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Fra erfaringsdeling til erfaringsutforsking i skole og skoleledelse

Målet Tiltakene Evalueringen

Målet ble til gjennom

samhandling og prosesser i

regionen

Et felles kunnskapsgrunnlag NTNU veileder og støtter

skolene i puljer i deres

utviklingsarbeid basert på

skolenes behov.

Samarbeid med skoleeier

og skoleledere underveis

for å tilpasse og justere

tiltakene.

NTNU har ansvar for å

fasilitere rektor PLF.
Survey til skolelederne

Intervjuer med lærere

Ulike dokumenter fra

skolene

Observasjon av praksis



Kolles gjær vi det i
praksis?

Erfaringer fra arbeidet
lokalt på Fosslia skole
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…elevmedvirkning?

Dilemma:
Elevene trives, men har lav motivasjon for skolearbeidet …
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Uttrykt ønske fra skolen • Ønske om 
sammenheng 
– rød tråd, helhetlige 
planer 1.-7.trinn

• Ønske om faglig 
pedagogisk og 
personlig utvikling

• Ønske om bedre 
kommunikasjon og 
samarbeid på tvers av 
trinn og fag



Hjelp til selvhjelp

8



Pedagogisk loppemarked
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Faggrupper 
1.-7.trinn
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Vi deler erfaringer, men 
utforsker vi praksis?
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Aksjonsplaner

Gallery walk
Lærende

møter





Hva har samarbeidet 
med NTNU og DEKOM 
tilført Fosslia skole?

• Vi har fått hjelp til å lage en plan og en 
strategi for utvikling av det profesjonelle 
læringsfellesskapet på skolen

• Vi har lært noe om lærende møter og 
aksjonsplaner

• Vi har fått presentert modellering av 
arbeidsmåter som er enkle og banale –
men som samtidig forplikter



Takk for meg, og riktig god 
helg til dere alle!



DEKOM I PRAKSIS PÅ SELBUSTRAND SKOLE
Trøndelagkonferansen 21.10-22

En prosess med lesing , læreplan , ledelse og læring i fokus
Pulje 1

Eirin Wik



Mål: Utvikle elevenes leseferdigheter

• Fokusområder :  Begrepsforståelse og relasjoner

• Min rolle: Lede lærerne gjennom prosessen ved å være:

-Tett på og deltagende

-Pådriver for å utvikle vårt profesjonelle fellesskap

- Legge til rette for samarbeid

Ledelsespraksis: -Deltagelse

-Møtestruktur og systematisk arbeid i prosessen 

( ledergruppa og ansatte)

-Lærende ledelse gjennom å styrke skolens profesjonelle fellesskap på ulike

arenaer   

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIycrrx-rWAhXLIJoKHeHTCoYQjRwIBw&url=http://www.eusa.no/?cat%3D4&psig=AOvVaw02EdKCrHe37iZNopx6ObkP&ust=1507879689151503


Figur 1. Den ekspansive læringssirkelen. ( Engestrõm, 2001)

Figur 2: Enkel –og dobbelkretslæring

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/download/17/59/224-1?inline=1


DEKOM i praksis

• Danne felles mål:

-Hvor er vi? Hvor vil vi? Hva trenger vi for å komme dit?

• Eksterne aktører:

-NTNU- Bodil Svendsen og Mette Meidel

-Cecilie Skaalvik-tema motivasjon og lesing

-Skrivesenteret -NTNU

• Mellomarbeid-aksjonsplaner i praksis

• PLF på lederteam og i rektornettverk





Analyse og drøfting av funn i prosessen
• Ekspansiv læring

-Støtte i arbeidet

-Skape på en felles forståelse og reflektere jevnt sammen 

-Læring i fokus

• DEKOM-samarbeidet-felles kompetanseheving

-Eksterne samarbeidspartnere- motiverende!

-Bottom up, gir mening! Praksisnært! 

