
 Samarbeidsavtale 2021-2023 

Partnerskap mellom friskoler i Rogaland 
og Lesesenteret, UiS  
 

Overordnet tema: Fagfornyelsen (LK 20/ Læreplan for Montessoriskolen 2020) 

 

Konkretisering av tema for skoleåret 21/22: Lesing, skriving og muntlighet som verktøy 

for tenking og læring i fag 

  
Friskolene ønsker å videreføre arbeidet med Fagfornyelsen/LK 20 i sitt utviklingsarbeid i 

perioden 2021– 2023, i partnerskap med Lesesenteret, UiS. De 17 skolene innenfor 

samarbeidet Friskolene i Rogaland ønsker et partnerskap som bygger på erfaringer fra 

samarbeidet med Lesesenteret i perioden 2017-2021.  

UiS ved Lesesenteret og Friskolene har inngått denne avtale som sikrer at skolebasert 

kompetansetiltak gjennomføres i partnerskap mellom skoleeiere og UiS/Lesesenteret.  

Der arbeidet i skoleåret 20/21 var rettet mot å utvikle et profesjonsfaglig fellesskap på 

skoleledernivå, blant annet gjennom digitale fagsamtaler i lærende nettverk, er planen for 

skoleåret 21/22 å ta steget inn i klasserommene og utforske hvordan tekstarbeid i fag kan 

fremme kritisk refleksjon og faglig forståelse i tråd med læreplanens intensjoner. Dette vil bli 

gjort gjennom å etablere utforskningsgrupper i noen utvalgte fag.  

 

Utforskninsgrupper 

Skoleåret 21/22 vil vi etablerer mindre grupper bestående av lærere på tvers av skoler som 
ønsker å delta i en mer systematisk utforsking av praksis. I samarbeid med forskere fra 
Lesesenteret vil gruppene drøfte nye læreplaner i fag og prøve ut hvordan man kan jobbe 
med lesing, skriving og muntlighet for å fremme elevenes læring.  Å delta i en slik 
utforskningsgruppe er frivillig og forpliktende.  
 

Samarbeidet bygger på Utdanningsdirektoratets definisjon av skolebasert 

kompetanseutvikling:  
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Konkretisering av samarbeidet i skoleåret 21/22: 

 

Konkretisering av samarbeidet, og eventuelle revideringer underveis, gjøres i dialog mellom 

arbeidsutvalget for friskolene (AU), rektorer og ressurspersoner og samarbeidspartnerne ved 

UiS/Lesesenteret. Som et utgangspunkt ser en for seg at følgende elementer og 

møtepunkter vil inngå i samarbeidet i skoleåret 21/22: 

 

Høst 21: Felles fagdag for alle lærerne 

- Noen perspektiver fra LK20 (utforsking, planlegging, elevmedvirkning, dybdelæring…) 

- Informasjon om utviklingsarbeid og utforsking i fag for skoleåret 21/22 

Etablere utforskingsgrupper i fag på tvers av skoler: 

- I fagene norsk, samfunnsfag og ? 

Mål for utforskingsgruppene: 

- Reflektere over fagets kjerne og utfordringer, hvordan lesing, skriving og muntlighet 

som grunnleggende ferdighet praktiseres, og diskutere hva som er sentrale tekster i 

faget.  

- Forskere på Lesesenteret og lærerne skal i fellesskap utarbeide undervisningsopplegg 

som realiserer intensjonene i LK20/ Montessorilæreplanen.  

Deltakelse i utforskingsgruppene er basert på frivillighet, der deltakerne forplikter seg til å: 

- Delta i utarbeiding av undervisningsopplegg i faget i tråd med nye læreplaner, med 

spesiell vektlegging på lesing, skriving, muntlighet og tekstarbeid. 

