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Forord
Denne rapporten oppsummerer grunnskolenettverkets arbeid og effekt innen et viktig område av
fylkeskommunens opplæringsansvar. Akershus fylkeskommune har gjennom en årrekke utviklet
en felles forståelse av kvalitet i alle ledd når det gjelder videregående opplæring og vårt ansvar innen
grunnskoleopplæring. Vår kvalitet beskriver tre kvalitetssøyler: Skolen som organisasjon, opplæringen
og elevenes kompetanse. Disse tre kvalitetssøylene vil bare kunne utvikles ved at vi også utvikler god
pedagogisk ledelse og profesjonelle lærere. Dette gjelder generelt i alle nivåer innen vårt ansvarsområde. Når det gjelder grunnskoleopplæringen har vi kvalitetssikret arbeidet ved å opprette knutepunktkoordinatorer i de tre regionene fra 2002. Vi erfarte tidlig i denne fasen at det var et behov også for å
etablere et nettverk på tvers av regionene. Grunnskolenettverket er etablert for å dele erfaringer, heve
kompetansen og videreutvikle god metodikk for arbeidet med grunnskoleelevene våre.
Rapporten oppsummerer grunnskolenettverkets arbeid på en utmerket måte. Den peker på viktigheten av å utvikle en relevant opplæring for elevene i et profesjonelt fellesskap. Den etterspør også
tydeligere forventninger til samarbeid mellom nettverkssamlingene.
Innholdet i rapporten vil bli brukt til videreutvikling av grunnskoleopplæringen i Akershus fylkeskommune. Jeg vil takke alle som arbeider innen dette feltet først og fremst for godt arbeid med elevene,
men også for godt engasjement i grunnskolenettverket. En spesiell takk til de av dere som har ledet og
koordinert nettverket og til slutt en stor takk til dere som har arbeidet fram denne rapporten. Jeg retter
en spesiell takk til Arne Tveit for arbeidet med nettverket og denne rapporten.
Jeg gratulerer grunnskolenettverket med 10 års solid arbeid og ønsker lykke til med videre arbeid
for elevene.

John Arve Eide
fylkesdirektør for
videregående opplæring
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Rapportens innhold og oppbygging
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. Bakgrunnen er at fylkeskommunene i en 10 årsperiode (høsten 2005-vår 2016) har drevet et grunnskolenettverk for ansatte i
skoleavdelinger som underviser elever bosatt i sosiale og medisinske institusjoner. Det er uttrykt et
ønske fra Fylkeskommunen om at rapporten skal oppsummere erfaringene i nettverket. Dette er gjort
gjennom blant annet å kartlegge deltakernes synspunkter og utbytte, samt komme med noen anbefalinger for det videre arbeidet. Hovedansvaret for å skrive rapporten er gitt til Midt-norsk kompetansesenter for atferd og seniorrådgiver Arne Tveit. Han har fulgt nettverket som faglig veileder fra starten
av. Arbeidet med rapporten har foregått i et nært samarbeid med arbeidsgruppen i nettverket som
består av Ole Morten Merli fra Holmen vgs, Solvår Sigvartsen fra Jessheim vgs og Vibeke Skogsberg fra
administrasjonen i fylkeskommunen.

Datainnsamling
For å kartlegge deltakernes erfaringer og synspunkter ble det utarbeidet et spørreskjema (vedlegg 1).
Spørreundersøkelsen ble gjennomført på en samling 14-15 april 2016 . Antallet ansatte i virksomhetene i nettverket er pr. 2016 127 ansatte. På samlingen var det 126 deltakere så det var nærmest full oppslutning. Svarprosenten var 92%. Undersøkelsen er derfor meget representativ. Skjemaet var delt inn
i fire områder: A) Bakgrunnsinformasjon om deltakerne, B) Innholdet i samlingene, C) Forberedelser,
samarbeid mellom samlingene og personlig utbytte og D) Organisering av samlingene.
I den videre presentasjonen vil vi i stor grad bygge på dette datamaterialet. Vi refererer da til undersøkelsen. I tillegg har vi gjennomgått dokumenter og tidligere evalueringer fra samlingene for å utfylle
bildet. Vi har også sett på argumentasjonen og bakgrunnen for opprettelsen av nettverket.

Bakgrunn
Akershus fylkeskommune hadde gjennom Knutepunktprosjektet (2002-2005) bidratt til et økt fokus
og innsats i forhold til grunnskoleopplæring av barn og unge som bor i institusjon. Fylkeskommunen
la vekt på at grunnskoleelever bosatt i institusjon skal ha det samme likeverdige opplæringstilbudet
i.f.t omfang, innhold og organisering som andre elever. Gjennom Knutepunktprosjektet hadde fylkeskommunen utviklet gode prinsipper og prosedyrer som bidro til en bedre koordinert innsats for å
sikre elevenes rettigheter i forhold til Opplæringsloven. Parallelt med de positive erfaringene som
ble høstet gjennom dette prosjektet, ble det signalisert et ønske om et tettere faglig samarbeid og
erfaringsutveksling mellom de ulike skolene som hadde ansvaret for denne elevgruppen. Fylkestinget
konkluderte i et vedtak knyttet til Knutepunktprosjektet (14.10.04 sak 0082/04 i pnkt 3) at: ”Disse
virksomhetene må sammen med sentraladministrasjonen utgjøre et nettverk for fortsatt samarbeid
og utvikling av dette fagfeltet”. Dette vedtaket dannet utgangspunktet for at administrasjonen i
fylkeskommunen arbeidet videre med å opprette et grunnskolenettverk.
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Initiativet til opprettelsen av Grunnskolenettverket i Akershus , ble tatt av daværende Avdeling for
opplæring og tjenester i Akershus fylkeskommune våren 2005. En arbeidsgruppe ledet av Valbjørg
Grønvik og med Inger Nitteberg fra Østbytunet og Paul Lorentz fra Vestby vgs hadde fått i oppgave å
utrede muligheten for å etablere et nettverk for ansatte som hadde ansvaret for opplæring av barn og
unge bosatt i barnevernsinstitusjoner, helseinstitusjoner og psykiatriske behandlingshjem etter § 13.2.
og 13.2a i Opplæringsloven.
Våren 2005 ble det gjennomført et studiebesøk til Sør-Trøndelag fylkeskommune som hadde etablert
et lignende nettverk. Studiebesøket resulterte i et samarbeid med Arne Tveit og Bjørn Arnesen fra
Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) i Trondheim, som hadde erfaring som eksterne fagansvarlige for nettverket i Sør- Trøndelag.
MKA ble formelt engasjert i arbeidet med å etablere et nettverk i Akershus. I løpet av mai måned i 2005
ble det inngått en avtale om å sette i gang arbeidet med å utrede hvordan et slikt fagnettverk kunne organiseres. Fylkeskommunen la i sin begrunnelse for å opprette et faglig forum vekt på følgende momenter:
•

