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Melding til Stortinget… 

§  Fleksibel	  disponering	  av	  fag-‐	  og	  
	  	  3mefordeling	  

§  Valgfag	  
§  Klasseledelse,	  regning,	  lesing	  



Hvorfor forbedre 
ungdomstrinnet? 

•  Frafall vgo 
•  Synkende motivasjon 
•  Få med svært gode lese- og regneferdigheter 



Opplæringen skal bli  
– mer praktisk og variert   
– mer motiverende, utfordrende og relevant 

for elevene 

Ungdomstrinn i utvikling  
2012-2017 

Opplæringen skal bedre elevenes 
grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og 
skriving i alle fag  



Internasjonal lærdom om 
vellykket endring 

Innholdssiden: 
 

1. Sette standarder 
(målestokk, norm) 
(Standards) 

2. Vurdere og gi 
tilbakemeldinger  
(Assessment) 

3. Bygge og mobilisere 
kraft (Capacity building) 

  

Organisatorisk tenkning: 

4. Partnerskap, 
samarbeid, forankring, 
mobilisering av alle 
ressurser, involvere alle 
nivåer 

5. Konsentrasjon om det 
viktigste 

6. Langsiktighet 





4 nasjonalt prioriterte satsingsområder, 
2 gjennomgående temaer 

Klasseledelse, 
regning, 

lesing, skriving 

Vurdering 
for læring 

Kollektivt 
orienterte 

skoler 

Organisasjons
læring 



Dokumenter som gir rammer og retning 



Bakgrunnsdokumenter til 
rammeverket 





Utviklingsarbeidet skal være 
skolebasert 

Skolebasert kompetanseutvikling 
innebærer at skolen, med ledelsen og alle 
ansatte, deltar i en utviklingsprosess på 
egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle 
skolens samlede kunnskap, holdninger og 
ferdigheter når det gjelder læring,  
undervisning og samarbeid.  



6 prinsipper for skolebasert 
kompetanseutvikling 



Universitets- og 
høyskolesektorens rolle 



UH skal tilby skolebasert 
kompetanseutvikling 

Alle tilbud skal bygge på det faglige 
grunnlaget som er forankret i 
rammeverket og de fire (snart seks) 
teoretiske bakgrunnsdokumentene i hhv 
klasseledelse, regning, lesing og i 
vurdering for læring (snart også i skriving 
og i organisasjonslæring) 





KD 
Udir 
FM 

Ressurslærere 

Skoleeiere 

UH-
institusjoner 

GNIST regionalt/
Prosjekt-ledere 

GNIST fylke 

Utviklings-
koordinatorer 

Nasjonale sentre, 
andre fagmiljø 

GNIST 
nasjonalt 

Skoler 

Foreldre 

    Alle aktørene 





Skoler skal finne materiell om god 
praksis, basert på teori og erfaringer 

 
http://www.udir.no/Ungdomstrinnet/ 

 







Eks på pilotskolers valg av 
satsingsområder  

Kommune	   Skole	   Satsingsområde	   Områder, tema 
som også 
behandles	  

Hamar	   Ener	   Klasseledelse	  
Hamar	   Børstad	   Klasseledelse	  
Lillehammer	   Åretta	   Lesing	   Vurdering 	  
Lillehammer	   Hammartun	   Lesing	   Vurdering	  
Ringsaker	   Nes	   Regning i alle 

fag	  
Klasseledelse 
og motivasjon	  

Ringsaker	   Furnes	   Regning i alle 
fag	  

Klasseledelse 
og motivasjon	  



Foreløpige erfaringer pilot - positive 
tegn på utvikling 

•  Mange har satt av god tid til skolebasert 
kompetanseutvikling, har plan for arbeidet og 
forankret valg av satsingsområde(r) 

•  Enkelte UH-inst har godt grep om 
utviklingsarbeidet  

•  Enkelte er fornøyd med bidraget fra UH, og 
ønsker mer av det samme (aksjonslæring) 



Foreløpige erfaringer pilot - 
hovedutfordringer 

•  Eierskap og styring i utviklingsarbeidet. 
Kompetanse og motivasjon for å lede arbeidet? 

•  Forventningsavklaringer skoleeier/skoler og UH  
•  Bestillerkompetanse – hva ønsker skolen å bli 

bedre på? Hvilket nivå er skolen på? 
•  Omforent forståelse av satsingen, planer og  rolle? 
•  Regning som grunnleggende ferdighet på tvers av 

fag  



- Slik gjør vi det ! 
 Et lite innblikk i en pilotskole 

www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.10876196 



Internasjonal lærdom om 
vellykket endring 

Innholdssiden: 
 

1. Sette standarder 
(målestokk, norm) 
(Standards) 

2. Vurdere og gi 
tilbakemeldinger  
(Assessment) 

3. Bygge og mobilisere 
kraft (Capacity building) 

  

Organisatorisk tenkning: 

4. Partnerskap, 
samarbeid, forankring, 
mobilisering av alle 
ressurser, involvere alle 
nivåer 

5. Konsentrasjon om det 
viktigste 

6. Langsiktighet 



Litt om planer for fullskala 2013-2017 
•  Økt nasjonal støtte 

–  Midler til ressurslærere og utviklingskoordinatorere 

•  Fortsatt statlig finansiering av tilbudet 
skoleeier og skoler får fra UH 

•  4 puljer – alle over tre semestre  
•  Pulje 1 starter høsten 2013 med 

kompetanseutvikling for skoleeiere og 
skoleledere i juni 2013 



KD 
Udir 
FM 

Ressurslærere 

Skoleeiere 

UH-
institusjoner 

GNIST regionalt/
Prosjekt-ledere 

GNIST fylke 

Utviklings-
koordinatorer 

Nasjonale sentre, 
andre fagmiljø 

GNIST 
nasjonalt 

Skoler 

Foreldre 

Fullskala: Hvem skal bistå skoleeiere, skoler i utviklingsarbeidet? 



Fra forordet: 