- Delta i gjennomføring av undervisningen, og være villig til å åpne klasserommet for 

fagperson fra Lesesenteret, UiS  

- Dele erfaringer og refleksjoner over gjennomføringen i utforskingsgruppen 

- Dele erfaringer og refleksjoner over gjennomføringen på egen skole 

- Dele erfaringer og refleksjoner på erfaringskonferanse for alle skolene i slutten av 

skoleåret  

Vår 22: Erfaringskonferanse 

- Erfaringskonferanse for alle skolene, der lærere i utforskningsgruppene presenterer 

erfaringer fra arbeidet 

Andre element i samarbeidet: 

Felles møtearena for skolelederne fortsetter: tematisere ansvar for utviklingsprosesser og 

forum for å dele erfaringer og drøfte problemstillinger 

2-3 faste, årlige møter mellom AU og Lesesenteret 
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Forslag til møtepunkt i skoleåret 21/22 

 Tiltak/møtepunkt Tema 

Høst 21 
 

Felles fagdag for alle ved skolestart  

2-3 digitale møter i 
utforskingsgruppene  

 

Digitalt rektormøte  Ansvar for oppfølging av ressursperson(er) lokalt på 
skolene 

Des 21 Samarbeidsmøte AU og Lesesenteret Erfaringer fra høstens arbeid. Underveisevaluering 
 

Vår 22 Gjennomføring av 
undervisningsopplegg planlagt i 
utforskingsgruppene 

 

Erfaringsdeling og refleksjon i 

utforskingsgrupper og på egen skole 

 

Erfaringskonferanse for alle  

 Samarbeidsmøte AU og Lesesenteret Planlegge evaluering av året (og neste skoleår 
22/23?) 

Mai 22 Rektormøte Evaluering og planlegging av skoleåret 22/23 

 

Tilskuddet fra statsforvalteren i Rogaland fordeles med 70 % til Lesesenteret og 30 % til 

friskolenettverket. Egenfinansiering dekkes av skolene ved at de setter av tid og ressurser 

(f.eks. ressurslærer) til utviklingsarbeidet.  

Konkretisering av arbeidet for skoleåret 22/23 gjøres i samarbeid mellom friskolenettverket 

og Lesesenteret, basert på erfaringene fra det første året. Det kan innebære at de etablerte 

fagnettverkene fortsetter arbeidet sitt, at nye lærere eller nye fag kommer til, eller at 

utviklingsarbeidet organiseres i lokale nettverk som i skoleåret 2019/20. 

Skolene er: 

Danielsen Karmøy 

Danielsen Haugesund 

Sørhåland privatskole 

Kvalavåg Montessoriskole 

KF-skolen Jørpeland 

KF-skolen Stavanger 

Stavanger Kristne Grunnskole 

Tryggheim Strand 

Tryggheim Forus 

Tryggheim Ungdomsskule 

Vatneli skole 

Sandnes Friskole 

Jærtun Lutherske Friskule 

Kongstun Kristne Friskole 

Norlights Montessoriskole, Stavanger 
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Gamleveien skole 

Samfundets skole 

 

Skolene som er med i nettverket er forpliktet til å ta aktivt del i alle samlinger og arbeid i 

forbindelse med utviklingsarbeidet.  

Skoleeier har systemer for å kartlegge, analysere og vurdere kompetansebehovet i 

virksomheten.   

Skolene utarbeider årlig en pedagogisk tilstandsrapport (bygger bl.a. på Nasjonale prøver og 

elevundersøkelsen). Tilstandsrapporten er utgangspunktet for skoleutviklingsplanen som 

igjen danner et utgangspunkt for skolens kompetanseplan. 

Skolene sikrer at prioriterte tiltak møter lokalt kompetansebehov, og at de er forankret i 

langsiktige planer. 

Temaet for gjeldende kompetanseutviklingstiltak er Fagfornyelsen som ble innført høsten 

2020. Arbeid med Fagfornyelsen er en del av skolenes langsiktige planer fra 2019- 23. 

Skolene sikrer at utbytte og kvalitet i kompetanseutviklingstiltak blir vurdert i forbindelse 

med pedagogiske tilstandsrapport.  

 

 