De ulike skolene/avdelingene bruker svært ulik metodikk. De har mye å lære av hverandre.

•

Mer kontakt bidrar til økt kunnskap og andre og bedre måter å jobbe på.

•

De involverte skolene har felles problemstillinger mht samarbeid med institusjoner og
andre samarbeidspartnere.

•

De har felles behov for faglig påfyll og det er mer rasjonelt og utbytterikt å få dette i en
sammensatt gruppe.

•

Flere av avdelingene er små og trenger et forum for å få innspill og utveksle erfaringer med
andre kolleger.

Disse synspunktene var helt i tråd med andre fylkers erfaringer. Lignende nettverk har blitt etablert i
Sør-Trøndelag, Oppland og Rogaland. Det særegne ved organiseringen av den fylkeskommunale innsatsen på dette området er at tilbudet i mange tilfeller gis spredt på mindre enheter, eller i tilknytning
til store enheter som har andre målgrupper (f.eks ordinære videregående skoler). Mange av de ansatte
opplever derfor å jobbe i små personalgrupper eller i mindretall på andre arenaer. Behovet for faglig
veiledning, drøfting og påfyll om metodikk og erfaringer/utfordringer er vanskelig å få dekket fullt ut
på egen arbeidsplass. Å få dette tilført på annen måte var derfor et høyst reelt behov.
Den første samlingen ble avholdt høsten 2005 i Oslo. Målsetningen med samlingen var at den skulle
legge grunnlaget for å etablere en fast møteplass for de involverte skolene gjennom faglige samlinger.
På første samling var ansatte ved følgende skoler invitert: Østbytunet skole, Bråten skole, Holmen skole,
Vestby vgs og Jessheim vgs. Interessen var stor med 89 deltakere, og temaene handlet både om hvorfor
det var viktig å etablere et grunnskolenettverk i Akershus fylkeskommune og om hva slags menneskesyn som bør ligge til grunn for arbeidet med elever bosatt i sosiale og medisinske institusjoner.
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Med bakgrunn i de positive erfaringene fra
denne oppstartsamlingen ble det besluttet å etablere et fast grunnskolenettverk, med tilhørende
nettverkssamlinger. Fylkeskommunen har fra
starten av vært tydelig på at nettverkets berettigelse ligger i at det oppleves som meningsfylt
og relevant for deltakerne. Det må innebære at
interessen for og oppslutningen om nettverkssamlingene må være god. Fylkeskommunen
har stilt midler til rådighet for nettverket under
denne forutsetning.

Nettverkets oppbygging og organisering
Nettverk som begrep og arbeidsform er brukt i mange ulike sammenhenger og har forskjellig betydning. Man skiller gjerne mellom sosiale og profesjonelle nettverk og mellom uformelle og formelle
nettverk (Rønningen 2016). Det profesjonelle nettverket er som regel knyttet til fagpersoner som arbeider med sammensatte og komplekse utfordringer. Dette gjelder også for grunnskolenettverket som
denne rapporten omhandler. Opplæring av elever bosatt i sosiale og medisinske institusjoner er en
omfattende og krevende oppgave. Erfaringer fra flere fylker (Arnesen og Tveit 2010, 2013) viser at fagnettverk som arbeidsform synes å framstå som en nyttig og realistisk tilnærming for å bidra til kvalitetssikring av de oppgaver som Opplæringsloven pålegger fylkeskommunene. Nettverksmodellene
karakteriseres også av at de er relativt uformelle.

Sammensetningen av nettverket
Nettverket består i dag av 8 ulike virksomheter (vedlegg 2). Dette er skoleavdelinger knyttet til ulike videregående skoler og egne skoler. De første 2-3 årene bestod nettverket bare av ansatte som underviste
elever bosatt i barnevernsinstitusjoner og elever i barne- og ungdomspsykiatriske behandlingshjem.
Fra 2008 ble også ansatte som underviste elever innlagt ved somatiske sykehus med i nettverket.
Representanter fra PPT og seinere Veiledningssentrene i de tre knutepunktområdene, Romerike, Follo
og Asker og Bærum, har også møtt fast på samlingene. I tillegg har Brusettkollen skole i mange år hatt
to gjesteplasser. Fylkesadministrasjonen har stilt med fra 2-5 representanter. Disse virksomhetene
omfatter i 2016 totalt 127 ansatte. Det er en tilnærmet lik fordeling av ansatte i nettverket som underviser elever fra de tre områdene, barnevern, psykiatri og somatikk.
Grunnskolenettverket har den kjønnsfordeling vi kjenner fra grunnskolen for øvrig og består av
nesten dobbelt så mange kvinner som menn. Det er god aldersspredning med tyngdepunktet mellom
45 og 55 år. Det store flertallet er utdannet som lærere, men det er også ansatte med annen relevant
utdanning. Når det gjelder utdanning på mastergradsnivå, omfatter det ca en1/3 av målgruppen og
omtrent halvparten har spesialpedagogisk videreutdanning.
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I motsetning til andre fylker som har erfaringer med nettverk for denne målgruppen (Arnesen og
Tveit, 2010,2013), har ikke ansatte i institusjonene vært medlemmer av nettverket. Det henger primært
sammen med at man mente at det ville medføre at nettverket ble for stort. I noen av fylkene (SørTrøndelag og Oppland) omfattet nettverket kun barnevernsinstitusjonene og dermed var det naturlig
at miljøarbeiderne fra institusjonene var representert i tillegg til lærerne. For Rogaland omfatter
nettverket kun nordregionen i fylket og selv om psykiatrien, barnevernet og ansatte i institusjonene
er med, utgjør ikke det flere en 50 deltakere. Samarbeid mellom skole og institusjon har likevel vært
tema på samlingene og på en samling har også miljøpersonalet deltatt.

