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1. Innledning
Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen.
Målet med reformen er at det beste i grunnopplæringen i Norge ivaretas og
utvikles videre – slik at elever og lærlinger settes bedre i stand til å møte
kunnskapssamfunnets utfordringer. Visjonen er å skape en bedre kultur for læring
for et felles kunnskapsløft (UFD:F13/04s3)
Stortingets behandling av St.meld 30 (2003-2004) Kultur for læring, medfører
endringer det vil ta tid å gjennomføre i skolene i kommunene våre. Tiltakene i
planen skal være virkningsfulle bidrag som setter skolen i stand til å gjennomføre
endringene.
Fem grunnleggende ferdigheter skal styrkes og integreres på alle nivå:
• det å lese
• uttrykke seg muntlig
• uttrykke seg skriftlig
• kunne regne
• kunne bruke digitale verktøy
L97s generelle del beholdes, og Læringsplakaten innføres som forpliktende
bindeledd mellom generelle del og fagplandel for alle 13 trinn. Ny fag- og timefordeling skal fastsettes og gjennomføres høsten 06.
Statlige føringer tilsier at følgende skal prioriteres 2005 - 2008:
1 Videreutdanning for det pedagogiske personalet i grunnopplæringen
2 Reformrelatert kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet i
grunnopplæringen og utvikling av kultur for læring i den enkelte skole og
lærebedrift
• Skolen som lærende organisasjon – bedre tilpassa opplæring
• Nye læreplaner
• 2.fremmedspråk
• fysisk aktivitet
• utdannings- og yrkesrådgiving (programfag)
3 Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og lærebedrift
Samtidig innføres et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som har som intensjon å
gi oss mer og bredere kunnskap om læringsmiljø, læringsresultater og ressursbruk
ved den enkelte skole – www.skoleporten.no, og at denne informasjonen skal
gjøre skoleeierne i bedre stand til å fatte riktige avgjørelser for en bedre tilpassa
opplæring framover.
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2. Mål
Overordnet mål med denne planen er å sette lærerne i stand til å gi alle elever en
bedre tilpasset opplæring, og ellers gjøre de ansatte best mulig forberedt til å
gjennomføre endringer som Kunnskapsløftet medfører.
I Verdal kommune har man besluttet å gå inn for mange intelligenser, læringsstiler
og læringsstrategier – MILL etter modell fra Skien og i Levanger har man
besluttet å satse på læringsstilene i startfasen.

Ulike tiltak
Nettverk:
Samling kommunalt/interkommunalt for lærere med interesse/oppgaver knyttet til
et bestemt fag/område. Hvert nettverk ledes av en nettverkskoordinator.
Gjennom nettverket skal det komme faglig oppdatering, pedagogiske tips skal
utveksles, og et spesielt fokus skal ligge på tilpassa opplæring og på bruk av
digitale verktøy innenfor faget/området.
Dagsamlinger:
Samling for målgrupper med utgangspunkt i bestemte tema
Kurs:
Gjennomføres innenfor fag/områder, og er ledet av ekstern kursansvarlig.
Mal for kursene er oppstart vår/høst med en hel dag, oppfølges med 4 - 6
halvdager, tilsvarende ca 7,5 studiepoeng.
Kursene skal ha et spesielt fokus på:
• tilpassa opplæring
• pedagogisk bruk av digitale verktøy innenfor faget/området.
Noen av kursene avløses av etablering av nettverk innenfor utvalgte fag/områder.
Tilskudd:
Ansatte kan søke om delvis dekning av utgifter knyttet til videreutdanning innen
satsningsområdene av et omfang på 30 studiepoeng eller mer.
Prosjekt i skolene:
Med bakgrunn i ubenyttede midler fra 2005 og overføringer til 2006, går
Kunnskapsløftets prosjektgruppe inn for at midler skal brukes til konkrete og
målrettede utviklingsprosjekt i den enkelte skole etter søknad og godkjenning av
prosjektet i 2006.
Målgruppe:
Målgruppe for tiltakene er ansatte i skoleverket i de to kommunene. Det forventes
at ansatte innenfor Barn & Familietjenesten bidrar i nettverk og kurssammenheng.
Det forventes at den enkelte deltaker må arbeide individuelt og/eller i grupper med
faget/området mellom samlingene
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TILTAK OMRÅDE 1:
Videreutdanning for det pedagogiske personalet i
grunnopplæringen
Tilskudd pålydende kr 10.000,- for hvert 30.studiepoeng innenfor relevante
fag/områder. Inntil 10 stk pr år.
Søknadene fremmes via rektorene (jfr skolens kompetanseplan/behov) som legger
det fram for prosjektgruppen etter gitt frist 2 ganger pr. år.

