
 
FRA ORD TIL HANDLING 
 
 
 
Læringsløftet ved Innlandet skole 





OVERORDNET MÅL 

 

• Å gi barn gode forutsetninger for læring tidlig i opplæringen 

 

 

• Å sikre tidlig kunnskap om barns ståsted og læringsutbytte 

 

 

• Å gi tilpasset opplæring i praksis 



Prosjektets hovedmål 

 

 

• Elevene skal utvikle funksjonell leseforståelse 

 

 

 

• Skolene og barnehagene skal videreutvikle seg som lærende 
organisasjoner 



Bakgrunn for Læringsløftet  

• Initiativet til deltagelse i prosjektet kom fra skolen selv 

 

• Skolen var med i utformingen av søknaden til UDIR 

 

• Ønske om å få oversikt over elevenes ståsted på et tidligere 
tidspunkt i skoleløpet 

 

• Større fokus på tidlig innsats – flere elever på mellomtrinnet slet 
med dårlige leseferdigheter 

 

• Skolen manglet et system for å sikre gode leseferdigheter 

 

• Behov for å samle kollegiet 



Organisatoriske forutsetninger for å bli 
en lærende skole 
 
 • Jobbinnflytelse – stor grad av medbestemmelse på sin 

arbeidssituasjon 

 

• Organisert fellesskap – å føle tilhørighet i et meningsfylt og 
fungerende fellesskap 

 

• Utviklingsorientering – fremtidsrettet i tenkning og i praktisk 
arbeid med elevene 

 

• Integrasjon – skolen har ikke en kultur der folk gjør som de vil  

 
 (Kompetanseberetningen for Norge 2005:36) 



Kritiske faktorer for å lykkes 

• Plakat: Hva skal til for å lykkes ? 

 

• Drøftinger i plenum – en styrke for felles forståelse 

 

• Alle lærere deltar på felles faglige oppdateringer 

 

• Eksterne forelesere 

 

• Internt faglig påfyll 

 

• Personalseminar 

 



Strukturert arbeid med prosjektet 

• Fast tid til utviklingsarbeid i fellestid 

 

• Faste møtepunkt mellom medlemmene i skolens prosjektgruppe 

 

• Lengre jobbøkter på ettermiddag/kveld ved behov 

 

• Ressurser til faglig koordinator – faglig oppdatering og pådriver 

 

• Samarbeid med FAU og hjemmene 



Varige endringer i praksis 

• Skolens leseperm som retningsgiver for opplæringen: 

 

 - Leseplan for Nordmøre 

 - Skolens læreplan i norsk 

  

Læringsløftet: 

 - Begrepslæring 

 - Leseforståelse og gjenfortelling 

 - Læringsstrategier 

 - Høyfrekvente ord  

 - Kartlegging 







Samarbeid skole - barnehage 

• Bedre overgangsrutiner mellom barnehage og skole 

 

• Felles milepælsplan for overgangen – tidfesting av aktiviteter og 
drøftinger 

 

• Kunnskap om hverandres arbeid og rutiner – hospitering og 
faglige drøftinger – felles forståelse for språkarbeidet 

 

• Skolen har informasjon og dialogmøte med foreldre til 
skolestartere høsten før skolestart 

 

• Overføring av kunnskap om barnegruppa og det enkelte barn – før 
og etter skolestart 

 

 

 

  



OBS – overgang barnehage -skole 

• Skjema for observasjon av viktige utviklingsområder i overgang 
barnehage/skole – barn 5-8 år 

• Utprøving av pilotutgave i Heinsa barnehage og Innlandet skole 

 

• Jørgen Frost:  

 OBS er en sjekkliste som skal hjelpe lærerne å fokusere på barnas 
behov ut fra målet om å tilby alle elever tilpasset opplæring 

 

• Et kvalifisert samarbeid mellom barnehage og skole – et felles 
begrepsapparat å snakke sammen ut fra 



Bedre praksis i skole og barnehage 

• Økt kompetanse og bevissthet i personalet - læringstrykk 

 

• Personalet tar større del i og ansvar for språk- og lesearbeidet  

 

• Økt motivasjon og yrkesstolthet 

 

• Leseveilederfunksjon ved skolen 

 

• Felles plattform og ønske om videre utvikling 

 

• Innlandet skole i nytt prosjekt i samarbeid med Skrivesenteret 



Endringer på elevnivå 

 

• Elevene kommer til skolen med større forståelse for språk 

 

• Bedre kjennskap til elevenes behov ved skolestart 

 

• Økt interesse for språk og lesing 

 

• Økt lærelyst og motivasjon for læring 

 

• Gode resultater på nasjonale kartlegginger og prøver 

 

 



Å gi tilpasset opplæring i praksis 

• En faglig godt fundamentert basisopplæring for alle i et 
inkluderende fellesskap 

 

• Finne elevens mestringsnivå og bygge videre på dette 

 

• Gruppetiltak i perioder -  for elever som strever eller som må ha 
større utfordringer 

 

• Spesifikke tiltak for enkeltelever  

 

• Godt samarbeid mellom ressursgruppe, leseveileder og 
kontaktlærere. Jevnlig gjennomgang av alle elevers ståsted og 
læringsbehov 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Gode relasjoner mellom lærere og elever- skolen og hjemmet  

 

• Gi elevene rom for refleksjoner rundt egen læring og 
læringsprosess 

 

• Tilgjengelige fleksible lærerressurser for å møte behovet om hjelp 
på et lavest mulig innsatsnivå – tidligst mulig 

 

• Omstillingsvilje og fleksibilitet i forhold til å skifte om på timeplan, 
flytte på styrkingsressurser, lærere og assistenter 

 

• Invitere til samarbeid og dialog med andre etater 



  Innlandet skole 

 

• Tro på at vi er utviklingsorientert og endringsvillig 

 

• Vi står sammen om nye utfordringer 

 

 

• Et godt sted å være – et godt sted å lære 
 

 

 



Utfordringer 

• Kartlegging og tiltak på ulike nivåer 

• Arbeidsdeling mellom kontaktlærer – ressursteam – PPT 

 

• Ressursteamets kompetanse og funksjon 

• PPT sin rolle som drøftingspartner – faglig og tidsmessig 

 

• Rolleavklaring /profesjonsavklaring – hvem gjør hva? 

• PPTs forventninger til skolene 

 

• Skolelogopedens rolle 

 

• Hvordan bringe skole, skolelogoped og ppt nærmere hverandre? 

 

 