Ledelse av nettverket
Nettverket er administrativt og faglig underlagt Avdeling for videregående opplæring i Akershus
fylkeskommune. Ansvaret for å drifte og utvikle nettverket er delegert til en arbeidsgruppe bestående
av en representant for avdelingen for Spesialundervisning og institusjonsopplæring i sentraladministrasjonen og to representanter for de ansatte ved de ulike virksomhetene. I tillegg har nettverket
knyttet til seg ekstern kompetanse. Den eksterne kompetansen har fra starten av vært representert
ved Midt-norsk kompetansesenter for atferd. Den eksterne fagpersonen sin rolle er å bistå med sin
kompetanse i utviklingen av fagnettverket, delta på seminarene til arbeidsgruppen og ha ansvar for
faglig og prosessuell ledelse av nettverkssamlingene og arbeidsseminarene. Arbeidsgruppen møtes to
ganger i året i starten av hvert semester. Det har vært kontinuitet og stabilitet blant deltakerne i arbeidsgruppen og det har bidratt til at samarbeidet og arbeidsfordelingen fungerer godt. Det er en klar
oppfatning i arbeidsgruppen at den eksterne innsatsen er av stor betydning for å sikre at kapasiteten
og kontinuiteten i nettverket ivaretas.
Etter fire års drift av nettverket ble det besluttet å knytte en referansegruppe til arbeidsgruppen. Den
består av lederne for de ulike virksomhetene samt koordinatorene i de tre regionene. Referansegruppen
møter i etterkant av arbeidsgruppens planleggingsmøter og gir respons på de planene og forslagene
som legges fram og kommer med nye forslag og innspill. Dette har bidratt til å styrke kontakten med
skolene og befestet nettverkets betydning.

Samlingsbasert nettverk
Helt fra starten av har nettverket hatt en struktur bestående av to årlige samlinger. En endagssamling
og en todagerssamling med overnatting. I undersøkelsen gir over 80% tilslutning til denne måten å
organisere nettverket på. Det har variert noe om dagssamlingen har vært om høsten eller våren, men
nettverket organiseres for tiden med dagsamling på høsten og todagers samling på våren. Totalt har
det vært avviklet 21 samlinger. De første årene lå deltakerantallet på mellom 80 -100 deltakere. De siste
årene, etter at helseinstitusjonene kom med, har det ligget på mellom 100-130. Dagsamlingene har
blitt avholdt på ulike møtelokaler og hoteller i Oslo, mens todagers samlingene har blitt lagt tiI forskjellige hoteller i fylket. Det er stor kontinuitet blant deltakerne i nettverket. Over halvparten, 57,3%,
har vært med mer enn 5 år. I det følgende skal vi gå nærmere inn på innholdet og arbeidsformer på
samlingene og peke både på de faglige og sosiale aspektene. Vi skal også si noe om hvordan deltakerne
forbereder seg til samling og om samarbeidet mellom samlingene.
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Innholdet i samlingene
Det har vært en klar ambisjon at samlingene i
nettverket skulle ha et tosidig siktemål og mandat. For det første skulle de bidra til å styrke kompetansen til deltakerne gjennom bruk av høyt
kvalifiserte fagpersoner med god kjennskap til
fagfeltet. Temaene skulle dessuten være relevante
og ha en praksisnær forankring. For det andre
skulle nettverket ivareta behovet for å styrke det
faglige og sosiale samholdet og samarbeidet mellom deltakerne og virksomhetene i nettverket.
Denne todelte ambisjonen bekreftes av svarene
i undersøkelsen på spørsmål om hvilke forventninger og motiver deltakerne har for å være med i
nettverket. Undersøkelsen bekrefter at deltakerne
ønsker at innholdet i samlingene skal være praksisnært og knyttet til deres virkelighet og skal gi
faglig innsikt og bidra til erfaringsdeling.
Fagpersonene som har vært benyttet representerer en solid faglig bredde og kompetanse (se vedlegg 3). Temaene har omfattet følgende områder: faglig og didaktisk tilrettelegging og tilpasning til
elevgruppen, sosial kompetanse, voksenrollen og klasse- gruppeledelse, ulike diagnoser og traumer,
motivasjon og relasjonskompetanse og samarbeid skole- institusjon. Denne faglige bredden og variasjonen er sammenfallende med deltakernes ønsker og forventninger viser undersøkelsen.

