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• Læringskaravane i Hedmark – veiledning med skolene 

• Nye kompetansepakker for barnehage og skole 

• Framtida er nå! - konferanse i september 2019 

• Plan for barnehage- og skoleåret 2019/2020 

• Lesetips 

 
SePU reiser nå på læringskaravane i Hedmark 
og møter alle skolene. Tre skoler, skoleeier, 
PPT og SePU møtes til veiledning. Lærings-
karavanen med til sammen 40 møter 
gjennomføres i mars-april. Tilsvarende 
læringskaravane vil bli gjennomført med 
barnehagene våren 2020. 
 
SePU utvikler nye kompetansepakker for 
barnehagene på e.sepu.no. Innen august 2019 
vil blant annet «Relasjoner i barnehagen» og 
«Barnehage – hjem samarbeid» være 
tilgjengelig for det videre forbedringsarbeidet 
KFL i barnehagen. 
 
Lesetipset denne gangen er Terje Ogdens nye 

bok «Anvendelse av 
forskningsbasert kunnskap». I 
boken gjør Ogden rede for hva 
som menes med 
forskningsbasert kunnskap, og 
hva som skal til for å kalle et 
tiltak for forsknings- eller 
evidensbasert. Videre tar han for 
seg hva som skal til for å sikre 

godt implementeringsarbeid som kan gi varige 
endringer i praksis.  

 
24.-25. september 2019 i Hamar 
kulturhus inviteres alle til 
fagkonferansen Framtida er nå! 
Innholdet tar utgangspunkt i  fagfornyelsen, 
ny rammeplan og satsingen på tidlig 
intervensjon. Dyktige forelesere kommer fra 
Norge og Danmark og byr på kunnskap som er 
svært relevant for arbeidet i Kultur for læring. 
Klikk og les mer om konferansen.  
Merk at alle deltagere fra Hedmark har 
redusert deltakeravgift og betaler 2500,- kr. 
Sørg for å skrive inn hvilken kommune du 
arbeider i, så ivaretas dette ved fakturering. 
 
Oppvekstforum i Hedmark har arbeidet med 
planlegging for barnehage- og skoleåret 
2019/2020. Planen skal forankres på samling 
for alle kommunene den 12. april, og 
ligger tilgjengelig på denne lenken. 
Planen innebærer arbeid med 
kompetanseutvikling både for 
barnehagene og skolene. 
Barnehagene velger kompetansepakker ut fra 
egen analyser, og for skolene legges det til 
rette for kompetansepakker knyttet til 
fagfornyelsen. 
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https://e.sepu.no/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Barnehage-og-opplaring/Kultur-for-laring/Forsknings--og-utviklingsprosjekt/?id=94637
https://lp.conexus.no/Administrasjon/Membership/login.aspx?ReturnUrl=/administrasjon/
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Anvendelse-av-forskningskunnskap
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Anvendelse-av-forskningskunnskap
https://www.inn.no/konferanser/framtida-er-naa
https://www.preceden.com/timelines/448638-kultur-for-l-ring

