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Bakgrunn
Lokale styringssignaler og behov
Kommunestyrets behandling av rapporten Strategiplan for mer og bedre læring 20132017. Rapport og evaluering konkluderte med at rapporten skulle legges til grunn for
arbeidet med nåværende strategiplan.
Kommunestyrevedtak om digitalisering
Digitale ferdigheter framheves som et nødvendig redskap for læring og faglig
forståelse i det nye læreplanverket.
Nannestad kommunestyres vedtak 19.06.18 reflekterer dette: «Tjenlig dataverktøy er
en nødvendighet i dagens skole.» Kommunestyret vedtok at alle elever ved Nannestad
ungdomsskole skal utstyres med hver sin PC fra høsten 2018. Kommunestyret vedtok
samtidig at løsninger for dataverktøy for barneskolene skal utredes nærmere.
Dette innebærer at kompetanseutvikling for lærere i bruk av IKT i klasserommet må
gis høy prioritet. Klasseledelse i teknologirike omgivelser og IKT som redskap i
Vurdering for læring, vil være to viktige elementer i dette.
Nannestad ungdomsskole kom i gang med 1:1 pc i månedsskiftet november/desember
2018. Kommunestyret vedtok i desember 2018 at sak om dataverktøy for barnetrinnet
delvis skulle baseres på erfaringer fra ungdomstrinnet. Det er innhentet
brukererfaringer fra elever og ansatte på ungdomsskolen og hovedinntrykket er at
innføringen har vært vellykket på tross av noen «barnesykdommer». Arbeid med
dataverktøy for barnetrinnet er i prosess.
Realfagskommunesatsing
Nannestad kommune deltar i Utdanningsdirektoratets satsing på realfagskommuner.
Satsingen omfatter hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole.
Realfagsstrategien er beskrevet i eget strategidokument. Arbeidet ledes av en utvidet
styringsgruppe som deltar på samlinger i Utdanningsdirektoratets regi.
Realfagskommunesatsingen har tre hovedmål med tilhørende tiltak for
kompetanseutvikling. Satsingen varer ut 2019.

Sentrale styringssignaler
Fagfornyelsen
Fornyelse av fagene i skolen vil prege hele fireårsperioden. Ny overordnet del
«Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» er fastsatt, og
iverksettes samtidig med læreplaner for fag høsten 2020. Kjerneelementer for fag er
fastsatt, det samme er tre tverrfaglige temaer: folkehelse og livsmestring, bærekraftig
utvikling og demokrati og medborgerskap og disse er utgangspunkt for arbeidet med
læreplaner for fag som pågår.

Ekspertutvalget
«Inkluderende fellesskap for barn og unge» er tittelen på rapporten som
ekspertgruppen, ledet av Thomas Nordahl, la fram i 2018. Rapporten viser til et rikt
forsknings- og erfaringsgrunnlag med stor relevans for skolens arbeid med
tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov. Rapporten framhever at tidlig
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innsats og økt lærertetthet i perioder og kompetente lærere som kombinerer en nær og
støttende relasjon til barnet med høye forventninger, gir økt læringseffekt for barn og
unge med særskilte behov.
Stoltenbergutvalget
NOU 2019:3 – Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og
utdanningsløp ble lagt fram i februar 2019. Det overordnede formålet med
utredningen var å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor
kjønnsforskjeller oppstår og å kunne gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre
grunnlag for å velge effektive virkemidler og tiltak for å motvirke uheldige
kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Utvalget kom med en rekke tiltak under
overskriftene kunnskapssystem for barnehage og grunnopplæringen, tidlig og
tilpasset innsats og overganger i utdanningsløpet.
Regjeringen er i gang med en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende
fellesskap som vil svare ut både ekspertutvalgets rapport og Stoltenbergutvalgets
NOU.
Trygt og godt skolemiljø
Kapittel 9A i Opplæringsloven, gir sterke føringer for skolens arbeid med
forebygging og tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Dette har
krevd nye rutiner og nye plandokumenter (revideres høst-19) med tilhørende ny
praksis, som må forankres i hele skoleorganisasjonen. Kompetanseutvikling for alle
ansatte i skole og SFO er nødvendig for å kvalitetssikre arbeid på dette området.

Innspill fra forskning og teori
Forskning om ledelse
Ledelse framheves i skoleforskning som helt avgjørende for kvalitet og for
kvalitetsutvikling i skolen. Ledelse på alle nivå må preges av involvering, dialog og
relasjonsbygging
FOU-rapporten «Kom nærmere» (Jøsendal og Langfjæran, 2010):
Rapporten handler om ledelse på skoleeiernivå.

Rapporten konkluderer med at et godt
skoleeierskap krever et bredt
kunnskapsutviklende samspill mellom
politikere, skoleadministrativt nivå,
skoleledere, lærere og andre aktører.
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«Forskning viser 01 2013 – tydelig lederskap».(Artikkelsamling fra
Utdanningsdirektoratet):
Rektors/skoleledelsens evne til aktivt å engasjere seg i skolens pedagogiske
virksomhet, til å lede læringsprosesser og til å veilede lærere i denne prosessen, er
avgjørende for utviklingen av kvalitet i skolen.
Sølvi Lillejord; «Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse» (2002):
Lillejord synliggjør i tabells form hvordan en organisasjon som har utvikling og
læring som hensikt, skiller seg fra en organisasjon med fokus på styring. Når
hensikten er «mer og bedre læring» må tenkningen og lederatferden på alle nivå ha
sitt tyngdepunkt på høyre side i denne tabellen.

