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Digitalt inkluderende læringsmiljø 
Sammendrag 
 

Venneslaskolen går i januar 2019 i gang med omfattende kompetanseheving av 

alle ansatte. Alle elever og lærere får læringsbrett, og for å få tilpassa opplæring 

og læringsutbytte for alle elever, må ansatte få opplæring og veiledning i 

hvordan en benytter mulighetene som ligger i digitale verktøy. Det vil likevel 

holdes godt fast i arbeidet med Inkluderende læringsmiljø, og satsingen på å ta i 

bruk læringsbrett er et forsterkningstiltak vi kaller DIGIL – digitalt inkluderende 

læringsmiljø. Fokus på relasjon og kommunikasjon i profesjonelt lærende 

felleskap vil holdes høyt, og på sikt vil også ordningen med desentraliserte 

kompetansetiltak fra regjeringens Meld.St.21 «Lærelyst – tidlig innsats og 

kvalitet i skolen» rulles inn som forsterkningstiltak til Inkluderende læringsmiljø. 

Venneslaskolen holder derfor også fast på hovedmålsettinger fra IL-satsingen i 

kommende periode. Kompetanseheving vil foregå i allerede etablerte nettverk på 

flere nivå, både innad og på tvers av skolene. Verktøy for 

implementering/gjennomføring og evaluering tar vi også med oss videre fra IL-

arbeidet, eksempelvis SMTTE-modell, Fixen-modell for utvikling av 

organisasjonsstruktur/kultur i tillegg til flere verktøy for evaluering av mål, tegn 

og tiltak. Det er også lagt inn årshjul for kontinuerlig arbeid med flere og ulike 

kompetansehevingstiltak, igjen i etablerte nettverk på flere nivå. 

Bakgrunn og sammenheng 
 

Ett av hovedmålene i kommuneplanen er å bedre levekårene i Vennesla. Det er 

sammenheng mellom lav utdanning og levekårsutfordringer. Dette gjelder for 

barn og unge så vel som alle andre aldersgrupper. Det vises til forskning som 

sier at dersom en av foreldrene er ufør, dobles risikoen for egen 

uførepensjonering. Økt utdanning i befolkningen er derfor et viktig 

satsningsområde for å nå hovedmålet om bedre levekår. Det å være inkludert er 

viktig for livskvaliteten. Utenforskap fører til tap for enkeltmennesket og 

samfunnet, noe som forringer levekårene. Det er viktig å stille krav og 

forventninger til enkeltindividet, samtidig som man blir sett, hørt og ivaretatt. 

Alle skal ha opplevelse av å være en viktig del av Venneslasamfunnet og bli 

regnet med.  

Vennesla kommune har som målsetting at hvert barn skal kunne utvikle sine 

evner og unike egenskaper optimalt. Vi ønsker å videreutvikle et helhetlig 

opplæringstilbud med fokus på å fremme barns utvikling faglig, sosialt og 

menneskelig gjennom omsorg, lek og læring. I revisjonsrapporten om 

spesialundervisning bestilt av kommunens kontrollutvalg i 2013, ble det 

presentert et bilde av situasjonen i Venneslaskolen prega av uvanlig høy andel 

spesialundervisning. Rapporten anbefalte fire tiltak for å bedre situasjonen; dreie 
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fokus fra individ til systemperspektiv, jobbe fram en grunnleggende inkluderende 

holdning med fokus på å gi alle elever et godt ordinært opplæringstilbud, 

evaluere ressurstildelingsmodell og til slutt se på PPT sin rolle i 

sakkyndighetsarbeidet med fokus på inkluderende tiltak. 

1.1  Inkluderende læringsmiljø 

Som et ledd i dette arbeidet, starta Vennesla kommune sammen med 
kommunene i Knutepunkt Sørlandet, satsingen «Inkluderende læringsmiljø» i 

2014. Formålet i satsingen er å etablere en felles plattform for arbeidet med 
læringsmiljøutvikling slik at alle barn og unge får større utbytte av det ordinære 
pedagogiske tilbudet. Det har dermed blitt tatt systematisk tak i anbefalingene 

fra revisjonsrapporten, og det er lagt ned betydelig arbeid i alle ledd i 
organisasjonen for å styrke den ordinære opplæringen og redusere andelen 

spesialundervisning. Venneslaskolen har de siste årene jobba med 
kjernekomponentene kommunikasjon og relasjon, og videre jobbes det med 

ledelse av profesjonelle lærende fellesskap.  
 
Implementering av endringer krever systematisk innsats over tid. 

