etterhvert 

 



Caseskoler 



Haugen skole 

• ligger nært by/utdanningsinstitusjoner 

• ny rektor uten erfaring fra u-trinn 

• lang erfaring med skoleutviklingsprosjekter 

• naturfagsprosjekt, skolebiblioteksprosjekt, tidligere 
leseprosjekt, kommunalt samarbeidsprosjekt b-/u-/vg 
skole, VfL, NyGIV mm… 

• Ønsker spesifikt arbeid med Leselos (men vet ikke helt 
hvorfor…) 

 

«Når er planleggingsdagene dette året?» 



Fjorden skole 

• stort aldersspenn i skoleledelsen 

• ung og ambisiøs rektor med visjoner for en digital skole 

• svak digital infrastruktur på skolen (lærerne fikk pc med 
Office-pakke for et år siden) 

• skolen har gode resultater i lesing, men vet ikke hvorfor 

• sterk vekt på tradisjonelle summative 
vurderingspraksiser (prøver, tentamen osv.) 

 

«Hvorfor er vi gode i lesing, og hva skal vi gjøre med 
elever som ikke møter opp til timen?» 



Hva sier elevene på Fjorden? 

«Si meg, har dere 

lærere startet med et 

sånt leseopplegg, eller? 



Berget skole 

• foreldre ser ikke verdien av utdanning når det 
finnes arbeid i nærheten 

• skoleleder har observert manglende ordforråd 
hos elever med norsk som førstespråk 

• rektor har bare uker på seg før kommunen krever 
tiltaksplan 
 

«Hvordan skal vi utvikle en kultur og en forståelse 
for at lesing og utdanning er viktig både for elever 
og lokalsamfunn?» 



Berget skole 

• felles heldags oppstart med lesing og 
klasseledelse 

• opplever at lesestrategier + kollegaintervjuer 
virker interessant 

• deler erfaringer om lesing, lekser, motivasjon 
mm.  

• Skype-møter med meg for å utvikle leseplan for 
alle fag 8-10 

• Skriftlig veiledning 
• Heldags utenbys seminar (nov 2013) 
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