TILTAK OMRÅDE 2:
Reformrelatert kompetanseutvikling for det pedagogiske
personalet i grunnopplæringen og utvikling av kultur for læring i
den enkelte skole og lærebedrift.
Det eksisterer allerede nettverk i matematikk og delvis også i naturfag i
kommunene. Sistnevnte er et forsøksprosjekt utenom Kunnskapsløftet og har hatt
en positiv start. Disse er tenkt å fortsette som tidligere.
Nettverk etableres for 2.fremmedspråk med to halvdagssamlinger /semester.
Nettverkskoordinator engasjeres. Oppstart høst 07
Nettverk etableres for programfag / utdannings & yrkesrådgiving. Representanter
for vgs og lokalt næringsliv inviteres til å delta. Lokal læreplan for faget
utarbeides høsten 2006. Nettverkskoordinator engasjeres. Oppstart våren 07
Nettverk etableres for fysisk aktivitet med to halvdagssamlinger /semester.
Nettverkskoordinator engasjeres. Oppstart våren 06
Nettverk etableres for pedagogisk bruk av IKT i grunnskolen sammen
med IT-enheten med 1 halvdagssamling høsten 06 og en i 07.
Nettverkskoordinator engasjeres. Oppstart våren 07
Nettverk Krl startes høsten 06
Kurs i norsk starter våren 06
Kurs i engelsk starter høsten 06
Kurs i matematikk starter våren 06
Kurs i adferdsvansker / omsorgssvikt starter våren 07
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Kurs i naturfag starter høsten 06
Kurs i musikk starter våren 07
For fag som ikke er nevnt i planen, settes det i gang kurs fra 2008
GJENNOMFØRT I 2006
Dag - samling ”ledelse i klasserommet” – alle pedagoger 2.januar 06
Kurs Tone Guldahl – februar – læringsstiler
Studietur til Skien, Asker og Drammen vedr. MILL

TILTAK OMRÅDE 3:
Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og
lærebedrift.
Lederutdanning med obligatorisk basiskurs og frivillig påbygging igangsettes for å
sikre en felles grunnmur i lederskapet i skolene.
Målgruppe er primært rektorene, men kan også være nyttig for andre samt et klokt
rekrutteringstiltak for kommunene
Oppstart høst 06
Kurs i ledelse fortsetter i 07

TILTAK OMRÅDE 4:
2.fremmedspråk
Grunnkurs igangsettes 2006 som en smakebit på faget. Det er tenkt å danne
grunnlag til å velge å ta videreutdanning i faget i 07.
Kurs i spansk starter våren 07
Tilskudd er tildelt for 2006.

TILTAK OMRÅDE 5:
Skolen som lærende organisasjon – bedre tilpassa opplæring
Prosjekt
Prosjektmidler basert på overføringer fra 2005, benyttes til enkeltprosjekt i
skolene. Det er utviklet en prosjektmal som søknad (med klare kriterier) som gir
føringer til målrettet arbeid i tråd med Kunnskapsløftet.
Den enkelte skole kan søke om midler i størrelsesorden 20 – 60.000,- kroner for
2006.

HØRINGSUTKAST april 2006 side 5 av 7

KUNNSKAPSLØFTET – Verdal og Levanger kommuner
1. reviderte plan 2005-2008

Oppfølging
Planen rulleres årlig, 2. gang årsskiftet 06-07. Den søkes fulgt, men man må ha
frihet til noen endringer om det kommer signaler om det fra
Utdanningsdirektoratet i løpet av 2006.
Dato, 240306
Prosjektgruppen i Kunnskapsløftet
v/ Tone Volden Rostad, Prosjektleder

KILDEHENVISNINGER
SENTRALE DOKUMENT:
OPPLÆRINGSLOVEN:
http://www.lovdata.no/cgiwift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19980717061.html&dep=alle&kort+,+titt=oppl%c6ringsloven&
FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN:
http://www.lovdata.no/for/sf/uf/tf-19990628-0722-0.html
KUNNSKAPSLØFTET:
http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/nyheter/045071-990406/dokbn.html
FØRSTEKLASSES FRA FØRSTE KLASSE (NOU 10: 2002):
http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/andre_dok/nou/045001020002/hov005-bn.html
I FØRSTE REKKE(NOU 16: 2003)
http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/andre_dok/nou/045001020003/hov018-bn.html
KULTUR FOR LÆRING:
http://odin.dep.no/ufd/norsk/publ/stmeld/045001-040013/dokbn.html
MILL SKIEN (Bla. MI-teorien):
http://www.milliskien.net/
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LOKALE DOKUMENT:
SKOLEOVERSIKT:
http://www.levanger.kommune.no/tjenestetorg/skole/skoleoversikt.
htm
SAK OM KVALITETSUTVIKLING I DRIFTSKOMITEEN:
http://www.levanger.kommune.no/utvalg/saker/dk/dk050119.htm#
005
PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I LEVANGER OG VERDAL:
http://www.levanger.kommune.no/utvalg/saker/dk/050628/28_1.p
df
FGIL:
http://www.levanger.kommune.no/tjenestetorg/skole/fgil.htm
FELLES PEDAGOGISK PLATTFORM
http://www.levanger.kommune.no/tjenestetorg/skole/dok/felles_pedagogisk_plattform
_sluttrapport_mars_2003.pdf
KULTURSEKKEN:
http://www.levanger.kommune.no/tjenestetorg/skole/kultursekken/
kultursekken.htm
MOT:
http://www.mot.no/
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