Arbeidsformer i nettverket
Det har i løpet av 10 års perioden vært prøvd ut ulike måter å organisere samlingene. Det har vært
et ønske at nettverket i tillegg til å gi faglig påfyll og økt kompetanse til den enkelt også skulle bidra
til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom de ansatte på de ulike virksomhetene. Dette er i tråd med
forventingene som Fylkeskommunen la til grunn om at økt kontakt mellom virksomhetene ville
kunne bidra til forbedret praksis. Det har derfor blitt lagt til rette på samlingene for at deltakerne har
presentert faglig didaktiske opplegg fra egen skole, og også hatt ansvaret for parallelle sesjoner med
faglige problemstillinger.
Bruk av gruppediskusjoner har også blitt praktisert, men den vanligste møteformen er plenumsforelesninger hvor foreleserne presenterer problemstillinger med påfølgende summing. De inviterer til
refleksjon, diskusjon, innspill og kommentarer. I undersøkelsen er det denne arbeidsformen de fleste
foretrekker og synes er viktig å bruke. Det er flere grunner til at gruppediskusjoner ikke er ønsket av
deltakerne. På dagsamlingene synes de det tar for mye tid, og de synes også at det noen ganger er vanskelig å få gruppene til å fungere. I arbeidsgruppen har vi en løpende diskusjon om de ulike arbeidsformene i nettverket. Vi synes det er viktig å finne en god balanse slik at deltakerne både opplever å få
et faglig løft gjennom gode forelesere, men at de også opplever å bli utfordret og får bidra aktivt.
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Det sosiale livet i nettverket
En styrke ved nettverket er at betydningen av å utvikle det sosiale samspillet og de positive relasjonene har fått bred plass. På alle to dagers samlingene er det lagt inn sosiale aktiviteter i programmet
på ettermiddagen første kursdag. Disse aktivitetene går på rundgang mellom de 8 virksomhetene i
nettverket. Kreativiteten og innsatsviljen for å gi deltakerne positive og spennende opplevelser har
vært stor. Aktivitetene foregår ofte utendørs og skoleavdelingens rikholdige erfaringer med alternative
læringsarenaer kommer her til sin rett. Undersøkelsen bekrefter betydningen av det sosiale. Et klart
flertall sier at nettverket er viktig for dem, fordi det bidrar til å skape en positiv atmosfære blant kolleger og er en hyggelig avveksling i en travel hverdag. Deltakerne ønsker at den faste ordningen med
sosiale aktiviteter på programmet som går på rundgang mellom virksomhetene skal videreføres.

Forberedelser og samarbeid mellom samlingene
Vi var opptatt av å få kartlagt på hvilke måter deltakerne forberedte seg til samlingene. Ble det overlatt
til den enkelte eller var det felles forberedelser ved virksomheten? I undersøkelsen kommer det fram
en delt praksis. Vel halvparten sier at de drøfter temaene på samlingen på felles personalmøte i forkant, mens nesten like mange sier at ansvaret for å forberede seg er overlatt den enkelte. Det kommer
også fram at det er manglende avklaring til hva som forventes. Dette er en utfordring som arbeidsgruppen kan gripe fatt i og bidra til å tydeliggjøre forventinger og oppgaver knyttet til forberedelser.
Et annet spørsmål vi var opptatt av å få kartlagt var i hvilken utstrekning det var kontakt og samarbeid med de ulike virksomhetene mellom samlingene. Nesten en tredel av deltakerne, 32,5%, har
besøkt andre virksomheter i nettverket og i overkant av 20% har utvekslet undervisningsopplegg og
tilsvarende mange tar kontakt med andre i nettverket mellom samlingene for å drøfte faglige utfordringer. Det har knapt vært drevet noen form for hospitering. Generelt er omfanget av samarbeid
mellom samlingene relativt lavt. Det er derfor interessant og gledelig at 73,5% gir uttrykk for at de
ønsker å styrke dette samarbeidet. Denne oppfordringen vil det være naturlig for arbeidsgruppen og
referansegruppen å gripe fatt i.

Deltakernes utbytte av å delta i nettverket
Nytte og utbytte for deltakerne har vært et sentralt område å få belyst. Deltakerne fikk seks valg
knyttet til utbytte på en skal fra 1-6, fra lite til stort utbytte. Som det framgår av tabellen (tabell 1) så
opplever svært mange et stort utbytte. Deltakelsen har bidratt til å øke kompetansen deres, gitt dem
faglig påfyll, de har blitt inspirert til å endre egen praksis og ser nytten i det daglige arbeidet. Dette
at så mange mener at deltakelsen deres har bidratt til endring av praksis er interessant og gledelig.
Resultatet gjenspeiler selvfølgelig kun deltakernes subjektive opplevelse, men samtidig er det positivt
at så mange opplever en sammenheng mellom det å få faglig påfyll og en opplevelse av at dette har
medført endring av praksis. Hvis det faktisk har bidratt til endring av deltakernes praksis understreker det nettverkets betydning.
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Tabell 1 Ditt utbytte av samlingene

Lite utbytte %

Stort utbytte %

Samlingene har bidratt til å øke kompetansen min på
relevante fagområder.

5,6

94,4

Jeg har fått inspirasjon i forhold til å endre egen praksis.

9,3

90,7

Jeg har fått faglig påfyll.

2,8

97,2

Jeg har fått bekreftelse på at vi gjør mye rett.

1,9

98,1

Jeg har hatt et pustehull i hverdagen.

19,6

80,4

Gjennom nettverkssamlingene har jeg fått et faglig nettverk som jeg har nytte av i det daglige arbeidet.

38,1

61.9

Vi har også kartlagt hva det er som motiverer deltakerne til å møte opp og delta på nettverkssamlingene. Her fikk deltakerne åtte valg, på en skala fra 1-8, om hva som har liten eller stor betydning for
deres deltakelse på nettverkssamlingene (tabell2). Samtlige som svarer framhever betydningen av gode
forelesere og relevante forelesninger knyttet til egen praksis. Videre ser vi at både det å treffe kolleger,
knytte kontakter og lære av hverandre og få faglig påfyll scorer høyt. Men svært få opplever det som
et pliktløp som de er pålagt å delta på. Det sosiale framheves også ved at det ses på som en hyggelig
avveksling og det bidrar til å skape en positiv atmosfære.
Tabell 2 Hvor stor betydning har følgende grunner til at du deltar i nettverkssamlingene

Liten betydning %

Stor betydning %

Treffer kolleger fra lignende skoler og tilsvarende miljøer.

10,1

89,9

Får faglig påfyll.

2,7

97,3

0

100

En hyggelig avveksling i en travel hverdag.