Midtveiskartleggingen i IL-satsingen viste at vi har kommet et stykke på vei og 
at vi har et godt stykke igjen, særlig i arbeidet med å etablere profesjonelt 

lærende fellesskap. Vurderinger av implementeringsgrad (Hall & Hord, 2014) 
viser at implementeringen samlet sett i kommunene er mellom nivå 4 og 5. Nivå 
4 beskrives som mekanisk nivå, og implementering av kjernekomponentene er 

overfladisk. Leder og personale forstår modellene, men mangler dybdeforståelse. 
Det har ikke vært gjennomført nok trening i refleksjonsmodellene, og endringene 

har bare i noen grad nådd praksissituasjonene. (Inkluderende læringmsilljø - 
Implementering og videreføring, 2017) Derfor må vi holde fast på 
kjernekomponentene og jobbe videre med å få effekt helt ut i klasserommet. En 

kan lese mer om dette i vedlegget «Inkluderende læringsmiljø – implementering 
og videreføring». 

 
En av Venneslaskolene deltok vårhalvåret 2018 i et forsterkningstiltak til IL-

satsingen, kalt School-In. Formålet med prosjekt School- In er å utvikle 

forskningsbaserte arbeidsmåter som skoleledelse og personalet kan anvende for 

å endre skolens forventningsstrukturer, og for å arbeide konkret og skolebasert 

med inkludering i skolen. Skolen opplevde tiltaket som svært nyttig og konkret, 

og tiltaket ga raskt resultater i form av økt bevissthet i personalet om å ta 

lokalmiljøet mer i bruk i undervisningen. Det ble også arrangert dialog-kafe med 

foreldre der ideen om skolestartfestival tok form, og etter hvert ble gjennomført i 

praksis. 

1.2  Revidering av læreplanverk og fagfornyelse 

I ny generell del av Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2017), 

Overordna del – verdier og prinsipper, framheves opplæringslovens 

formålsparagraf. Opplæringens verdigrunnlag tydeliggjøres i 6 hovedpunkter:  

1. Menneskeverdet 

2. Kultur, identitet og mangfold 

3. Kritisk tenking og bevissthet 

4. Skaperglede, engasjement og utforskertrang 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/eksterne-veiledere-laringsmiljoprosjektet/https:/www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/
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5. Respekt for naturen og miljøbevissthet 

6. Demokrati og medvirkning 

Videre beskrives tre prinsipper for læring, som skal ligge til grunn i all praksis: 

1. Tilrettelegging for den enkelte elev 

2. Et inkluderende læringsmiljø 

3. Profesjonsfellesskap og skoleutvikling 

Dette bekrefter for Venneslaskolen at vi er på rett vei med satsingen 

«Inkluderende læringsmiljø», og at vi må fortsette på den veien vi har begynt 

på. I rammeverket for satsingen defineres inkludering som ideal og 

verdigrunnlag for praksis slik: 

▪ Barn, unge og voksne har en absolutt verdi 

▪ Vi har tro på at alle vil og kan lære 

▪ Vi møter alle med forventning, åpenhet og nysgjerrighet 

▪ Alle opplever tilhørighet i fellesskapet 

▪ Vi gir alle mulighet for deltakelse i fellesskapet 

▪ Mangfold betraktes som en rik mulighet til å støtte læring og deltakelse for 

alle barn og unge 

Høsten 2016 la Stortinget fram Meld.St.28, Fag – fordypning – forståelse, en 
fornyelse av Kunnskapsløftet (Meld.St.28). Meldingen støtter langt på vei 

tankegodset i Ludvigsenutvalgets NOU 2015:8, Fremtidens skole – fornyelse av 
fag og kompetanser (Kunnkskapsdepartementet). Utvalget anbefaler at følgende 

kompetanseområder vektlegges i skolens faglige innhold i et perspektiv på 20–
30 år: 

▪ fagspesifikk kompetanse 

▪ kompetanse i å lære 
▪ kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta 

▪ kompetanse i å utforske og skape 
 
En må videre også i mye større grad enn i dag legge til rette for dybde i 

opplæringen. Meld.St.28 sier følgende om dybdelæring, s.33: 
 

(…) For å oppnå kunnskap og kompetanse som varer over tid, er det viktig for 

elevene å se og forstå sammenhenger og hvordan enkeltdeler av det de lærer i 

et fag, utgjør en helhet. Dybdelæring innebærer at elevene gradvis utvikler sin 

forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fag eller på tvers av fag. En 

rekke forskningsbidrag fremhever at dybdelæring har betydning for elevens 

utvikling i og på tvers av fag, og for den enkelte når hun eller han senere skal 

delta som arbeidstaker og samfunnsborger(…) 