-Kompetanseheving etter behov!

- Aksjonsplanelegging og utprøving av kunnskap

-PLF på ledernivå og lærernivå-POSITIVT!

-LK2020-Overordna del



Oppsummering og veien videre
• Systematisk og sirkulær læring

-Våge å holde seg til temaet over tid

-Kompetanseheving som er praksisnær

• Endringer?: 

-En styrket kultur med læring i fokus

-Økt psykologisk trygghet-veien mot dobbelkretslæring

-Fortsatt i utprøvingsfasen

• Viktig å tenke på i DEKOMprosessen:                                            

-Danne felles forståelse!                                       

-Systematisk arbeid

-Tålmodighet☺



Fra erfaringsdeling til praksisutforskning 

– kolles gjær vi det i praksis?



Etablering av kompetansenettverk i 2018



Kompetansenettverkets rolle 

som tilrettelegger i DeKom

• Kompetansenettverket valgte 
utviklingspartner – NTNU

• Det ble laget en samarbeidsavtale 
mellom kompetansenettverket og NTNU

• Det ble laget en langsiktig plan for 
arbeidet

• Det ble laget en årsplan for arbeidet 

• Det ble lagt til rette for oppstartsamlinger 
for alle skolelederne og tillitsvalgte i 
regionen i to omganger



Erfaringer så langt …

Tydelig 
samarbeidsavtaler

Konkrete og langsiktige 
planer

Nettverkskoordinator
Å gjenta målet med 

kompetansestrategien 
jevnlig 



Utfordringer så langt…

Hvem har ansvar for hva?

Har vi felles forståelse av ordningen?

Er den godt nok forankret?

Og hvordan sikrer vi god 

informasjonsflyt? 



Veien videre ….
Videreutvikle samarbeidet i 

regionen

Videreutvikle ledernettverkene på 

tvers av kommunene

Samarbeide om 

kompetanseutvikling på felles 

innsatsområder

Og sist, men ikke minst…:
Se på sammenhengen mellom 

innsatsen i ReKom, Kompetanseløftet 

og DeKom

Se denne innsatsen opp i mot den 

såkalte «oppvekstreformen» og 

endringene i barnevernloven og at dette 

preger planen vi legger for det  

forebyggende arbeidet i kommunene 

våre 





DEKOM 
det doble 
formålet

Forskere samler data som kan være et kollektivt 
speil til deltakerne, slik at man kan forstå dagens 
praksis for å utvikle og utforske nye måter å for 
eksempel gi tilbakemeldinger til elevene på. 

Datamaterialet fungerer som et speil på flere nivå: 
det blir brukt til å speile tilbake til skolene og 
lærerne underveis i prosjektet.

Data blir brukt til å videreutvikle modellen mens 
arbeidet pågår

Data blir brukt til å få ny kunnskap om denne 
modellen for skoleutvikling.

Formativ 
intervensjonsforskning 
(Engeström, 2011) 



Vurderingskultur fra policy til 

praksis

Skoleutvikling

Lærende ledelse

Partnerskap mellom skole og 

lærerutdanning

Vurdering for læring (FIVIS)

Ungdomstrinn i Utvikling

Skolebasert kompetanseutvikling i 

vurdering (SKUV)

DEKOM

Going Gradeless

Covid-19



Foreløpige funn rektor PLF

Verktøy som 

aksjonsplaner og 

møtestrukturer modellerer 

metoder og strukturer til 

bruk i egen skole

Rektor PLF gir trygge 

rammer for diskusjoner 

om eget utviklingsarbeid

Faglige sløyfer viktig for 

faglig utvikling som leder

Tid og prioritering er 

kritisk for opplevelse av 

framdrift

Fasilitatorer fungerer som 

rollemodeller

Behovet for 

skoleeiernivået som følger 

med og følger opp



Vi samler data

https://s.ntnu.no/dekom

https://s.ntnu.no/dekom