20,2

79,8

Knytter kontakter på tvers og lærer av andre.

13,8

86,2

Bidrar til å skape en positiv atmosfære blant kolleger.

3,6

96,4

Er pålagt å delta av ledelsen ved skolen.

75

25

Gode forelesere og godt faglig opplegg knyttet til
vår hverdag.

I sum er dette en klar bekreftelse av at nettverket fungerer motiverende og utviklende for deltakerne.
De opplever et personlig utbytte som de drar nytte av i den viktige jobben de utfører.
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Konklusjoner og anbefalinger
Ved å ta utgangspunkt i det fylkeskommunen la til grunn for opprettelsen av nettverket (se kapittelet
om bakgrunn), framgår det av resultatene fra undersøkelsen at vi langt på vei oppfyller de forventingene man har hatt til grunnskolenettverket. Vi kan oppsummere dette slik:
•

Nettverket har vært aktivt og funksjonelt i hele ti årsperioden. Deltakerantallet har vært
stabilt høyt og økende.

•

Innholdet i samlingene oppleves som faglig relevant og praksisnært med bruk av dyktige
fagpersoner som forelesere.

•

Deltakerne opplever stort faglig utbytte med overføringsverdi til egen praksis.

•

Samlingene har bidratt til å styrke det sosiale og kollegiale fellesskapet og til økt erfaringsdeling.

•

Nettverket har vært godt organisert med en arbeidsgruppe og bruk av ekstern kompetanse.

•

Etableringen av en referansegruppe med lederne av virksomhetene har styrket oppslutningen
og forståelsen av nettverket.

•

Arbeidsformen med høyt kvalifiserte foredrags- og kursholdere som inviterer til refleksjon
og drøfting i plenum foretrekkes framfor gruppedrøftinger og egenaktivitet.

•

Modellen med en og todagers samling ønskes opprettholdt.

•

Den sosiale delen av programmet fungerer meget godt og skal videreføres. Opplegg og
organisering går på omgang mellom de ulike virksomhetene.

•

Det er uklare forventninger om hva som kreves av forberedelser til samlingene.

•

Samarbeidet mellom virksomhetene mellom samlingene er svak, men et klart flertall ønsker
en forbedring.

Når det gjelder nettverkets framtid og videre utvikling vil vi avslutningsvis komme med noen anbefalinger. Konklusjonene i denne rapporten er klare på at hovedinnretningen både når det gjelder
den faglige og den sosiale delen av nettverket, oppleves som positiv og nyttig. Der er derfor viktig at
strukturen og innretningen på samlingene videreføres. Likevel er det viktig å sette søkelys på hva
som kan forbedres og hvordan man kan styrke og videreutvikle nettverket. Det er noen få forhold vi
vil trekke fram.
For det første ønsker vi å se på hvordan vi kan legge til rette for noe mer involvering og aktivisering
av deltakerne før og under samlingene. Vi tror det er mer å hente i forhold til å utnytte erfaringene og
kompetansen til deltakerne. Dette innebærer ikke først og fremst mer bruk av gruppedrøftinger. De
erfaringene vi har gjort når deltakerne utfordres til å bidra mer aktivt er positive blant annet gjennom
seminarer og parallell sesjoner på aktuelle temaer. Dette bør utnyttes bedre. Det bringer oss over til
de litt uklare forventningene knyttet til forberedelsene som kommer til uttrykk i undersøkelsen. Her

Akershus fylkeskommune

RAPPORT OM GRUNNSKOLENETTVERKET

ser vi for oss at det vil være mulig å legge opp til
at relevant litteratur og problemstillinger kan
presenteres for deltakerne i forkant og drøftes på
personalmøter før samlingene. Det siste området
vi vil trekke fram, er forbedringer knyttet til
samarbeidet mellom virksomhetene. Både mulighetene for å besøke hverandre, hospitere og dele
opplegg og erfaringer kan utnyttes bedre. Dette
er det et utbredt ønske om blant deltakerne, så
her skulle det ligge godt til rette. Det innebærer
selvfølgelig at det legges til rette for dette på de
enkelte virksomhetene. Her har de lokale ledelsene et spesielt ansvar.
Selv om nettverket har stor bredde og dekker ulike fagområder, viser både evalueringene som gjennomføres på hver enkelt samling og undersøkelsen som ble gjennomført våren 2016 at det er bred oppslutning om de positive erfaringene med nettverket. Det tyder på at man har lykkes med å ta opp faglige
temaer og problemstillinger som mange kan relatere til og se nytten av. Samtidig så spiller nettverket
en viktig rolle som faglig og sosialt felleskap, noe som ikke bør undervurderes.
Selv om grunnskolenettverket har møtt de behovene og forventningene som Akershus
Fylkeskommune stilte da initiativet ble tatt i 2005 (se s. 6), kan det være grunn til avslutningsvis å
stille noen spørsmål og knytte noen kommentarer til endringer og utfordringer i fagfeltet og hvilke
konsekvenser det vil kunne få for grunnskolenettverket. Vi har de siste årene fått økt kunnskap og en
grundig dokumentasjon av hvor dårlig det har gått med skolegangen og skoleresultatene til barnevernsbarna (Ogden 2013; Seeberg m.fl. 2013; Valseth 2014). Vi har også sett en negativ utvikling ift til
barn og unges psykiske helse (Folkehelseinstituttet, 2015). I det samme tidsrommet har lengden på
barn og unges opphold i institusjonene blitt sterkt redusert. Fokus er nå i langt større grad på fosterhjemsplassering og mer poliklinisk behandling enn institusjonsplassering. De politiske føringene
knyttet til Opplæringslovens § 8.1, nærskoleprinsippet, som vektlegger inkludering i nærskole er blitt
sterkere. Det samme gjelder § 8,2 som vektlegger sosial tilhørighet i en klasse. Denne utviklingen har
i noen fylker ført til en sterk reduksjon av antall elever som går i fylkeskommunale skoleavdelinger
og fylkeskommunale tiltak som har vært opprettet for å gi grunnskoleundervisning til barn og unge i
sosiale og medisinske institusjoner. Vil denne utviklingen også kunne skje i Akershus i sterkere grad?
Hvilke konsekvenser vil det få for grunnskolenettverkets rolle som samlingspunkt for kompetanseutvikling og erfaringsdeling? Hvordan kan eventuelt kompetansen som finnes i nettverket tas i bruk inn
mot denne elevgruppen i nærskoler og hjemskoler?
På det strukturelle og administrative plan legges det opp til en regionalisering av fylkene. Dette vil
også kunne påvirke hvordan skoletilbudet til denne målgruppen organiseres i tiden framover. Uansett
statlige og regionale føringer når det gjelder organisering, vil det alltid være behov for å ha et særskilt
faglig fokus på opplæringstilbud til barn og unge som for kortere eller lengre tidsrom har opphold i
sosiale og medisinske institusjoner. Nettverksorganisering vil derfor etter vår vurdering også i framtiden være en god måte å sikre dette på.
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Husk: Bare ett kryss på hvert spørsmål.