Dette er helt i tråd med internasjonal utdanningsforskning. Blant andre en av 

verdens mest kjente utdanningsforskere, professor emeritus ved University of 

Toronto, Michael Fullan, viser i sin siste bok «Ledelse som setter spor» (Fullan, 

2017) til seks hovedferdigheter eller de 6 globale kompetansene, ofte referert til 

som «the 6 Cs», som dagens elever må trenes i for framtiden: 

Character – karakterstyrke 

Citizenship – medborgerskap 
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Collaboration – samhandling 

Communication – kommunikasjon 

Creativity – kreativitet 

Chritical thinking – kritisk tekning 

 

Med dette utgangspunktet har Venneslaskolen godt grunnlag for å møte den 
pågående fagfornyelse av læreplanverket og arbeidet med lokale læreplaner. 

 

1.3  DIGIL – forsterkningstiltak i IL-satsingen 

Siden 2006 har IKT vært en grunnleggende ferdighet i Læreplanen – LK06 –, og i 

2012 ble den sidestilt med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning 

og muntlig. Nå er ferdigheter i IKT en overgripende ferdighet, som behøves i 

arbeidet med de andre ferdighetene. I Rammeverk for grunnleggende 

ferdigheter, (Utdanningsdirektoratet, 2015)i LK06, vises det til fire 

ferdighetsområder elevene må trenes i: tilegne og behandle, produsere og 

bearbeide, kommunisere og digital dømmekraft. 

I 2010 ble det laget en felles IKT-strategi for skolene i Vennesla med tydelige 

målsettinger om blant annet dekningsgrad av digitale enheter. På tross av denne 

er det fortsatt for stor forskjell fra skole til skole til å kunne si at elevene i 

Venneslaskolen får et likeverdig opplæringstilbud i tråd med LK06. Det gjelder 

både infrastruktur, digitale enheter og kompetanse hos de ansatte.  

Derfor ble det i ny Digitaliseringsstrategi i 2015 satt trykk på å utbedre dette, og 

i revideringen et år senere ble det politisk vedtatt å gå for 1:1-dekning av 

digitale enheter og kompetanseheving av alle ansatte i pedagogisk bruk. Denne 

satsingen er et forsterkningstiltak i vår allerede pågående IL-satsing, og 

hovedformålet er å få til elevaktiv og variert opplæring der alle elevene opplever 

mestring og utfordring.  

Fra regjeringens hold ble «Framtid, fornyelse og digitalisering» - 

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen  2017-2021 presentert fra 

Kunnskapsdepartementet, fredag 25. august 2017. Hovedmålet for strategien er: 

• elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve 

livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse.  

• IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av 

opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte. 

 

Med å ta i bruk og utvikle potensialet som ligger i læring med IKT, ønsker vi i 

enda større grad å ruste elevene for framtida ved å lære dem å lære. Den 

amerikanske skoleutvikleren, Alan November, (November) sier det slik:  

Hvem eier læring? Det er et relasjonsproblem. Vi trenger lærere som vet 

hvordan de skal lære bort å lære. Den reelle revolusjonen i 

teknologisammenheng er den massive tilgangen til informasjon, og ikke 

https://venneslakommune-my.sharepoint.com/personal/thikar_vennesla_kommune_no/Google%20Drive/Master%20i%20IKT-støttet%20læring/Digitaliseringsstrategi%20-%20revidert%20versjon%2015.9.2016.docx
https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf
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teknologien i seg selv. Dette påvirker relasjonene i skolen. Vi lærer fremdeles 

elevene å finne svar i stedet for å lære dem å stille spørsmål. Svarene finner de 

på Internett. 

  
Vi ser at Venneslaskolens mål og satsing er på riktig spor sett i forhold til nasjonale 

føringer. I de kommende år vil hovedfokuset for utvikling og kompetanseheving 

være på videreføring av kjernekomponentene relasjon og kommunikasjon og 

utvikling av profesjonelt lærende fellesskap, og i stor grad forsterkningstiltaket 

DIGIL. 

