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Veiledning av nyutdannede
Julie Lysberg
Skolefaglig rådgiver 

Bodø kommune



Analyse – magi eller hardt arbeid?

Utdanningsdirektoratet

Birgitte A. Stub

Øyvind Kvanmo



Refleksjon dag 1
• Påstandsspill

– Først i alfabetet begynner å trekke

– Max ett minutt på hver deltaker på gruppa

– Alle på gruppa skal begrunne sitt valg

– Ny påstand – ny runde
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Metoder og prosesser til 

innleggene
Lyttebestilling

«Note to myself»: 

-Hva betyr dette i min/vår praksis? 

- Kjenner jeg noe igjen? 

- Hva bør vi ta med oss videre? 

- Lurt!





Hva vet vi om skoleutvikling og 

praksis i skolen? UHs rolle i 

skoleutvikling

Elaine Munthe
Universitetet i Stavanger 

og NRLU



Erfaringer fra Ungdomstrinn i 

utvikling. Lært og lurt.

Erlend Dehlin

NTNU



1030-1115

Gruppe på tvers «Stjele ideer –

lære av hverandre»
1) Hva gjør vi allerede innenfor SKU som vi vet har effekt? 

Hva betyr det for vår praksis? (Basert på forberedelse) 

2) Hvilke elementer blir det viktig å ha med seg videre til arbeid i egen kommune/region? 
(siste boks under forberedelsesoppgave)

Metode:

• I (individuelt): Fullfør forberedelsen og siste boks under 
forberedelsesoppgaven (3 min)

• G: (rekkeframlegg) del med de andre på gruppa dine punkter – max 4 
min pr. person

• I: Den enkelte prioriterer 3-4 punkter som blir viktig å ha med seg videre 
til arbeid i kommune/region (10 min) – noter for deg selv. 

GRUPPELEDER: Den som har kortest etternavn



Fullfør forberedelsen 
og siste boks under forberedelsesoppgaven



1220-1300

Grupperefleksjon i kommuner/regioner - Veien 

videre 

Hvor står vi – og hvor går vi? 
• Bruk IGP, Gruppeleder: den eldste er gruppeleder

- store grupper må dele seg, slik at alle i gruppa blir hørt. 

- rekkeframlegg: hver enkelt legger fram sine refleksjoner. 

- Fordel tid

• Fyll ut skriveramma: 
- Hva sitter vi igjen med? 

- Hva tar vi med oss i det videre arbeidet på egen kommune/region?

• Skriv inn på padlet: 
- Link…….. 



Prioriter de siste minuttene til å oppsummere i padlet



Veien videre
• Nettverkene (UH og kommunene) må bli 

enig om en plan for kompetanseutvikling

• Inngå partnerskap med UH

• Planen sendes inn til FMNO innen 1. juni

– Redegjøres for hvordan egenandel 

finansieres