SPØRRESKJEMA TIL DELTAKERE I GRUNNSKOLENETTVERKET I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Institutt for pedagogikk
og livslang læring

Skjemaet skal leses maskinelt. Vennligst følg disse reglene:
LES
 Bruk svart/blå kulepenn. Skriv tydelig, og ikke utenfor feltene. Kryss av slik: .
DETTE
 Feilkryssinger kan strykes ved å fylle hele feltet. Kryss så i rett felt.
FØR DU
STARTER!  Bruk bare STORE BLOKKBOKSTAVER i tekstfeltene om ikke annet er oppgitt.
 Sett bare ett kryss på hvert spørsmål om ikke annet er oppgitt.

A. BAKGRUNNSINFORMASJON
Kvinne ..
Mann ....

1.

Kjønn: 

3.

Utdanning:
NB: Kryss av for
alt som stemmer!

1
2

2.

Alder: 

Under 35 år ...

1. Lærerskole/lærerhøyskole ...........
2. Lærerutdanning fra universitet .....
3. Mastergrad eller hovedfag ...........

1

35 – 45 år ..
46 – 55 år ..

2
3

56 – 65 år...
Over 65 år..

4
5

4. Spesialpedagogisk tilleggutdanning, ett år...
5. Spesialpedagogisk tilleggutdanning, to år....
6. Annen utdanning (hva slags?)................

Annen utdanning 
4.

Lærer .................................................
Rektor / ass. rektor / avd.leder...........
PP-rådgiver........................................

Stilling:
NB: Bare
ett kryss!

1
2
3

Miljøterapeut (3årig høyere utdanning) ...........
Miljøarbeider....................................................
Annen stilling (hva slags?) ...........................

4
5
6

Annen
stilling 
5.

Ved hva slags institusjon er du ansatt?
På en videregående skole (VGS) der grunnskoleavdelingen er samlokalisert med VGS........................................
På en VGS der grunnskoleavdelingen er samlokalisert med et psykiatrisk behandlingssenter / barnevernsenter....
Ved en annen type institusjon (hva slags?).............
Ved et veiledningssenter (PPT/OT)? .................. 3

1
2
4

Annen type
institusjon 
6.

Barn/unge under barnevernets omsorg.........................
Barn/unge i psykiatrien (BUP) .......................................
Barn/unge innlagt på psykiatrisk behandlingshjem .........
Barn/unge innlagt på somatisk sykehus........................

Hvilken eller hvilke gruppe(r) underviser / arbeider du mest med? 
NB: Ett kryss!

7.

Hvor mange år har du undervist / arbeidet med denne målgruppa?
NB: Avrund til nærmeste antall hele år. 

8.

Grunnskolenettverket for lærere til elever bosatt i sosiale og medisinske institusjoner ble opprettet i 2006 med en samling på Vetre i Asker. Hvor lenge
Under 3 år .. 1
Mer enn 5 år.....
har du vært med i dette nettverket? 
3 – 5 år ....... 2
Siden starten ...
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På skalaen fra 1 til 6, hvor stor betydning har følgende grunner
til at du deltar i nettverkssamlingene?

Liten betydning
1
2

1. Treffer kolleger fra lignende skoler og tilsvarende miljøer .............................................

3

4

Stor betydning
5
6

2. Får faglig påfyll ..............................................................................................................
3. Gode forelesere og godt faglig opplegg knyttet til vår hverdag......................................
4. En hyggelig avveksling i en travel hverdag....................................................................
5. Knytter kontakter på tvers og lærer av andre.................................................................
6. Bidrar til å skape en positiv atmosfære blant kolleger ...................................................
7. Er pålagt å delta av ledelsen ved skolen .......................................................................
8. Annet (hva?)...............................................................................................................
Annet 
B. INNHOLDET I SAMLINGENE
1.

Hvordan ønsker du innholdet på dagsamlingene?

Lite
viktig
1

1. At vi holder oss til ett tema.............................................................................................

2

3

4

5

Svært
viktig
6

5

Svært
viktig
6

5

Svært
viktig
6

2. At innlederne inviterer til dialog/interaksjon/summing på tema......................................
3. At det legges opp til gruppediskusjon knyttet til tema ...................................................
4. At temaene som tas opp er praksisrelatert, knyttet til vår virkelighet.............................
5. At temaene gir økt innsikt og forståelse.........................................................................
2.

Hvordan ønsker du innholdet på bortreisesamlingene?

Lite
viktig
1

1. At vi holder oss til ett tema.............................................................................................

2

3

4

2. At innlederne inviterer til dialog/interaksjon/summing på tema......................................
3. At det legges opp til gruppediskusjon knyttet til tema ...................................................
4. At temaene som tas opp er praksisrelatert, knyttet til vår virkelighet.............................
5. At temaene gir økt innsikt og forståelse.........................................................................
3.