Planens forankring og ambisjoner 
 

1.4 Forankring 

1.4.1 Kommuneplan 

Kommunenes overordnede politikk fastsettes i kommuneplanen (Vennesla 
kommune, 2018). I forslag til revidert samfunnsdel har rådmannen valgt å 

videreføre arbeidet med kommunens fokus på de to hovedutfordringene fra de to 
siste revisjonene: 

Levekår: likeverd, likestilling, kompetanse, utdanning, oppvekstvilkår, folkehelse 

Utvikling: befolknings- og næringsutvikling 

I avsnitt 5.1.3 om Kunnskapssamfunnet, skisseres mål og strategier for å nå 

målet slik: 

Mål Strategier for å nå målet 

 

Økt 

utdanningsnivå i 
befolkningen. 
Øke 
grunnskolepoeng – 
landsgjennomsnitt. 
Øke 
utdanningsnivå - 

landsgjennomsnitt 
 

Satsing på inkluderende læringsmiljø 

Tverrfaglig samarbeid om tidlig innsats 

«Å lære å lære» i et digitalt samfunn 

Sikre høy og relevant kompetanse hos alle ansatte 

System for håndtering av utestenging og mobbing 

Utvikle våre videregående skoler med spesielt fokus på å sikre 
studiespesialisering ved Vennesla videregående skole 

Sikre system og rutiner for overganger 

 

1.4.2  Opplæringsloven med tilhørende læreplanverk 

 

I kapittel 2 vises det til ny overordna del i læreplanverket, som slår fast 

verdigrunnlaget og prinsipper for opplæringen. Videre jobbes det på nasjonalt 

nivå med nye læreplaner i alle fag med utgangspunkt i overordna del. DIGIL-

satsingen som forsterkningstiltak vil med sitt mål og organisering av 

kompetanseheving for alle ansatte, bidra til at Venneslaskolen er på vei til å 

møte prinsippene i nytt læreplanverk.  

Utdanningsdirektoratet er tydelige på at det nye læreplanverket vil kreve store 

endringer i undervisningspraksis. Dette møtes i Venneslaskolen med 
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kompetansehevingstiltak i forbindelse med DIGIL-satsingen, og starter slik 

arbeidet med å finne veien til undervisningspraksis som støtter opp under 

prinsippene i det kommende læreplanverket. 

1.4.3  Rammeverk IL-satsing 

I satsingen Inkluderende læringsmiljø (IL) arbeider vi med å etablere en felles 

pedagogisk plattform for kontinuerlig læringsmiljøutvikling. Vi ønsker med denne 

planen å sette rammene for en langsiktig og helhetlig utvikling av organisasjonen 

Venneslaskolen. Rammeverket for IL-satsingen skisserer teorigrunnlaget som 

utgangspunkt for kompetanseutvikling. Satsingen har siden oppstart vært 

politisk forankret.  

Med denne forankringen har Vennesla kommune en tydelig sammenheng mellom 

satsingsområder på nasjonalt og lokalt nivå, som i tillegg er tett knytt til aktuell 

teori og tiltak fra utdanningsforskning med vekt på hvilke innsatsfaktorer som på 

sikt har god innvirkning på den enkelte elevs læring, både sosialt og faglig. 

1.4.4 DERK – desentralisert etterutdanning region Kristiansand 

Regjeringen la i 2017 fram en ny stortingsmelding; "Lærelyst - tidlig innsats og 

kvalitet i skolen" (Meld. St. 21 (2016-2017). Ett av hovedtiltakene i meldingen er 

nye ordning og modell for kompetanseutvikling i skolen. Utdanningsdirektoratet 

beskriver dette på en oversiktlig måte på sine nettsider. Modellen består av tre 

ordninger; en desentralisert ordning, en oppfølgingsordning og en 

innovasjonsordning.   

For Venneslaskolen er foreløpig den første ordningen aktuell: desentralisert 

ordning. Statlige midler kanaliseres gjennom Fylkesmannen til kommunene som 

selv skal definere, prioritere og gjennomføre tiltak for kompetanseutvikling med 

utgangspunkt i nasjonale mål og i samarbeid med universiteter og høyskoler. Det 

legges til grunn at kommunene samarbeider i allerede etablerte 

nettverk/regioner og med UH-sektoren (universitet og høyskoler). På denne 

bakgrunn har det blitt søkt om midler til etterutdanning for de 7 kommunene 

Søgne, Songdalen, Vennesla, Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Iveland. Disse 

inngår i et godt fungerende regionalt Oppvekstnettverk for 

kommunalsjefer/skoleeiere kalt Region Kristiansand. Nettverket har de siste 

årene ledet store satsinger: FLiK og IL i regionen. Inkluderende læringsmiljø er 

hovedoverskrift for begge og skal fortsatt være det. Se vedlegg «Derk» for 

detaljert informasjon. 