Vivian Robinson; «Elevsentrert skoleledelse» (2014):
Boka er basert på forskning om skoleledelsens betydning for elevenes
læringsresultater.
Forfatteren beskriver 5 sentrale dimensjoner i elevsentrert ledelse:
- å fastsette mål og forventninger
- strategisk bruk av ressurser
- å sørge for undervisning av høy kvalitet gjennom planlegging,
koordinering og evaluering av lærere og undervisningen de gir
- å lede lærernes læring og utvikling
- å sørge for et velordnet og trygt læringsmiljø for personale og elever
Hovedbudskapet for hvordan ledere kan gjøre en forskjell i elevenes læring
oppsummeres slik: «Jo mer ledere fokuserer sitt arbeid og sin læring på
kjernevirksomheten, som handler om undervisning og læring, jo større påvirkning vil
de ha på elevenes læringsresultater»
Michael Fullan « Å dra i samme retning - Et skolesystem som virker» (2014)
Michael Fullan «Ledelse som setter spor» (2017)
Fullan argumenterer for at utviklingskraft og utviklingsfart i skolen, er avhengig av at
politikk, administrasjon og profesjon drar i samme retning. Profesjonsfellesskap og
«kollektiv kapasitet» er nøkkelbegrep.
I sin siste bok fokuserer han på hva slags lederskap som kan bidra til dyp endring og
hvordan den endringskraften som elevene representerer, kan utnyttes i ledelse.
Forskning om læring
Hattie (2009) «Visible learning. A synthesis of over 800 mta.analyses relating to
achievement) og Hattie (2013) Synlig læring – for lærere:
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Hattie har oppsummert et stort materiale fra tilgjengelig skoleforskning. Hattie har
funnet fram til 138 enkeltfaktorer som påvirker læringsutbyttet og har rangert disse ut
fra effekt.
Faktorer som har stor effekt:
Område
effektstørrelse
effektvurdering
Formativ evaluering/tilbakemelding
Klare standarder for god undervisning
Håndtering av bråk og uro
Lærerens ledelse, tydelighet og struktur
Positiv og støttende relasjon lærer/elev
Læringsmiljø med sosialt gode relasjoner
mellom elever
Samarbeid mellom hjem og skole
og foreldre med forventninger

0.90
0.88
0.80
0.75
0.72

Stor effekt
Stor effekt
Stor effekt
Stor effekt
Stor effekt

0.53

Middels effekt

0.51

Middels effekt

Utdanningsdirektoratet (2010): «Materiell for et helhetlig arbeid med læringsmiljøet»
og artikkelen «Et godt læringsmiljø» (2011):
Materialet henviser til gjennomgang av forskning på læringsfeltet og definerer
følgende 5 kjennetegn på et godt læringsmiljø:
- Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp
- Positive relasjoner mellom elev og lærer
- Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
- Godt samarbeid mellom skole og hjem
- God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen.
Utdanningsdirektoratet uttrykker, bl.a. ved henvisning til Thomas Nordahls forskning,
lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktoren som har størst
betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring.
Følgende kjennetegn ved god klasseledelse defineres:
- Læreren har høy bevissthet om betydningen av relasjonen lærer – elev, og
tar ansvar for kvaliteten på denne relasjonen
- Læreren gir tydelige beskjeder og instruksjoner
- Læreren gir direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd
- Læreren har etablert et positivt klima og arbeidsro
- Læreren bruker aktivt kognitive strategier som støttende dialog,
oppsummering, spørsmål, klargjøring og lignende
- Læreren legger vekt på å utvikle elevenes læringsstrategier
- Undervisningen har en tydelig og god struktur. Læringsaktivitetene har
markert start og avslutning
Materiellet beskriver også fremgangsmåter for effektiv klasseledelse:
- God og systematisk undervisningsplanlegging
- Kollektiv formidling i starten av timen
- Entydige faglige mål som formidles til elevene
- Tydelig tilbakemelding til elevene
- Positiv tilbakemelding på effektive læringsaktiviteter
- Klar avslutning og oppsummering
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Gamlem (2015): «Tilbakemelding for læring og utvikling»:
Tilbakemeldinger er noe av det som har størst påvirkning på individers læring.
Tilbakemeldinger bør være meningsfull informasjon som kan styrke elevenes
forståelse, kunnskap og kompetanse gjennom læring. En god tilbakemeldingspraksis
kan føre til økt læring, styrket kunnskap og utvikling av ferdigheter hos aktørene i
skolen.
Dweck: Artikler og presentasjoner om «growth»- kontra «fixed mindset»:
Måten elever tenker på om egne evner og eget potensiale for utvikling, påvirker
læring i stor grad. Lærere må fremme en tenkning hos elever om at intelligens ikke er
statisk, men kan utvikles.
Tilbakemeldinger til elevene må peke på fremskritt fremfor evner, og rose
anstrengelser og arbeidsinnsats framfor produkt.
Modell som synliggjør forholdet mellom tilpasset undervisning og
spesialundervisning
(Terje Ogden):

Mål og kriterier for Nannestadskolen 2018 - 2021
Sentralt definerte mål
«Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» henviser til
formålsparagrafen i Opplæringsloven m.h.t mål for skolen, og definerer følgende
prinsipper for skolens praksis:
- Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel
og læring for alle.
- Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den
enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring
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Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og
samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling
Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og
andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og
videreutvikler sin praksis

Lokalt definerte mål
Det ble i starten av arbeidet med «Strategiplan for mer og bedre læring 2013 – 2017»
gjennomført en bred og involverende prosess for å definere mål for Nannestadskolen.
Disse målene er beholdt uendret for neste fireårsperiode. Dette fordi de favner mål og
prinsipper for skolens praksis i ny overordnet del til læreplanverket og fordi de
reflekterer sentrale elementer fra utdanningsforskning vedr hva som har betydning for
elevenes læring.
Alle aktører i skolen i Nannestad har i perioden 2013 – 2017 deltatt i arbeidet med å
definere kjennetegn på god praksis på utvalgte områder. Kjennetegnene er
forpliktende for alle aktører i skolen i Nannestad. Kjennetegnene skal brukes i
oppfølging og kvalitetssikring i hele planperioden.
Overordnet mål:
Alle elever i Nannestadskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler
seg best mulig ut fra sitt potensiale.
Utviklingsmål 2018 – 2021:
1. Alle elever blir møtt av tydelige og kompetente lærere som har positive
forventninger til hver enkelt elev, og som leder og støtter elevene i deres
faglige og personlige utvikling.
2. Ledelse på alle nivå i Nannestadskolen bidrar til mer og bedre læring.

