


Soma-Stangeland skole 

• Soma skole 
– Fådelt skole 
– 60 elever 
– 10 ansatte 

 
• Stangeland skole 

– 500 elever (23 klasser) 
– 80 ansatte 

Presentatör
Presentationsanteckningar
GeirTo svært forskjellige skoler,En lite fådelt skole og en stor skole.To ulike kulturer, begge med lange tradisjoner. Ulike læringsmiljø, samme målsetting. pedagogiske plattform.Å være med i EU-prosjektet gav oss en mulighet til å styrke fokuset på elevenes læring. Vi har sett stor variasjon på læringsutbytte hos elevene mellom skolene og mellom klassene. Skolen har hatt flere utviklingsprosjekt opp gjennom årene som har dreid seg om å øke elevenes læring,  men vi så i varierende grad endringer i klasserommene. Vi har fleipet med at alle spor etter utviklingsarbeid stopper ved døra inn til klasserommet.Dette var vårt utgangspunkt for EU-prosjektetHva er det vi har lært som vi kan dele med dere? 
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Pedagogisk utviklingsarbeid 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Forenklet oversiktskart med fokus på det pedagogiske, mrk det pedagogiske organisasjonskartet. Kort om organisering. Likt som tidligerePoeng: Vi har ikke gjort noen organisatoriske endringer på organisasjonskartet, men kun endret/tydeliggjort/delegert innhold i lagledernes arbeidsoppgaver. Delegering må understrekesLedelsen har gjort noe med sine holdninger og forventninger. Lagleder er en lærer som har funksjon som leder i tillegg til undervisning - tilleggsfunksjon



Hovedmål:  
Økt læring 

hos elevene 

Ulike aksjoner 

Delmål:  Utvikle skoleledernes evne til å implementere organisatoriske strukturer og 
 systemer som fremmer best mulig læringsmiljø for elevene 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Delmål: Utvikle skoleledernes evne til å implementere organisatoriske strukturer og systemer som fremmer best mulig læringsmiljø for elevene i Sandnesskolen.Endringshjulet Tidlig i EU-prosjektet fikk vi teoretisk påfyll om endringsledelse.  Spesielt endringshjulet har vi benyttet mye for å strukturere arbeidet vårt!Delmål i prosjektperioden har vært knyttet til ulike aksjoner som alle har hatt felles mål om å gi økt læring i klasserommene. Gjennom flere aksjoner har vi gjort erfaringer som har utviklet vår kompetanse på endringsledelse.  ( aksjoner vi har hatt: refleksjon, arbeidsplaner, VFL-gode tilbakemeldinger, læringsmål og kriterier, klasseledelse)Hva har vi så lært gjennom alle disse aksjonene om endringsledelse.Hva er et godt læringsmiljø.  Res på nasjonale prøver, elevundersøkelsen, kartleggingsprøver etcHvilke aksjoner har vi hatt:  arbeidplaner, refleksjon, VFL, tilbakemeldinger, tydelige læringsmål, klasseledelse etc



Våre erfaringer  endret praksis 

Skoleutvikling Gammel praksis Ny praksis 

Utvikling må ledes  Rektor som leder av 
utviklingsarbeid 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Resultater på nasjonale og elevundersøkelsen prøver. Variasjon i resultater. Ut.pkt for endringsarbeid og utviklingsarbeid. Rektor som kaptein. Dette er likt. Det var to år vi ikke ledet arbeidet med klasseledelse, trivsel, mobbing, fikk vi en nedgang. Det som da skjedde var tilfeldig og opp til hver enket lærer.



Våre erfaringer  endret praksis 

Skoleutvikling Gammel praksis Ny praksis 

Utvikling må ledes  Rektor som leder av 
utviklingsarbeid 

Rektor som leder av 
utviklingsarbeid 

Felles forståelse med 
utvikling av delmål og 
prosjektplan 

• Behov definert av rektor 
• Ulik forståelse 
• Uvilje mot endring 
• Ikke tidsplan 

 
 
 

 
 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hold på denne!!!Før: Rektor Definerte behov for endring og forståelse. Vi trodde alle hadde forståelse for det arbeidet vi satte i gang, men vi visste ikke.Rektor sa at alle skulle være med, men lot ikke alle komme om bord. Laglederne var ikke med på refleksjonsrunder, forklaringer av tankene, lytting.Vi trodde alle var med, men visste ikke. Vi trodde vi kunne vedta en felles  forståelse, men vi prøvde.Forståelse for hvorfor endre og forståelse for hvor vi skulle. 



