
 

Inkluderende barnehage og skolemiljø  
Velkommen til den fjerde fylkesvise samlingen for barnehager og skoler som deltar i Utdanningsdirektoratets 

nasjonale satsing – Inkluderende barnehage- og skolemiljø, samlingsbasert tilbud, pulje 2.  

 

Dato:     27. - 28.november 2019 
 Sted:     Stokka Forum  
 Tid:        Kl. 09.00 - 15.00 

  

 

Plan for 27.november:  

09.00 - 09.30     Åpning ved Fylkesmannen 

Informasjon om forslag til endringer i barnehageloven  

09.30 - 11.30     Lars Myhr 

Hvordan lykkes med å utvikle et inkluderende fellesskap blant barn 

og unge i barnehagen og skolen? 

Hva kreves for at inkludering skal realiseres kontinuerlig i den 

daglige pedagogiske praksis? 

11.30 - 12.30      Lunsj 

12.30 - 13.45      Lars Myhr 

Hvordan omsette data fra kartlegginger og annen informasjon til 

ny og forbedret pedagogisk praksis? 

13.45 - 14.00      Pause 

14.00 - 15.00      Silje Marie Strandberg 

Sommerfugleffekten  

 

  

https://stokkaforum.no/


 

 

Plan for 28. november 

09.00 - 11.00      Kafédialog 

Erfaringer fra arbeid med inkluderende barnehage og skolemiljø 

11.00 - 12.00 Lunsj 

12.00 – 12.45 Sola kommune  

Forumteater som metode 

  Pause 

13.00 -  14:15 Fylkesmannen 

Bruk av aktivitetsplaner i arbeid med å skape trygge og gode barnehage og skolemiljø 

Informasjon om nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing 

14.30 – 14.45    «Ka då - ittepå» ved Sissel Jonassen Jærskulen og Mari-Anne Haugbakk rektor Dirdal skule 

14.45 – 15.00 Avslutning ved Fylkesmannen 

 

Lars Arild Myhr er assisterende senterleder og høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet 

utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet. Han arbeidet med med prosjektledelse av utviklingsprosjekter 

i grunnskole og barnehage knyttet til faglige områder som læringsmiljø, tilpasset opplæring, 

spesialundervisning og ledelse av forbedringsarbeid. Videre arbeider Myhr med videreutdanning av 

skoleledere og ledere i PP-tjenesten  

Sommerfugleffekten er en liten organisasjon som er bygget på Silje Marie Strandberg 

sin personlige historie om mobbing og 10 år som psykiatrisk pasient. 

 

Forberedelse til samlingen:  

Ha med egne rutinebeskrivelser/planer for trygt og godt barnehage/skolemiljø 

Gjør deg kjent med nettressursen https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/  

 

 

Fylkesmannen ved Anita Olufsen og Randi Bjørkås 

 

https://www.sommerfugleffekten.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/