Kjennetegn på god praksis
Måloppnåelse m.h.t overordnet mål, utviklingsmålene og også til overordnet dels
prinsipper for skolens praksis, vil kunne vurderes i lys av om praksis i
Nannestadskolen er i tråd med kommunens definerte kjennetegn på god praksis.
Plansjen GOD KLASSELEDELSE og sentrale elementer i VURDERING FOR
LÆRING gir kriterier for måloppnåelse vedr det overordnede målet og i forhold til
utviklingsmål 1 og 2. Praksis i tråd med denne plansjen vil også være en indikasjon på
at skolens praksis er i tråd med overordnet dels prinsipper.
Praksisbeskrivelsene i plansjen SKOLELEDELSE for MER OG BEDRE
LÆRING er relevant i forhold til både overordnet mål og utviklingsmålene, og vil
særlig kunne brukes for å vurdere grad av måloppnåelse i forhold til utviklingsmål nr
2. Plansjens krav til skolelederatferd, spesielt under overskriften «læringskultur», vil
kunne brukes til å sjekke ut at overordnet dels prinsipp om at skolen skal være et
profesjonsfaglig fellesskap, ivaretas.
Plansjen Skole-hjem-samarbeid for mer og bedre læring er relevant m.h.t grad av
måloppnåelse vedrørende bl.a. trivsel og mestring som beskrives i overordnet mål.
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Den er også egnet til å sikre fokus på ivaretakelse av det tredje prinsippet for skolens
praksis i overordnet del til læreplanen.
Elevenes læringsplakat for mer og bedre læring, revidert versjon vedtatt av EKOM i
april 2019, synliggjør på en enkel måte elevenes ansvar for og bidrag til, et
inkluderende fellesskap slik det er definert i det første prinsippet for skolens praksis.
Plakaten kan brukes direkte sammen med elevene for å drøfte om praksis i deres
klasserom er i tråd med plakaten og dermed prinsippet om et inkluderende fellesskap
som fremmer, helse, trivsel og læring for alle.
Plansjene følger som integrert del sist i strategidokumentet.

Målbare indikatorer
Måloppnåelse vil også dokumenteres ved systematisk bruk av målbare kriterier.
Nannestad kommune har prioritert systematisk bruk av indikatorer på områdene
trivsel, læringsresultater, gjennomføringsgrad i videregående skole og
spesialundervisning. Disse indikatorene vil gi indikasjoner på om arbeidet på
satsingsområdene klasseledelse, vurdering for læring og realfag gjør en forskjell for
elevene.
Indikatorene fra perioden 2013 – 2017 er beholdt også i 2018 – 2021 for å kunne
følge utviklingen over tid.
Resultatene dokumenteres årlig i Tilstandsrapport for grunnskolen.
Målbare indikatorer som skal brukes på alle skoler og i kommunen samlet:
Fra elevundersøkelsen:
- samlescoren på «trivsel»
- score på delspørsmål i «støtte fra lærerne»
- score på delspørsmål i «vurdering for læring»
Fra nasjonale prøver:
- andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i lesing og regning
- sammenligning av utvikling fra 5. – 8.trinn
- sammenligning av utvikling fra 8. – 9.trinn
- trender i resultater, sett over tid
Grunnskolepoeng og eksamensresultater:
- trender sett over tid
Gjennomføringsgrad i videregående opplæring
Skolebidragsindikatorer
Andel elever som får spesialundervisning

Satsingsområder 2018 – 2021
Føringer for arbeidet
Kontinuitet og forsterket innsats
Kommunestyrets vedtak om kontinuitet og forsterket satsing for mer og bedre læring
for elevene i Nannestad kommune, legges til grunn for arbeidet.
Kontinuitet i forhold til:
- mål, indikatorer og kjennetegn på god praksis
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forsknings- og analysebasert
utvikling av profesjonsfellesskap og involvering av alle skolens aktører
satsingsområdene klasseledelse, vurdering for læring og realfag

Forsterket innsats når det gjelder:
- fagfornyelsen
- digitalisering
- inkludering og fellesskap
- sammenheng og samarbeid barnehage-skole
- systematikk, oppfølging og rapportering
Ledelse på alle nivå
De definerte utviklingsmålene for fireårsperioden impliserer at det settes fokus på
ledelse.
Det samme gjør dagens skoleforskning og sentrale styringssignaler. Det
dokumenteres at ledelse på alle nivå i skolen er en kritisk suksessfaktor m.h.t elevenes
læring. Og ulike forskere har dokumentert at ledelse på ett nivå i skolen påvirker
ledelse på andre nivå.
Tiltaksprogrammene for kompetanseutvikling som utarbeides med bakgrunn i
Strategiplanen for det enkelte år, vil i tråd med dette inneholde tiltak som gjelder både
klasseledelse for mer og bedre læring, skoleledelse for mer og bedre læring og
skoleeierskap for mer og bedre læring.
Skoleledelsen vil ha et særlig ansvar for å sikre at overordnet dels prinsipp knyttet til
profesjonsfellesskap og skoleutvikling preger skolens praksis.
Thomas Nordahl illustrerer i plansjen nedenfor det han kaller de fire hjertekamrene i
skolen. Disse hjertekamrene er en forutsetning for at skoleorganisasjonen er i
kontinuerlig utvikling når det gjelder å sikre alle elever best mulig læringsutbytte.
Denne tenkningen er lagt til grunn for kvalitetsutvikling i Nannestadskolen i
kommende fireårsperiode:
- tiltak for å sikre god ledelse på alle nivå er prioritert
- det er definert overordnede målsettinger og felles retning for utviklingen
- kartleggingsresultater og forskning brukes systematisk
- valgte arbeidsmåter på felles arenaer fremmer utvikling av kollektive kulturer
og profesjonsfaglige fellesskap
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Prioriterte satsingsområder
De valgte satsingsområdene tilfredsstiller føringene om kontinuitet og forsterket
innsats og de ivaretar prinsippet om at det må arbeides systematisk med ledelse på
alle nivå.
Satsingsområdene i fireårsperioden synliggjøres i følgende bilde:

