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Fokus bank 
1986-1991   

Elitevolleyball 
Åsheim VBK 1985-1992 

(KFUM Volda 1977-1985) 

Huseby skole 
ungdomsskole 

lærer 1994-2006 

Berg skole 
barneskole 

rektor 2006-2012 

Strindheim skole 
barneskole 

rektor 2013 -  

ungdom@læring.kåm* 
ungdomstrinnsnettverk – 5 skoler  

prosjekt-/nettverksleder 2004-2006 

Lærerhøgskolen i 
Trondheim 

1991-1994   

Rektorutdanning 
2013-2014   

Catharinasenteret 
krisesenter for ungdom 

ekstravakt/nattevakt/team 
1991-1995  

Jakten på 
ungdommens skole 

Universitetsforlaget 2003 



Strindheim skole 
- midt i ”Krysset” 

Ca 600 elever / >90 ansatte 
Rehablilitert i 2004 

trinn- og teambasert. 

faglærere på 
mellomtrinn (L97) 

fra klasse til base 

veiledet lesing og 
skriving 

Regnbuen 

Lærer som leder 

Læring og vurdering 
Oppgave- og vurderingskultur 

praksisskole 



strindheim@utvikling.no 

POSITIV - MODIG - 
INKLUDERENDE 

TYDELIG - PROFESJONELL 



”Dette er lærerens egentlige fag:   
Å like elever.  Å være glad i dem.  
Han skal være glad i pene barn og 

stygge barn, i flinke barn og dumme 
barn, i dovne barn og flittige barn, i 

snille barn og slemme barn.   
Det er hans metier.  Og er han ikke 

glad i barn, da må han lære det.   
For selvfølgelig kan det læres,  

det som alt annet.   
(Hvordan kan man være lærer hvis 

man ikke tror at alt kan læres?) 

Hans gjerning er å omgås hele, 
levende barn, og ikke bare små 

hoder.  Derfor krever lærerkallet av 
ham at han også selv skal møte fram 
som et helt og levende menneske, 
ikke bare som et noe større hode.   

Så enkelt, og så vanskelig,  
er det å være lærer.” 

Jens Bjørneboe 



relasjon lærer-elev 

klasseledelse 

fagdidaktisk kompetanse 
Danske Clearinghouse 

på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet 2008 



Lovendringen 

INTENSJONENE BAK 
Begrunnelsene for skjerping 
- Tiltaks-/aktivitetsorientering 
- Mindre fokus på formalitet 

Mer fokus på 
individuell rett? 
Ikke uproblematisk 

God lovtekst 
Gode presiseringer 

Forvaltningsmessige 
utfordringer 

Før og nå 

Flytting av 
vedtaksmyndighet 

Barnets individuelle rett 



Erfaringer med nytt 
regelverk fra skoleeiers 

ståsted 

Saker meldes til FM når 
foreldre ikke er fornøyd 
med skolens håndtering. 
Kun en sak er meldt på grunn av 

manglende tilbakemelding. 

Saker er godt kjent for 
skolene og tiltak har vært 

iverksatt over tid. 
Andre hjelpeinnstanser allerede inne 

Fysiske og verbale krenkelser. Utestenging. 
Ikke de alvorligste sakene som meldes FM. 

Tidkrevende  
for skolene. 

Barnets stemme 
Hvordan sikres denne best? 

Lang saksbehandling 

Skolene melder behovet for 
dialog mellom skole og FM 
for å sikre helhetsbildet i 

komplekse saker. 



Erfaringer med nytt 
regelverk fra skoleeiers 

ståsted 
- noen uavklarte spørsmål 

Saker som handler om 
krenkelser lærer-elev. 
Hvordan vil FM følge 

opp disse? 

Hva kan en ”med 
rimelighet forvente”? 

Hvor ligger lista? 

Hva er grunnen til at FM i liten grad 
involverer eller har dialog med skoleeier? 



Rektors skjønn 
De skolefaglige vurderingene 

… om det å ha ansvar, 
men ikke myndighet(?) 

Formelt ansvar vs  
ansvar generelt 

Myndighet til å 
ansvarliggjøre aktører 

Betydningen av TILLIT 
Når lykkes vi? 

Når systemer og 
prosedyrer er på plass 

… og ikke minst 
holdninger 



Mytene ”Rektor glatter bare over” 

”Det finnes ikke mobbing 
på min skole” 

”Rektor løfter ikke en finger” 

”Rektor feier under teppe” 

”Skolen er ikke god nok!” 

”Det er ingen vits i å si fra. 
De bryr seg ikke likevel.” 

DET ER SELVSAGT MULIG 
MEN… 

DET KAN OFTE VÆRE SNAKK 
OM KLOKERE TILNÆRMING 

Vi forebygger i fredstid! 



Dilemma 



Arbeidet mot utenforskap 

Klok tilnærming 

Motvirke utstøting 
som vil forsterke problemet 

Stopp uønsket 
aktivitet/hendelse 

”Gjør store ting små og 
små ting store” 

Ivaretakelse og 
inkludering 

”tilstrekkelig kontroll” 

”Aggressiv kjærlighet” 
- Om å elske noen ”i hjel” 

Langsiktighet 
”Men hva gjør vi nå?” 
- om å ”ordne opp” 

Det farlige stresset 
- jfr. utstøting 

Klassemiljøet 



Rutiner og systemer 

Økte dokumentasjonskrav 
Hva med intensjonene? 

Plan For Godt Skolemiljø 
fremme – forebygge – håndtere – følge opp 

Avdekking 
- Relasjonskartlegging 

- Sosiometri (+Spekter) 
- Teamorganisering 

- LP-modellen 
- Kontaktsamtalen 

- Observasjon 

AKTIVITETSLOGG 
og/eller  

TILTAKSPLAN 



Verdier, holdninger og 
menneskesyn 

Hvordan møter vi mennesker? 

Prøv å forstå – prøv å forstå – prøv å forstå 
… så kan vi prøve å gjøre oss forstått (om nødvendig) 

You have the right to remain silent 
”Vær stille de 10-15 første minutter av samtalen” 

Hvordan kan vi etterprøve  
gode holdninger? 



Hvor hadde vi det fra? 
av Kolbein Falkeid 

Men hvem sa at dagene våre 
skulle være gratis? 
At de skulle snurre rundt 
på lykkehjulet i hjertet vårt 
og hver kveld 
stoppe på gevinst? 
Hvem sa det? 
Hvor hadde vi dét fra? 
Hvem sa at livet vårt 
skulle være lett å bygge ferdig? 

At mursteinene var firkantede 
ballonger 
som føk på plass av seg selv? 
Hvem sa det? 
Hvor hadde vi dét fra? 
Der var piller for alt: nerver, 
vedvarende hoste og anemi. 
Men hvem sa at snarveiene 
støtt var kjørbare?  
At fjellovergangene 
aldri snødde til? Og at nettopp vi 
skulle slippe å stå fast i tunnelen? 
Ja, hvem sa det? 
Hvor i all verden hadde vi dét fra? 