1.4.5 Videreutdanning – «Kompetanse for kvalitet» 

Fra 01.08.2015 ble bestemmelsen om undervisningskompetanse i 

opplæringslovens § 10-2 betydelig innskrenket. Undervisningskompetanse er et 

krav om at lærerne må ha relevant kompetanse i undervisningsfagene. På 

bakgrunn av denne lovendringen gjennomførte skoleeier en kartlegging av 

undervisningspersonalets formelle undervisningskompetanse. Dette for å sikre at 

undervisning i de ulike fagene blir gitt av lærere som oppfyller 

kompetansekravene som beskrevet i rundskriv nr 3-2015 fra 

Utdanningsdirektoratet. Resultatet av kartleggingen danner grunnlag for å 

anbefale lærere å delta i den nasjonale satsingen på videreutdanning, 

https://vennesla.itslearning.com/index.aspx
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«Kompetanse for kvalitet». Fast ansatte lærere som mangler relevant 

kompetanse i undervisningsfag, må benytte ordningen innen 2025. Mer 

informasjon om ordningen finner du på utdanningsdirektoratets nettsider.  

 

1.5 Ambisjoner 

Skoleeier har ansvar for at opplæringa er i samsvar med lover og forskrifter, og i 

den generelle delen av LK06 beskrives dette slik (Læreplanverket, 2015): 

«Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til 

lova, medrekna læreplanverket for opplæringa, og må sjåast i lys av det samla regelverket. 

Prinsippa skal medverke til å klargjere at det er skoleeigaren som har ansvaret for at opplæringa er 

i samsvar med lov og forskrift, i tråd med menneskerettane og tilpassa lokale og individuelle 

føresetnader og behov.  

Med denne utviklings- og kompetanseplanen vil skoleeier legge føringer for 

kontinuerlig arbeid med læringsmiljøet i Venneslaskolen, og utvikle hele 

organisasjonen til å fungere som ett profesjonelt lærende fellesskap. 

Den forankres hos den enkelte ansatte i hele organisasjonen og danner 

utgangspunkt for arbeid i profesjonelle lærende fellesskap. Planen brukes aktivt 

på planleggingsdager, i plangrupper og i nettverkssamlinger på alle nivåer i 

organisasjoner. Føringene i planen brukes som utgangspunkt for planlegging og 

evaluering av strategiene. 

Politisk nivå vil holdes løpende orientert i arbeidet med strategiene, og planen vil 

behandles i politiske utvalg i forbindelse med årlig kvalitetsmelding og 

budsjettarbeid. 

Overordna mål og føringer 
 

1.6  Overordna mål - «Å lære å lære i et digitalt inkluderende læringsmiljø» 

Formålet i satsingen «Inkluderende læringsmiljø» er å etablere en felles 

plattform for arbeidet med læringsmiljøutvikling slik at alle barn og unge får 

størst mulig utbytte av det ordinære pedagogiske tilbudet. 

Effektmål:  

1. Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer 

opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring 

2. Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel 

for alle barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte 

3. Redusere omfanget av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak  

Implementeringsplanen s. 15 er eksempel fra oppvekstseksjonen på 

konkretisering av overordna mål, bygd opp på samme måte som 

implementeringsplanene som har vært i bruk og er etablert i arbeidet med IL-

satsingen i Venneslaskolen. Det lages en plan for oppvekstseksjon og 

rektornettverk, og den enkelte skole har i tillegg sin egen plan, der fokusområdet 

er spissa inn mot kompetansebehov og målsetting. 

https://vennesla.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=5487&LocationType=1
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1.7  Områder for kompetanseheving i kommende periode 2019-2022 

På bakgrunn av innledningen (kap.2) er det tydeliggjort at valg av konkrete 

temaer for kompetanseutvikling i Venneslaskolen er underlagt sterke føringer, 

både fra Kunnskapsdepartementet og skoleeier. Likevel er det innenfor fastlagte 

rammer relativt store rom for lokale tilpasninger, og det er dessuten helt 

nødvendig for kapasitetsutviklingen på den enkelte skole med prosesser der 

temaer for kompetanseheving identifiseres i det enkelte profesjonelle 

læringsfellesskap. Disse prosessene er i Venneslaskolen allerede innarbeida, i 

den enkelte skoles arbeid med implementeringsplaner, der fokusområde med 

tilhørende mål, tegn, tiltak og evaluering utarbeides i personalet og i 

plangrupper.  

Kompetanseutviklingen for personale vil komme til å foregå i flere nettverk: 

- Profesjonelt lærende nettverk på den enkelte skole, bevisst bruk av 

fellestid, trinn- og teamtid 

- Rektornettverk 

- DIGIL-nettverk 

- Fagnettverk i regi av pedagogisk senter 

- Eksterne kompetansebidrag på fellesdager, med arbeidsseminar, med for- 

og etterarbeid på den enkelte skole  

- Videreutdanning: Kompetanse for kvalitet 

Sentralt gitte temaer for kompetanseheving: 

• Kjernekomponentene i IL – Læringsmiljøsatsingen 

• DIGIL med fokus på dybdelæring der elevene er aktive produsenter 

i praktisk og variert opplæring 

• Skolemiljøutvikling - § 9a 

• Arbeid med nytt læreplanverk, fagfornyelsen 

Kompetanse og kunnskapsgrunnlag  
 

1.8 Kvalitets- og kompetanseutvikling 

Kvalitetsutvikling i skolen omfatter mange aktiviteter. Det kan for eksempel være 

samarbeid om bedre vurderingspraksis, analyse av informasjon fra 

kvalitetsvurderingssystemet, eller systematisk arbeid med klasseledelse. 

Kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og skoleeiere er et smalere begrep 

som beskriver en aktivitet som kan inngå i kvalitetsutviklingen. 

Kompetanseutvikling blir ofte delt inn i etter- og videreutdanning. Begrepet 

«videreutdanning» blir brukt om utdanning som gir studiepoeng, mens 

etterutdanning er kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng 

For å kunne treffe med kompetansehevingstiltak, er det avgjørende også å ha en 

felles forståelse og consensus om hva kompetansebegrepet innebærer. I 

satsingen «Inkluderende læringsmiljø» definerer Pål Roland begrepet på denne 

måten:  
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 Definisjon kapasitet (Pål Roland): 

Kompetanse = erfaringsbakgrunn + kunnskapsnivå 

+ Motivasjon: kompetanse virker ikke uten motivasjon 

+ Handling: du må bli teorien, modellere  

Fra 2006 finner vi forskning om hvilken type kompetansehevingstiltak som for 

lærere i størst grad gir mulighet for endring av praksis. Den nordiske 

forskningsrapporten E-learning Nordic (2006) viser at en relativt liten del av de 

spurte lærerne oppgir at kompetansehevingstiltak i form av kurs har hatt 

vesentlig innvirkning på deres kompetanse i bruk av IKT i undervisningen. Det de 

oppgir å ha hatt størst utbytte er en kombinasjon av prøving, feiling, 

kollegaveiledning og selvstudium.  

Valg av strategi for kompetanseutvikling, må videre basere seg på et felles syn 

på hvordan læring skjer. Et sosiokulturelt læringssyn forstår læring slik: 

➢ læring skjer ikke primært som overføring av kunnskap, men er en 

produktiv prosess om det å skape mening 

➢ det sosiale i meningsskapingen er viktig 

➢ kunnskap blir skapt og påvirket av praksisfellesskapet 

Denne forskningen støtter opp under måten vi i Venneslaskolen ønsker å bygger 

kompetansen på. I tiden framover vil hovedtrykket i kompetansehevingen ligge 

på DIGIL for å lykkes med oppstart og legge godt grunnlag for å etablere en ny 

undervisningspraksis i årene som kommer. Opplæringen må dreies mot elevaktiv 

undervisning, der elevene produserer og evaluerer egen læring med veiledning 

og støtte fra lærer, i større grad enn i dag. Parallelt og innbakt i DIGIL 

vedlikeholdes og forsterkes arbeidet med relasjonskompetansen og utviklingen 

av profesjonelt lærende fellesskap. 

Kompetansestrategier og tiltak 
 

Vi ønsker i Venneslaskolen å bygge kompetansehevingen med utgangspunkt i 

Fixen-modellen nedenfor, i lærende rektornettverk, i lærende nettverk innad og 

på tvers av skoler, og med både interne og eksterne bidrag på erfarings- og 

kunnskapsnivå.  

Vi ser for oss følgende grunnstruktur i byggingen av kompetanse: 

For skoleeier og rektor, leder Midt-Agder PPT i rektornettverk: 

- Å lede profesjonelt lærende fellesskap – allerede igangsatte læringsforløp i 

satsingen Inkluderende læringsmiljø 

- Praktisk og teoretisk påfyll av erfaringer fra skoler/rektorer som har 

gjennomført, står i liknende prosesser. 

- Grunnleggende opplæring i bruk av digitale enheter i opplæring i 

oppstartsfase, få alle opp på et grunnleggende nivå.  

- Rådgivere seksjon oppvekst og digitaliseringsveileder støtter og veileder i 

modellering av digital ledelse 
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For lærere og fagarbeidere/assistenter i lærende nettverk: 

1. Grunnleggende opplæring i bruk av digitale enheter i opplæring i 

oppstarts- og videreføringsfase.  

2. Relasjonskompetanse og profesjonelt lærende fellesskap - kontinuerlig 

øving og trening i nettverk i egen og på tvers av skoler, innhold og prosess 

i tråd med skolens fokusområde i «Inkluderende læringsmiljø» og DIGIL 

3. Kontinuerlig oppfølging og årlig ekstern påfyll av kunnskap- og 

ferdighetstrening. 