Mer og bedre læring for elevene på skolene i Nannestad er i sentrum for alle aktører
og alle satsingsområder. Den kompetente lærer som leder og støtter er tett på.
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God klasseledelse, skoleledelse som prioriterer elevenes læring, godt og nært skolehjemsamarbeid og elever som aktivt bidrar til egen læring og eget læringsmiljø er
gjennomgående søyler som arbeidet på alle satsingsområdene lener seg til.
Vurdering for læring er prioritert satsingsområde sammen med fagfornyelsen. Når
det gjelder grunnleggende ferdigheter, er regning prioritert i 2018 – 2019 sammen
med digitale ferdigheter som blir sentralt i hele fireårsperioden. Inkludering og
fellesskap løftes fram gjennom både ny overordnet del til læreplanen og kapittel 9A.
God klasseledelse og tydelig skoleledelse er helt sentralt for å lykkes med dette.
Arbeidet på de ulike satsingsområdene vil være overlappende og ha ulikt fokus de
forskjellige årene i fireårsperioden.

Tiltaksprogram for kompetanseutvikling for det enkelte skoleår, synliggjør de
konkrete tiltak som gjennomføres innenfor de prioriterte områdene.

Arbeid innen hvert enkelt satsingsområde
Det er satt mål for hvert enkelt satsingsområde skoleåret 2019/2020 i skolenes felles
mal for pedagogisk utviklingsarbeid:

Fagfornyelsen og vurdering for læring
Mål:




Skolen har en omforent forståelse av
verdigrunnlaget og elev- og læringssyn i
fagfornyelsen
Alle lærere har kunnskap om og kan ta i bruk de nye
læreplanene som planleggings- og styringsverktøy i
arbeidet med elevenes læring
De fire prinsippene for vurdering for læring er
integrert del av undervisnings- og vurderingspraksis
på skolen
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Fagfornyelsen
Fagfornyelsen vil prege hele fireårsperioden i tråd med Utdanningsdirektoratets
tidsplan.
Fagfornyelsen vil jevnlig være tema i skolenes fellestid og på skoleledersamlinger.
Tiltak tilknyttet Vurdering for læring vil benyttes til dypdykk i overordnet del og i
læreplaner for fag.

2019 – 2020
Videreføring av arbeidet fra forrige skoleår og fagfornyelsen vil være tema på
skoleledermøter og i skolenes fellestid. Samarbeidet med HINN i desentralisert
ordning for kompetanseutvikling vil i stor grad dreie seg om fagfornyelsen, inkludert
bruk av flere av planleggingsdagene.
Nannestad skal være med å pilotere Utdanningsdirektoratets kompetansepakke om
fagfornyelsen. Det er HINN som utarbeider den digitale kompetansepakken på
oppdrag fra Udir. Skoleeier vil i hovedsak benytte sin ressursgruppe, bestående av en
skoleleder fra hver skole samt seniorrådgiver for skoleutvikling, til dette arbeidet.

I tillegg vil digitalisering som del av å sikre undervisning i tråd med nye læreplaner
komme sterkt inn. Dette forstått både som daglig hjelpemiddel for den enkelte elev i
dennes læringsprosess og som en måte å sikre læremidler/læringsressurser uten store
innkjøp av nye lærebøker.
2020 – 2021
Nye læreplaner er tatt i bruk. Videreføring av igangsatt arbeid, sammen med
kvalitetssikring/utsjekk av at tiltak er iverksatt som sikrer at nye læreplaner er under
implementering på alle skoler, i alle klasserom.
Vurdering for læring
Vurdering for læring er prioritert satsingsområde for alle skolene gjennom hele
fireårsperioden og knyttes fra høsten 2019 tettere sammen med fagfornyelsen
Dette begrunnes i gjeldende utdanningsforskning som dokumenterer at den måten
elevene får tilbakemeldinger og veiledning fra lærerne på, er en av de faktorer som
har sterkest innvirkning på elevenes læring. Vurdering for læring er samtidig en
integrert del av lærerens klasseledelse og inngår i satsingen på dette. Å jobbe etter
prinsippene for vurdering for læring krever inngående kjennskap til læreplanverket og
er derfor en svært konkret måte å gjøre seg kjent med nye læreplaner på, noe som
også er prioritert i perioden.
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Mål for satsingen er at de fire prinsippene for vurdering for læring er gjeldende
undervisnings- og vurderingspraksis på alle skolene i Nannestad.
2019 – 2020
Fortsatt fokus på implementering av praksis i tråd med Vurdering for læring i alle
klasserom. Lærernes og ledernes tilbakemeldinger etter endt nettstudium vil bli
analysert og brukt som grunnlag for videre skolebaserte tiltak.
I forbindelse med ordningen for desentralisert kompetanseutvikling er det igangsatt et
samarbeid med Høyskolen innlandet, som også er faglig ansvarlig for det nettbaserte
studiet, om skolebasert kompetanseutvikling tilknyttet fagfornyelsen og Vurdering for
læring i et treårsperspektiv fra 2019.
Vurdering for læring vil være en sentral arbeidsmåte for å bli kjent med og
implementere nye læreplaner for fag.
2020 – 2021
Videreføring i tråd med igangsatte tiltak.