Felles forståelse med utvikling av delmål og 
prosjektplan 

• Utvikle felles forståelse 
• Referansegruppe 

- ærlige tilbakemeldinger 
- Gjøre justeringer 

• Laglederne som ledere 
• Laglederne har fått delegert 

oppgaver i forbindelse med 
implementering 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Felles forståelse: Her kommer viktigheten inn med å trekke alle med!  Medbestemmelse/trekke alle med har en sterk tradisjon i Norge!!Vi har dyktige lærere og lagledere.  Rektor så han ikke hadde utnyttet disse godt nok.  Iav respekt for disse dyktige medarbeiderne kjenner rektor plikt til å utnytte disse bedreTydelig referansegruppe: Rektor trenger lagledere som tør si ifra og gi ærlige tilbakemeldinger.  Nødvendig for å justere aksjonsplan og gjøre nødvendige «småaksjoner» først. Får ikke være nikkedukke, men lojalitet er viktig når en beslutning er tatt.Hvordan har vi gjort dette? (Gå til bilde på s. 8 og 9.)Verdsettende ledelseDelegeringTrygghet og tillitInvestere tidFelles litteratur. Blant annet «Synlig læring», HattieTrekke frem refleksjon som en milepæl? Egen aksjon – felles forståelse, avgjørende. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Da viser vi dette for laglederne og investerer.Vise bilder og komme frem til at den fellesnevner som ikke var på plass var felles forståelse rundt refleksjon. Å arbeide med refleksjon ble en egen aksjon der vi brukte endringshjuletHvordan har vi gjort dette? (Gå til bilde på s. 8 og 9.)Verdsettende ledelseDelegeringTrygghet og tillitInvestere tidFelles litteratur. Blant annet «Synlig læring», Hattie



Presentatör
Presentationsanteckningar
Hvordan har vi gjort dette? (Gå til bilde på s. 8 og 9.)Verdsettende ledelseDelegeringTrygghet og tillitInvestere tidFelles litteratur. Blant annet «Synlig læring», Hattie



Refleksjon – milepæl i vårt arbeid 
-MÅL: øke elevenes læring 

  
• Hvor er vi – dette ble definert sammen med laglederne 
• Hvor skal vi – drømmen om hvordan vi vil ha det 
• Hva gjør vi – viktigste å bli enige om kjennetegn på god refleksjon og 

hva som hindrer refleksjon.  
• Plan – hele personalet må være med, laglederne leder sitt lag 
• Kompetanse – vi brukte litteratur og erfaringer 
• Trening – vi bruker kjennetegnene 

Presentatör
Presentationsanteckningar
ATPå Soma-Stangeland skole har vi reflektert i alle år, men hva har egentlig skjedd når vi har reflektert? Vår oppdagelse var at ordet refleksjon hadde mange ulike betydninger i personalet. Det kunne være deling av tanker, deling av frustrasjon, evaluering, gode historier…. Hvordan vi arbeidet med refleksjon:HVOR ER VI: Refleksjon ble ofte brukt , men hva som egentlig skjedde når et lag /gruppe skulle reflektere varierte mye. HVOR SKAL VI: vi vil at hele personalet har felles kriterier for hvordan vi får til god refleksjon og at en refleksjon rundt et undervisningsopplegg fører til en handling/ konklusjon / valgHVA GJØR VI: Vi finner hva som kjennetegner god refleksjon og hva som hindrer refleksjon og en praktisk måte å gjennomføre refleksjonsrunder påPLAN: Vi vil bruke Gjort –Lært –Lurt modell for å få refleksjon som en metode for å se på hva som virker i forhold til læring for den enkelte elev. «Lurt» skal føre til en handling.KOMPETANSE : ble innhentet ved å lese ulik litteratur om refleksjonTRENING: Vi trener stadig på å få til god refleksjon, men nå  vi har kriterier for å se om det er gode refleksjoner som foregår.



Refleksjon 

Kjennetegn på god refleksjon 
• Avgrenset refleksjonstema 
• Alle er forberedt og vil dele erfaringer 
• Fokus på prosesser: Hva gjøres og hva er blitt gjort  
• Ordstyrer – en som holder tråden 
• Strukturert samtale – alle må få ordet og deltar aktivt 
• Godt klima for å være uenig 
• Vi skiller sak og person og tør å være direkte 
  
Kjennetegn på dårlig refleksjon 
• Gamle holdninger – vi har gjort det før 
• Noen faller utenfor. Blir taus 
• For stor gruppe som reflekter 
• Avsporing 
• Utviklingselementet mangler 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dette er kjennetegnene personalet har kommet fram til.I dag er det laglederne som leder refleksjonsrundene på de ulike lagene på skolen vår.Vi bruker refleksjon for å forbedre eller bekrefte god praksis.Vi må endre praksis i klasserommet der det er nødvendig for å øke elevenes læring.