 Midt- Agder PPT og Mobilt team:  

- Saksbehandlere og mobilt team deltar på den skolen de har størst 

tilknytning til. 

 

1.9 Mål, tegn, tiltak og evaluering 

 

I arbeidet med satsingen «Inkluderende læringsmiljø» bruker vi flere 

implementeringsverktøy kompetansehevingen, for å skape endring og utvikling i 

Venneslaskolen. Med modellen «Endringer i organisasjonen» (Fixen et al 2005), 

tilpassa vår satsing av UiS v/ Pål Roland, setter vi trykk på viktigheten av å ha 

tydelige kjernekomponenter (relasjon/kommunikasjon og profesjonelt lærende 

fellesskap) og viktigheten av å trene, veilede og støtte hverandre over tid, for å 

få til endringen i hele organisasjonen. 

Videre har både seksjon Oppvekst og den enkelte skole sin plan for 

implementering med spissa fokusområder tilpassa den enkelte skole. 

Sammenheng, mål, tegn, tiltak og evaluering utarbeides i fellesskap. I DIGIL-

satsingens oppstartsfase, vil vi holde på disse verktøyene, for å bygge opp under 

det faktum at digitaliseringen handler om å endre måten å undervise på og ikke 

digitale verktøy i seg selv.  
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Figur 1 - "Endringer i organisasjonen" Fixen et al 2005 

For å evaluere og hele tiden holde øye med graden av utvikling i personale, 

brukes i Venneslaskolen verktøy implementert i satsingen Inkluderende 

læringsmiljø, i tillegg til allerede etablerte verktøy som Utdanningsdirektoratets 

ståstedsanalyse og kvalitetsutviklingssystemet Insight. Disse legges inn i årshjul 

for skoleeiers oppfølging av det helthetlige arbeidet, i systemet 1310.no. 

I det følgende vises et eksempel på bruk av SMTTE-modell, der en på 

skoleeiernivå har satt opp plan for arbeidet i rektornettverk. Mål, tegn, tiltak og 

evaluering er skissert, og det kontinuerlige arbeidet i nettverket kan avstemmes 

mot planen.   

Organisasjonsstruktur/kultur 

Kommunikasjonsforbindelsen 

Skole 

Lojalitetsmåling 
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DIGIL 
Å lære å lære i et digitalt inkluderende læringsmiljø 

MÅL 
 

TEGN 
 

TILTAK 
 

EVALUERING 
 

Beskrivelse 

av 
fremtidsbilde 

som 
tydeliggjør 
hva vi 

ønsker å få 
til. 

Synlig og sansbare 

sanseinntrykk som 
forteller oss at vi er på 

vei mot målet. 

Planlagte 

handlinger som 
må utføres for nå 

målet. 

Vurdering om 

de 
gjennomførte 

tiltakene 
bidrar til å nå 
målet.  

 

For skoleeier og rektor, leder Midt-Agder PPT 

 

 

 
 

  
Eleven lærer 
å lære i et 

digitalt 
inkluderende 
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Vi ser: 
 

- refleksjonsprosesser 
om sentrale 
begreper med 

utgangspunkt i 
forskningsbasert 

teori,  
i rektornettverk 

 

Planlegge og 
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refleksjonsprosesser 
om de sentrale 
begrepene 

 

 
 

 
 
Evaluere 

innhold og 
prosess etter 

hver 
rektorsamling, 
og 

halvårlig/årlig 
 

 
 
 

 
Evaluere 

effekten av 
støtte og 
veiledning 

underveis og 
halvårlig 

 
Vi hører: 
 

- at alle eier målet 
- en felles forståelse 

av sentrale 
begreper 

Repetere 
målsettingen jevnlig 
 

Bidra med innspill 
til 

praksisfortellinger 
om utfordrende 
problemstillinger  

 
Sjekke ut felles 

forståelse med bruk 
av 
praksisfortellinger 

 
Vi opplever:  

 
- deling av erfaringer 

og utprøving i 
praksis 

- at vi blir teorien 

 

Støtte og veiledning 
til leder for å 

omsette teori til 
praksis, i 

prosessene på den 
enkelte skole 
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Kontinuerlig 
kompetanseheving 
internt og eksternt. 