Grunnleggende ferdigheter
Mål:





Det arbeides systematisk med barnas grunnleggende
matematiske begreper i barnehage, 1.-2. trinn samt SFO
Undring, utforsking og utprøving preger
undervisningen i matematikk og naturfag på alle trinn
Digitale verktøy brukes aktivt i lærernes planlegging og
tilrettelegging og i elevenes eget læringsarbeid
Oppfølging av resultater fra de nasjonale prøvene får
betydning for forsterkning av god praksis, eller ny
praksis, i skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter

Realfag:
Nannestad kommune deltar fra 2017 i Utdanningsdirektoratets satsing på
realfagskommuner. Satsingen omfatter hele utdanningsløpet fra barnehage til
videregående skole og er beskrevet i eget strategidokument. Arbeidet ledes av en
utvidet styringsgruppe. Kommunen har søkt om forlenget deltakelse i prosjektet ut
2019.
Realfagskommunesatsingen har tre hovedmål med tilhørende tiltak for
kompetansebygging.
- Styrke begrepsutviklingen innen det realfaglige området i barnehagene, SFO
og på skolens 1. og 2.trinn.
- Styrke elevenes nysgjerrighet, motivasjon og kompetanse m.h.t realfag på
mellomtrinnet.
- Utvikle mer praktisk og variert matematikkundervisning og etablere varig
fagsamarbeid og deling av kompetanse mellom lærere som underviser i
matematikk på Nannestad ungdomsskole og Nannestad videregående skole
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2019 – 2020
Nettverket for barnehage, begynneropplæring og SFO videreføres for høsten.
Nettverk for 1.-2. trinn, mellomtrinn og ungdomstrinn videreføres høst og vår.
Iverksatte tiltak, spres og forankres i hele skole- og barnehageorganisasjonen slik at
de blir en del av framtidig praksis i kommunen.
Lærerspesialist i begynneropplæringen i matematikk prøves ut på to skoler.
De ulike tiltakene innenfor realfagssatsingen vil sikre fokus på dybdelæring,
kjerneelementer og læreplaner for fag innen matematikk og naturfag.
I alle tiltakene vil fagfornyelsen relatert til realfag, være en integrert del.
Nettverk for SFO-ansatte vil også benyttes til arbeid med realfagstema.
Virksomhetsleder vil gjennomføre systematisk dialog og oppfølging med den enkelte
skole i etterkant av nasjonale prøver, for å sikre at resultatene brukes systematisk i
kvalitetsutviklingsarbeidet.
2020 – 2021
Kvalitetssikre at tiltak gjennomføres og følges opp.
Digitalisering:
Digitale ferdigheter framheves som et nødvendig redskap for læring og faglig
forståelse i det nye læreplanverket.
Nannestad kommunestyres vedtak 19.06.18 reflekterer dette: «Tjenlig dataverktøy er
en nødvendighet i dagens skole.» Kommunestyret vedtok at alle elever ved Nannestad
ungdomsskole skal utstyres med hver sin PC fra høsten 2018. Kommunestyret vedtok
samtidig at løsninger for dataverktøy for barneskole-elevene skal utredes nærmere.
Dette innebærer at kompetanseheving for lærere i bruk av IKT i klasserommet må gis
høy prioritet i fireårsperioden. Klasseledelse i teknologirike omgivelser og IKT som
redskap i Vurdering for læring, vil være to viktige elementer i dette.
Fyrtårnsamlinger for skoleledere og utvalgte ressurslærere i samarbeid med DGI og
eksterne ressursmiljøer er et sentralt tiltak.
2019 – 2020:
Dataverktøy til elevene på barnetrinnet utredes.
Kompetanseutvikling for lærere på barnetrinnet som beskrevet ovenfor.
2020 – 2021:
Kompetanseutviklingstiltak som sikrer at digitale verktøy brukes aktivt og
kontinuerlig for at elevene skal nå målene i nytt læreplanverk.

Inkludering og fellesskap
Mål:





God klasseledelse og god skoleledelse sikrer alle elever et
trygt og godt skolemiljø
God klasseledelse og god skoleledelse sikrer inkludering
og tilpasset opplæring innenfor fellesskapet
Skolen arbeider systematisk og kunnskapsbasert for å sikre
et trygt og godt skolemiljø i henhold til Opplæringslovens
kapittel 9A
Oppfølging av resultater fra Elevundersøkelsen
får
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betydning for forsterkning av god praksis, eller ny praksis,
i skolens arbeid med et trygt og godt skolemiljø