Lite
viktig
1

Hvilke tema engasjerer deg?

1. Temaer knyttet til fagene, det didaktiske og/eller faglig tilrettelegging...........................

2

3

4

2. Alternative læringsarenaer og tilnærminger...................................................................
3. Ulike diagnoser og traumer............................................................................................
4. Læringsmiljø og klasseledelse.......................................................................................
5. Samarbeid skole – institusjon ........................................................................................
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Lite
viktig
1

6. Arbeid med IOP og tilpassa opplæring ..........................................................................

2016

2

3

4

5

17

Svært
viktig
6

7. Sosial kompetanse og ferdighetsutvikling......................................................................
8. Motivasjon og mestringsstrategier .................................................................................
9. Relasjonskompetanse ...................................................................................................
10. Andre temaområder (hva slags?)...............................................................................
Andre
tema 
4.



Er det andre forhold rundt innholdet i samlingene du vil kommentere eller endre på?

Her kan du bruke vanlig håndskrift.

C. FORBEREDELSER, SAMARBEID MELLOM SAMLINGENE OG PERSONLIG UTBYTTE
1.

Hva med forberedelsene
til nettverkssamlingene? 

1. Vi tar det opp på felles personalmøte i forkant .................

Ja

Nei

Ja

Nei

1

2

2. Hver enkelt får ansvar for å forberede seg .......................
3. Vi gjør ingen bestemte forberedelser................................
4. Det er ingen forventninger om at vi skal stille forberedt....
5. Det mangler informasjon om dette i forkant......................
2.

Samarbeid mellom deltakerskolene/-virksomhetene
mellom samlingene: 
Her svarer du for deg selv og evt.
andre lærere ved din institusjon.

1. Har du/dere besøkt andre skoler/virksomheter i nettverket? .......

1

2

2. Har du/dere utvekslet undervisningsopplegg?.............................
3. Har du/dere hospitert hos hverandre? .........................................
4. Tar du/dere kontakt med andre i nettverket mellom samlingene
for å drøfte faglige utfordringer? ..................................................
5. Synes du det er ønskelig å styrke dette samarbeidet? ................
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Lite utbytte
1
2

Ditt utbytte av nettverkssamlingene:

1. Samlingene har bidratt til å øke kompetansen min på relevante fagområder................


3

4

Stort utbytte
5
6

2. Jeg har fått inspirasjon i forhold til å endre egen praksis...............................................
3. Jeg har fått faglig påfyll..................................................................................................
4. Jeg har fått bekreftelse på at vi gjør mye rett.................................................................
5. Jeg har hatt et pustehull i hverdagen.............................................................................
6. Gjennom nettverkssamlingene har jeg fått et faglig nettverk som jeg har nytte av i det
daglige arbeidet .............................................................................................................
D. ORGANISERINGEN AV SAMLINGENE
1.

Foretrekker du dagsamlinger eller bortreisesamlinger med overnatting?
Dagsamlinger .....

2.

Bortreisesamlinger med overnatting.....

1

2

Kombinasjon av begge (som nå)........

Hva foretrekker du med hensyn til lokalisering av kurs-/nettverksmøtested ved overnatting?
At valg av kurssted/hotell går på rundgang mellom de tre regionene i fylket (som nå) .......
At det er et fast kurssted/hotell ved overnatting ..................................................................

3.

3

1
2

Hva foretrekker du med hensyn til den organiserte sosiale delen av programmet?
At den organiserte sosiale delen av programmet opprettholdes..............................................................................
At tiden for det organiserte sosiale legges til kveldstid, og at det faglige innholdet utvides utover ettermiddagen ..
At det organiserte sosiale innslaget kuttes ut og deltakerne får styre denne tiden selv...........................................

4.



2
3

Hva foretrekker du når det gjelder organiseringen av det sosiale?
At ansvaret for det sosiale går på rundgang mellom skolene/regionene (som nå) ..................................................
At det opprettes en gruppe i nettverket på tvers av skolene som får ansvaret for det sosiale.................................

5.

1

1
2

Er det andre forhold rundt organiseringen av samlingene du vil kommentere eller endre på?

Her kan du bruke vanlig håndskrift.

Takk for at du ville svare på spørsmålene!



KS-16
17-2

Undersøkelsen gjennomføres
med bistand fra SVT-IT, NTNU

4



Før du fortsetter: Kontroller at du ikke
har glemt noe på denne sida.



Akershus fylkeskommune

RAPPORT OM GRUNNSKOLENETTVERKET

Vedlegg 2: Oversikt over virksomheter i Grunnskolenettverket.

Virksomhetene har opplæringsansvar for barn og unge i grunnskolealder. Elevene er lagt inn på
institusjoner knyttet til helse, barnevern og psykiatri. Opplæringslova §13.2-3

Virksomhet

Avdeling

Region

Målgruppe

Antall
tilsatte

Antall
elevplasser

Skedsmo vgs

Østbytunet

Romerike

13

22

Lillestrøm
vgs
Lørenskog
vgs
Holmen vgs

Bråten/Lurud

Romerike

18

13

A-hus, sykehus

Romerike

Barne- og
ungdomspsykiatri
Barne- og
ungdompsykiatri
Psykiatri, akutt

10

8

Holmen gr skole

16

Noreveien
Sole
Catosenteret
Jessheim
grunnskoleavd
Furukollen (for
voksne)

5
4
10
7

19

Romerike

Barnevern og
ungdomspsykiatri
Barnevern
Barnevern
Helse
Barnevern

9

Vestby vgs

Asker og
Bærum
Follo

Romerike

Psykiatri

1

10

Asker og
Bærum
Follo

Helse

24

35

Helse

7

10

Jessheim vgs

Solberg
skole
Nesodden
vgs
AVO*
Veiledningssentrene*

Brusetkollen
SUM

Sunnås
Administrasjon
Romerike
Follo
Asker og
Bærum
Brusetkollen
skole
8 skoler + Veil.
sentrene,AVOadm og
Brusettkollen
skole

10

5
4
4
4
Asker og
Bærum

Barnevern

2

Gjest

126

143

*Omfatter antall i administrasjonen og i Veiledningssentrene de som jobber med fagområdet og er
invitert inn i nettverket.
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Vedlegg 3. Oversikt over grunnskolenettverkets faglige historikk
DATO

TEMA

FOREDRAGSHOLDERE

2005
23.11

Hvorfor starte et grunnkolenettverk i Akershus
Fylkeskommune?