 Skoleutvikling Gammel praksis Ny praksis 

Utvikling må ledes  Rektor som leder av 
utviklingsarbeid 

Rektor som leder av 
utviklingsarbeid 

Felles forståelse med 
utvikling av delmål og 
prosjektplan 

• Behov definert av rektor 
• Ulik forståelse 
• Uvilje mot endring 
• Ikke tidsplan 

Utvikle felles forståelse 
Referansegruppe 
Laglederne som ledere 

Gjennomføring og 
implementering 
 

Innføring på fellestid og 
slapp det løs. 

 
 

Våre erfaringer  endret praksis 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Før:3. Etter at ledelsen hadde sett behov, ble utviklingsarbeidet presentert på fellestid og rektor slapp «det løs» og gikk tilbake til kontoret. Den videre fremtdrift at utvilingsarbeidet var ikke definert. Resultat: Noen utviklet seg, mens andre lot være. Målet var å gjøre variasjonen mindre. Resultatet ble enda større strekk. Ingen tydelig avslutning  glidende overgang til nytt utvilingsprosjekt 



Gjennomføring og implementering 

Lagledere er ledere av endringsprosessene 
• Rektor må gi fra seg noe av ”styringen” 
• Legitimitet er noe laglederne opparbeider seg gjennom ansvaret de får 

og hvordan de utøver dette  
• Laglederne leder noe av kompetansehevingen 
• Laglederne viktige for å gjennomføre og følge opp de ulike fasene i 

utviklingsarbeidet 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
NÅ!Laglederne fra å være lærernes talsperson til å bli ledere av endringsprosesser  Blitt endringsagenterLaglederne har ikke følt de har hatt legitimitet som ledere fra ledelsen og lærere. Ble en lojalietskonflikt. Ble en budbringer mellom ledelsen og lærerne. Rektor tester ut på laglederne. Holder dette mål?Rektor skolerer og involverer.  Laglederne er i stand til å svare på kritiske spørsmålLaglederne har samme forståelse for prosessene og mål som ledelsen  Laglederne plukker opp frustrasjoner, motvilje og utfordringer tidlig  Må noe gjentas (loop)? Hva gjorde vi?Nå er det laget felles mål og plan. Naturlig at laglederne er med på neste stegLaglederne står for valgene som er gjort (det er også deres valg)Laglederne gis tillitt. Presenterer og driver utviklingsarbeid på fellestid og lagsmøter. I utvidet ledergruppe (ledelsen + 5 lagledere) hver 14. dag er utviklingsarbeid en fast sak. Status. Hva skjer? Justeringer?Rektor må vite hva som skjer. Det er jeg som styrer!PUG -> rektors mål -> styrt refleksjon på lag > PUG -> utvikle delmål  og prosjektplan -> Lagledere presenterer og driver utv.arbeid.



 Skoleutvikling Gammel praksis Ny praksis 

Utvikling må ledes  Rektor som leder av 
utviklingsarbeid 

Rektor som leder av 
utviklingsarbeid 

Felles forståelse med 
utvikling av delmål og 
prosjektplan 

• Behov definert av rektor 
• Ulik forståelse 
• Uvilje mot endring 
• Ikke tidsplan 

Utvikle felles forståelse 
Tydelig referansegruppe 
Laglederne som ledere 

Gjennomprøving og 
implementering 
 

Innføring på fellestid og 
slapp det løs. 

Lagledere leder deler av 
endringsprosessene 
 

Helhetlig utvikling  Ledelsens prosjekt Skolebasert 
kompetanseutvikling -  
Vårt prosjekt! 

Våre erfaringer  endret praksis 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Går fra rektors prosjekt til å reelt drive en helhetlig utvikling hvor alle er involvert



Hva er mine viktigste råd etter deltagelse i EU-
prosjektet? 

• Fremhev lagledere som pedagogiske ledere. Bruk kompetansen som 
finnes og sett sammen et godt team rundt deg. 

• Verdsett lærernes kompetanse 
• Bruke lagledere som referansegruppe i utviklingsarbeid med faste 

møter  
• Ha tydelige mål / delmål og bruke lagledere til å lede utviklingsarbeid  
• Som rektor må du våge å bli utfordret faglig 
• Viktigheten av god refleksjon 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trekke frem refleksjon på slutten. Gi seg tid til å gjøre refleksjoner. Også på egen praksis. 



Hovedmål:  
Økt læring 

hos elevene 

Ulike aksjoner 

Delmål:  Utvikle skoleledernes evne til å implementere organisatoriske strukturer og 
 systemer som fremmer best mulig læringsmiljø for elevene 



Felles forståelse  
Vårt prosjekt! 
Elevenes læring 
i sentrum 
Likere praksis 
Enklere å drive 
endringsarbeid 

Ulike aksjoner 

Delmål:  Utvikle skoleledernes evne til å implementere organisatoriske strukturer og 
 systemer som fremmer best mulig læringsmiljø for elevene 



«Det er de robuste  
som snur problemene til muligheter»  

 

(Andy Hargreaves, Dennis Shirley) 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi ønsker å være en robust skole
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