Klasseledelse:
Overordnet dels første punkt under «Prinsipper for skolens praksis» uttrykker at
«Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for
alle.» «Trivsel», «læring» og «mestring» frontes også i Nannestad kommunes
overordnede mål for skolen.
Fra 01.08.17 ble Opplæringslovens kapittel 9A, Elevenes skolemiljø, endret. I
sammenheng med dette har alle skolene laget sin «Handlingsplan for et trygt og godt
skolemiljø» og nye administrative rutiner er utarbeidet. Endring og implementering av
ny praksis er langsiktig arbeid, slik at dette må følges opp i fireårsperioden.
Kompetanseutvikling for ledere, lærere og assistenter er en del av denne
oppfølgingen. Oppfølging som del av skoleeiers årshjul med kvantitative
undersøkelser og gjennomgang av eksempelsaker er et annet tiltak.
God klasseledelse i tråd med kommunens kjennetegn på god praksis er imidlertid det
viktigste tiltaket for å sikre alle elever i Nannestadskolen et trygt og godt skolemiljø.
Skolenes planer skal dokumentere at skolen jobber aktivt og systematisk med plansjen
som angir kjennetegn på god klasseledelse. Kjennetegnene skal formidles og brukes i
dialog med elever, foreldre, driftsstyre, politikere og andre samarbeidspartnere. Alle
lærere og assistenter skal være godt kjent med kjennetegnene og gis mulighet til å
reflektere over egen praksis i forhold til disse. Dette innebærer at kjennetegnene settes
jevnlig på dagsorden og brukes i veiledning og oppfølgingssamtaler.
Oppfølging av Elevundersøkelsen vil være en sentral del av virksomhetsleders
systematiske dialog med og oppfølging av den enkelte skole.
Involvering av elevene i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø vil bli intensivert,
særlig på ungdomstrinnet.
2019 – 2020:
Skolenes plan skal synliggjøre tiltak som sikrer at klasseledelsesplansjen er i aktiv
bruk i hele fireårsperioden.
Klasseledelse blir en del av fokuset på planleggingsdagene for alle ledere, lærere og
assistenter.
Klasseledelse i møte med de mest utsatte og sårbare elevene» er et skolebasert
kompetanseutviklingsprosjekt i regi av Nannestad PPT/ BUP Øvre Romerike som
gjennomføres på to barneskoler. Målgruppe er utvalgte lærere/assistenter/team på
småskoletrinnet.
2020 – 2021:
Behov for felles kommunale tiltak drøftes med skolelederne.
Tiltak som videreføres som del av ordinær drift:
Skolenektingsprosjektet på Nannestad ungdomsskole videreføres. Videreutvikling av
prosjektet med tanke på barnetrinnet vil knyttes an til kommunens arbeid med ny
strategi om tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Trivselslederprogrammet
opprettholdes på alle skoler.
Skolens verktøykasse for tilpassing innen ordinær undervisning, inkludert plansjen
«dialog og samarbeid med PPT», gjennomgås årlig i personalet med PPTs
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kontaktperson til stede.
Kursrekke for nytilsatte lærere med fem halvdagssamlinger, med klasseledelse som
hovedtema, videreføres.
Skoleledelse:
Skolelederne har et særlig ansvar for at inkludering og fellesskap preger både
elevenes læringsmiljø og det profesjonelle fellesskapet blant lærere og andre ansatte.
Dette krever både relasjonelle, pedagogiske og organisatoriske ferdigheter som
beskrevet i skoleledelseplansjen.
Skoleforskere som V. Robinson og M. Fullan dokumenterer at skoleledelsen har
avgjørende betydning for elevenes læring. De definerte utviklingsmålene for
fireårsperioden impliserer at det settes fokus på ledelse.
2019 – 2020:
Ledelsens operasjonalisering av mål, tiltak og prosessledelse på egen skole tilknyttet
målene på det enkelte satsingsområde i skolens pedagogiske utviklingsplan, vil stå i
fokus.
Aktiv og systematisk bruk av plansjen «Skoleledelse for mer og bedre læring» i
skolelederteam og på skoleeiernivå står sentralt.
Skoleledersamlinger og skolelederseminar er de viktigste arenaene. Etablering og
bruk av skolenes plangrupper er et tiltak.. Konkrete behov og tiltak vil bli drøftet med
skolelederne.
Det igangsatte samarbeidet med Høyskolen Innlandet inkluderer også skoleledere som
målgruppe i tillegg til lærere.
2020 – 2021:
Arbeidet videreføres.

Videreutdanning
Videreutdanning for lærere er et viktig tiltak for å bidra til mer og bedre læring for
elevene.
Nannestad kommune vil benytte de statlige ordningene for videreutdanning
systematisk i hele fireårsperioden.
2019 – 2020:
19 lærere deltar: 2 i programmering, 6 i norsk, 6 i matematikk, 1 i naturfag, 1 i
engelsk, 1 i begynneropplæring, 1 tar lærerspesialistutdanning, 1 i tilpasset opplæring.
I tillegg er det 4 skoleledere som tar rektorutdanningen.
Nannestad kommune søkte om midler til å prøve ut ordningen med lærerspesialister.
Vi vil i skoleåret 2019/2020 ha to lærerspesialister i realfag, på Maura skole og på
Preståsen skole.
2020-2021:
Prioritering av lærere gjøres ut fra skolens og kommunens behov. Behovene
analyseres i lys av kartlegging av læreres kompetanse jf. kompetanseforskriften,
kommunens satsingsområder og den enkelte skoles behov.
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Systematikk, oppfølging og rapportering:
Strategiplanen for mer og bedre læring 2018 – 2021 forplikter alle aktører i skolen i
Nannestad.
Det er i skoleåret 2018/2019 iverksatt flere tiltak for å styrke systematikk, oppfølging
og rapportering av det pedagogiske utviklingsarbeidet. Digitalt årshjul for skoleeier
og skolene er tatt i bruk. Årshjulet er tilpasset Nannestad kommune bl.a. med
henblikk på å synliggjøre viktige milepæler og tiltak i kvalitetsutviklingsarbeidet.
Dette vil bidra til kvalitetssikring og oppfølging av arbeidet både på skole- og
kommunenivå. Det vil også ivareta at informasjon og resultater innhentes systematisk
og blir brukt til felles refleksjon og læring i organisasjonen.
Det er utarbeidet mal for skolens plan for pedagogisk utviklingsarbeid og
gjennomføring av det årlige tiltaksprogrammet for kompetanseutvikling. Planen blir
brukt som grunnlag for rapportering fra skolene til skoleeier. Dette vil gi skoleeier et
dokumentert informasjonsgrunnlag for dialog og oppfølging med skolene. I tillegg til
rutinemessige oppfølgingssamtaler med ledergruppene på den enkelte skole, vil et
årlig møtepunkt med skolens ledelse, tillitsvalgt, elevrådsleder, driftsstyreleder bli
innført.
Rapporteringen og dialogen beskrevet ovenfor, vil bli brukt som informasjonsbase for
årlig rapportering til politisk nivå.