Ingunn Norvold, ass fylkesdirektør.

Hva bygger vi vårt menneskesyn på og menneskeverd og makt i arbeid med elever i sosiale- og
medisinske institusjoner?

Ola Rune Bastrup, sosialhistoriker og
forfatter.

ANTALL
DELTAKERE

89

Utfordringer i arbeid med målgruppa – hvordan
Arne Tveit, Bjørn Arnesen MKA.
kan nettverket bidra til å takle disse utfordringene?
2006
10.- 11. 05

Kompetanseutvikling gjennom nettverksbygging
– eierfold i nettverk.

Arne Tveit, Bjørn Arnesen MKA.

Work shops: Motstand, tilbakeføring, mestring.
Skolene bidrar med opplgg.

Vestby, Holmen, Østbytunet.

2006
23.11

Opplæringsloven og elevens rettigheter i fbm
IOP og enkeltvedtak.
Arbeid med IOP ift vår målgruppe.

Juridisk konsulent AFK.
Terje Overland, leder for MST Gjøvik.

2007
16.04

Forebyggende innsats i skolen – kjennetegn ved
ulike program som er virksomme for å redusere
problematferd.

Arne Tveit, MKA

Hvordan kan disse programmene brukes i forhold
til barn og unge i vår målgruppe.

Kjetil A Hansen, Brusetkollen

2007
22.- 23.10

Skole og institusjon – hvordan spille på samme lag?

Erik Larsen, spes klinisk psykologi

2008
16.04

Minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.

Ulrikke Sandø AFK, Sunil Loona,
Psykolog, rådgiver NAFO.

83

79

89

Hvordan møter vi Ismael og Akat i klasserommet? Finn Gullbrandsen, sosiallærer,
Mortensrud skole. Zaniab Harchi,
morsmålslærer, Mortensrud skole.
Grete Wahlmann, assrektor, Hval skole.
Gry Enger, Biblioteklærer, Hval skole.

112

101

2008
20. – 21.10

Håndtering og reduksjon av vold. Sosial kompetanse.

Bjørn Arnsen.
Eivind Lindeberg

112

2009
17.04

Samtale og kommunikasjon med elever som
strever

Mia Børjesson, sosionom, resurssenter
Gøteborg.

119

2009
12.- 13.10

Hvordan hjelpe elevene til å utvikle og beholde
vennskap, kjennskap og tilhørighet.

Mia Børjesson, Sosionom, coach
Gøteborg

Fagtorg. Skolene presenterer metodiske opplegg

Ole M Merli, Holmen skole.

Relasjonsorientert ledelse- de praktisk grepene.

Torgunn Skaaland, Brusetkollen skole

2010
16.04

113
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DATO

TEMA

FOREDRAGSHOLDERE

2010
25. – 26.10

Vurdering teori og praksis.

Jeanette Gabrielson, AFK

Epelepsi – Diagnostikk og behandling

Lege Karl Otto Nakke, Lege Hrisimir
Kostov,

Teknologi og design

Naturfagsenteret

2011
8.04

PPT’s rolle , arbeid og anbefalinger.
Reaktiv tilknytningsforstyrrelser

Regine Hansen, PPT Asker og Bærum
Elisabeth Kolbjørnsen, PPT A&B
Gunn Løkke, Høyskolen i Østfold.

2011
25-26. 10

Elevers lesing, leselyst og lesing i alle fag.

Gerd Fredheim, forfatter.

2012
19.04

Et liv i vold. Erfaringer med å vokse opp i en
ekstremt voldelig og totalitær familie.

Yngve Hammerlin, forsker ved KRUS.

Den underlige eleven på skolen den dagen – om
autismespekterlidelse og utfordringer i skolen.

Hilde Rovik Gabrielsen, Veiledningssenteret på Romerike.

Hvordan skape mestring og motivasjon hos
utfordrende elever

Pål Roland UIS

2012
17. -18.10

ANTALL
DELTAKERE

103

111

129

114

106

Fortsette tema med tema mestring og
motivasjon. Praktiske øvelser.
2013
18.04

Blanke ark.

Håvard Tjora. Pedagog og forfatter.

2013
31.10 – 01.11

Vennskap og sosial kompetanse

Frode Jøsang. Lenden skole og resurssenter.

2014
9.04

Motivasjon, mestering og læring

Terje Manger, universitetet i Bergen.

2015
16.- 17.04

Det stille atferdsproblemet.

Ingrid Lund, Universitetet i Agder.

Elevenes læring i framtidens skole.

Pia Elverhøi, Ludviksenutvalget.

2015
23.10

Utfordringer vi som profesjonelle har i møte med
vår elevgruppe.

Oddbjørn Sandvik, psykolog. Kjetil
Haagensen, rektor SMI-skolen Østfold.

2016
14. - 15.04.

Barn og unge i sos. og med. institusjoner. Hvilke
kompetanse og ferdigheter trenger disse elevene
for å lykkes i fremtidens skole og samfunn.

Terje Ogden, Atferdssenteret

AFK’s system for risiko- og sikkerhetsvurdering
knyttet til elever.

Kåre Ellingsen, AFK

Barn, unge og seksualiteten. Seksuelle overgrep.

Margrete Wiede Asland, Inst for klinisk
sexologi og terapi.

2016

129
115
119

121

116

126
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