 

 

 

1.10 Årshjul for kompetansehevingstiltak og prosesser for spissing av innhold 

1.10.1Skoleeier v/politisk utvalg 

 

1. kvartal: informasjon framdrift 
2. kvartal: evaluering og plan for videre arbeid 
3. kvartal: budsjettforberedelser 

4. kvartal: politisk vedtak om økonomiske rammer for 
kompetansehevingstiltak 

 

1.10.2Oppvekstseksjon 

 

1. kvartal: 
• Januar: felles fagdag DIGIL, workshop i nettverk, erfaringsdeling med 

praksisfortellinger, knytta til aktuell teori 

• 1 samling i DIGIL-nettverk med DIGIL-pedagoger på tvers av skolene, 
med oppfølging i fellestid på egen skole 

• Månedlige rektornettverk med erfaringsdeling knytta til aktuelt 
teorigrunnlag 

2. kvartal:  

• IL- fellessamling 
• 1 stk DIGIL-nettverk med DIGIL-pedagoger på tvers av skolene, med 

oppfølging i fellestid på egen skole 
• Månedlige rektornettverk med erfaringsdeling knytta til aktuelt 

teorigrunnlag 

3. kvartal:  
• August: felles fagdag DIGIL, workshop i nettverk, erfaringsdeling med 

praksisfortellinger, knytta til aktuell teori 
• 1 stk DIGIL-nettverk med DIGIL-pedagoger på tvers av skolene, med 

oppfølging i fellestid på egen skole 

• Månedlige rektornettverk med erfaringsdeling knytta til aktuelt 
teorigrunnlag 

4. kvartal:  
• IL- fellessamling 
• 1 stk DIGIL-nettverk med DIGIL-pedagoger på tvers av skolene, med 

oppfølging i fellestid på egen skole 
• Månedlige rektornettverk med erfaringsdeling knytta til aktuelt 

teorigrunnlag 
  

  



17 
 

1.10.3 Skole 

 

Januar: Felles fagdag - skoleeiernivå, oppfølging i fellestid på egen skole 
Februar: Erfaringsdeling fellestid, trening i klasserom, DIGIL-pedagog 

Mars: Erfaringsdeling fellestid, trening i klasserom, DIGIL-pedagog 
April: Erfaringsdeling fellestid, trening i klasserom, DIGIL-pedagog, IL-samling 

Mai: Erfaringsdeling fellestid, trening i klasserom, DIGIL-pedagog 
Juni: Evaluering og plan for videre arbeid, oppfølging fellestid - plangruppe 

 
August: Felles fagdag - skoleeiernivå, oppfølging fellestid 

September: Erfaringsdeling fellestid, trening i klasserom, DIGIL-pedagog 
Oktober: Erfaringsdeling fellestid, trening i klasserom, DIGIL-pedagog, IL-

samling 
November: Erfaringsdeling fellestid, trening i klasserom, DIGIL-pedagog 
Desember: Evaluering og plan for videre arbeid, oppfølging fellestid - 

plangruppe 

 

1.10.4 Elever 

Hele året: 

- Elevråd: systematisk arbeid med jevnlig mulighet for aktiv deltakelse i 

planlegging og evaluering 
- Barne- og ungdomsråd: jevnlig oppfølging med informasjon og 

tilbakemeldinger, og aktiv deltakelse i planlegging og evaluering 

 

1.10.5 Foreldre – KFU og FAU 

Høst: Tema for innhold foreldremøter  

Aktivitet: KFU - Kommunalt foreldreutvalg utarbeider forslag til aktiviteter 
for felles kompetanseheving for foreldrene i Venneslaskolen, både på høst- 

og vårmøtet 

Vår: Tema for innhold foreldremøter  

Aktivitet: evaluere gjennomført kompetanseheving, og planlegge 
kommende års aktiviteter. 
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Evaluering og oppfølging av målsettinger og 

kompetansetiltak 
 

I det foregående er det vist til prosesser der evaluering og oppfølging er en del 

av det systematiske og helhetlige arbeidet. Oppsummert kan en skissere 

evaluering slik: 

- Evaluering implementeringsplaner skoler – kontinuerlig prosess, følger 

årshjul 

- Evaluering i oppvekst-rektornettverk 

- Politisk evaluering – tilstandsrapport /kvalitetsmelding 

- Rapporter ekstern skolevurdering 

- UiA – forsking på kompetansehevingstiltak DIGIL, enkelttiltak i DIGIL-

satsing, før- og etterkartlegging av utvikling i personalets kompetanse i 

bruk av digitale verktøy til læring 
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 Vedlegg 
 

Inkluderende læringsmiljø - Rammeverk for satsingen, utgave 2.0 2015 

Inkluderende læringsmiljø – Implementering og videreføring 2017 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø, udir 

Digitaliseringsstrategi for oppvekstseksjonen i Vennesla kommune, 2016-

2019, og 2019-2023 

DERK – desentralisert kompetanseheving 
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