Ressurser
Strategiplanen gir først og fremst føringer for hvordan de ressurser som er tilgjengelig
til enhver tid bør brukes. Dette gjelder både personalressurser og ressurser til innkjøp
av utstyr og læremidler.
Behov for ressurser utover dagens nivå, legges fram og vurderes i forbindelse med det
årlige budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Personalressurser:
De viktigste personalressursene for å sikre elevenes læringsmiljø og å øke elevenes
læringsutbytte, er godt kvalifiserte lærere og muligheten til å øke lærertettheten i
grupper og perioder ved behov.
Styrking i forbindelse med lærernormen og ekstra tilførte ressurser i forbindelse med
enkeltelever med særlige behov, er tiltak som gjør en positiv forskjell her. Det blir
viktig å sikre ressurstilførsel i tråd med elevvekst og sammensetningen i elevgruppene
også i årene framover.
Styrkingen av virksomhetsleders stab gjør at de omfattende
kompetanseutviklingstiltakene kan gjennomføres i tråd med tiltaksprogrammet.
Styrkingen muliggjør også iverksetting av forsterket innsats m.h.t. systemer for
planarbeid, dokumentering og rapportering, samt administrasjon av et årshjul på
skole- og kommunenivå.
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Midler til kompetanseutviklingstiltak:
Kommunen budsjetterer årlig med 100 000 kr til tiltak i forbindelse med
strategiplanen i tillegg til de generelle midlene til kompetanseutvikling for lærere.
Dette har vært tilstrekkelig fordi kommunen har hatt øremerkede midler til
kompetanseutvikling for lærere på fond og fordi kommunen har søkt og fått eksterne
midler i forbindelse med ulike satsinger.
Vi forutsetter at de kr 100 000 årlige til kompetanseutviklingstiltak tilknyttet
strategiplanen videreføres. Det setter oss i stand til å drive kompetanseutvikling på
dagens nivå med bruk av fondsmidler også i 2020.
Videreføring av tiltakene i realfagskommunesatsingen utover prosjektperioden, gir et
behov for kr 250 000 i tillegg.
Midler til innkjøp av læremidler og utstyr
Midler til innkjøp av datautstyr til hver enkelt elev, også på barnetrinnet, er en
nødvendig satsing for å imøtekomme fagfornyelsens krav og for å sikre at alle elever
utvikler digitale ferdigheter for framtiden.
Nannestad kommune utnytter statlige ordninger også med tanke på læremidler og
utstyr. Dette har resultert i et tilskudd til innkjøp av digitale læremidler på kr 241 000
og utstyr til programmering på kr 153 000 i 2019.
En full effekt av disse innkjøpene får vi først når den enkelte elev har et tjenlig
dataverktøy som sitt daglige, naturlige redskap for læring.
Eksterne midler
I forbindelse med realfagskommuneprosjektet har Nannestad kommune mottatt
360 000 kr årlig til personalressurser og etablering av nettverk. Dette har vært en
forutsetning for gjennomføring av tiltakene tilknyttet realfagskommuneprosjektet. Det
dekker utgifter til felles nettverk for barnehageansatte, lærere 1. og 2.trinn og SFOansatte, lønn til øremerket ressurslærer i delstilling til bruk på alle skolene, lønn til
koordinator for barnehagene og lønn til lærere fra Nannestad videregående når de
underviser elevgrupper på 5.trinn og tar imot grupper av elever på Newtonrommet.
Prosjektperioden går ut i desember 2019. Det vil da bli behov for kommunale midler i
samme størrelsesorden for å kunne opprettholde disse tiltakene.
Midler til videreutdanning
Nannestad kommune utnytter systematisk de muligheter som statlige
finansieringsordninger gir, til videreutdanning av lærere.

Rullering av strategiplanen
Strategiplanen rulleres årlig i oppvekst- og kulturutvalget. Rullering skjer i tilknytning
til årlig behandling av rapport om tilstanden i grunnskolen i september.
I rulleringen er det aktuelt å se på behovet for særskilte fordypningsområder innenfor
satsingsområdene det enkelte år. Det kan også være aktuelt å vurdere om enkelte
elementer i indikatorsettet som brukes i tilstandsrapporteringen skal justeres.
Det utarbeides tilhørende tiltaksprogram for kompetanseutvikling med datofesting av
tiltak for det enkelte skoleår.
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Nannestad kommunes felles plansjer for god praksis følger som integrert del av
strategidokumentet
- GOD KLASSELEDELSE og sentrale elementer i VURDERING FOR
LÆRING
- SKOLELEDELSE for MER OG BEDRE LÆRING
- Skole-hjem-samarbeid for mer og bedre læring
- Elevenes læringsplakat for mer og bedre læring
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GOD KLASSELEDELSE
og sentrale elementer i VURDERING FOR LÆRING
Støttende relasjoner
En god klasseleder/et godt klasselederteam:

etablerer positive relasjoner og gjensidig respekt mellom lærer og elev

skaper positive relasjoner mellom elevene og et godt klassemiljø

viser interesse og er støttende for den enkelte elev

har oversikt over alle elevenes fysiske, psykiske og faglige ståsted
Struktur og regler
En god klasseleder/et godt klasselederteam:
 er lojal og konsekvent overfor skolens ordensreglement og andre felles rutiner
 har tydelige regler, rutiner og struktur i klasserommet
 utnytter tilgjengelige ressurser (utstyr, rom, personer) på en god måte
 er forutsigbar i reaksjoner og handlinger
Læringskultur
En god klasseleder/et godt klasselederteam:

skaper gode arbeidsfellesskap

formidler hva elevene må gjøre for å utvikle seg faglig, sosialt og personlig

utvikler elevenes læringsstrategier

varierer undervisningen og bruker ulike arbeidsmetoder

tilpasser undervisningen for elevgruppa og den enkelte

legger til rette for elevenes trivsel og mestringsfølelse

framhever utvikling og læring hos den enkelte

har elevmedvirkning naturlig integrert i læringsarbeidet

reflekterer over egen praksis
Motivasjon og forventninger
En god klasseleder/et godt klasselederteam:
 er godt faglig forberedt og har høye forventninger til egen undervisning
 skaper og beholder engasjement og motivasjon hos elevene
 uttrykker positive forventninger til elevene og har høye ambisjoner på deres vegne
Vurdering
Kjennetegn på god vurderingspraksis kan knyttes tett opp mot god klasseledelse.
En god klasseleder/et godt klasselederteam:
 formidler tydelige og konkrete mål for hva som skal læres
 kommuniserer klare kriterier for hvordan elevene skal nå målene
 gir gode framovermeldinger som forteller om kvaliteten på prestasjonen og hva
eleven kan gjøre for å forbedre arbeidet
 involverer elevene i vurderingsarbeidet gjennom egenvurdering og
hverandrevurdering
Strategiplan for mer og bedre læring Nannestad kommune
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SKOLELEDELSE for MER
og BEDRE LÆRING

Ledelsesdimensjoner og lederferdigheter(er/har»)
STØTTENDE
Tillitsskapende
RELASJONER
Opptatt av relasjoner
Positivt og inkluderende menneskesyn

Ledelse i praksis («gjør»)
Skaper anerkjennelse, gjensidig respekt og forståelse
Lytter og er i dialog med elever, ansatte og foreldre
Støtter og veileder lærere og team

STRUKTUR

Struktur og planer
Rammer og rutiner
Strategisk ressursbruk
Velordnet og trygt læringsmiljø

Etablerer og synliggjøre klare rutiner som er kjent for alle
Sørger for tydelige planer på kort og lang sikt
Prioriterer ressurser som fremmer elevenes læring
Setter sammen velfungerende team
Leder utviklings- og endringsprosesser tydelig
Sørger for gode informasjons- og kommunikasjonsrutiner

LÆRINGSKULTUR

Elevenes læring i sentrum
Fokus på lærernes /assistentenes læring og
utvikling
Delingskultur og distribuert ledelse

MOTIVASJON

Engasjert
Tydelige mål og forventninger
Visjoner og framtidsfokus

VURDERING/
EVALUERING

Systematisk resultatoppfølging og vurdering
Datainformert og forskningsbasert

Er tilstede og involvert i diskusjoner om elevenes læring.
Kjenner godt til hva som foregår i klasserommene
Har rutiner for evaluering og oppfølging av elevenes læring av
grunnleggende ferdigheter
Etablerer arenaer for deling av kunnskap og erfaring
Ser behov for endring og iverksetter kompetansebyggende tiltak
Løfter blikket, og ser muligheter
Har høye ambisjoner på elevenes og skolens vegne
Er engasjert og nysgjerrig på elevenes læring
Uttrykker positive forventninger i hjem/skole-samarbeidet
Kommuniserer langsiktige mål, holder «tråden» underveis og endrer kurs ved
behov
Etablerer og opprettholder gode evalueringsrutiner og iverksetter tiltak
Sørger for veiledning og konstruktive framovermeldinger
Legger til rette for refleksjon over eget arbeid
Forsikrer seg om kvaliteten på undervisningen som gis
Anvender relevant kunnskap i all vurdering (forskning, statistikk, lokale data)
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Skole-hjem-samarbeid
for mer og bedre læring
Foreldreinvolvering og godt samarbeid mellom hjem og skole
har stor betydning for barns læring, utvikling og trivsel på skolen.
Forskning viser at det gir bedre læringsutbytte, bedre trivsel, gode
relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, mer positiv
holdning til skolen, færre atferdsproblemer, bedre leksevaner,
større arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til
utdanning.
Gjensidig åpenhet, tillit og avklaring av forventninger er en forutsetning
for å lykkes.
Dette kan foreldrene gjøre for å bidra til elevenes trivsel og læring
og et godt skole-hjem-samarbeid

Snakke positivt om skolen og fremme tillit og gode relasjoner til
lærere, medelever og andre foresatte

Vise barnet at du er interessert i det faglige og sosiale som skjer på
skolen

Ta raskt kontakt med kontaktlærer ved spørsmål eller informasjon
som gjelder ditt barn

Følge med på planer og beskjeder og sørge for at forberedelser og
utstyr er i orden
Dette kan skolen gjøre for å bidra til et godt skole-hjem-samarbeid
som fremmer elevenes trivsel og læring

Vise positive forventninger til samarbeidet med foreldrene og
fremme forståelse, tillit og gjensidig respekt

Sikre kontinuerlig dialog om elevens trivsel og læring

Ta raskt kontakt med foreldrene ved spørsmål eller informasjon
som gjelder det enkelte barn

Gi god og tydelig informasjon fra skolen

Samarbeide nært med foreldrene om læringsmiljøet i klassen
Utarbeidet i dialog med skolenes driftsstyrer på bakgrunn av
fellessamlinger og innspill fra FAU og skolene i perioden oktober 2016 –
februar 2017.
Strategiplan for mer og bedre læring Nannestad kommune
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