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Oppstart - musikk

• https://www.youtube.com/watch?v=-Mxjmti325o

https://www.youtube.com/watch%253Fv=-Mxjmti325o


Tema ledersamlinger

Ledersamling 1 Ledersamling 2 Ledersamling 3 Ledersamling 4
Leder som 
menneske

Leder som 
relasjonsbygger

Leder som 
kompetansebygger

Leder som 
praksisutvikler



Målsetting Prosjekt
Lyngdal

«Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi 
god opplæring til lærere, skolens øvrige personale, 
skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men 
særlig de som har opplevd belastende 
livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår»



Mål for dagen

• Identifisert hva som har kjennetegnet gode 
kompetansesatsinger hos oss tidligere

• Ha kunnskap om hva som kan bidra til god implementering
• Økt bevissthet på fokus og målrettethet i kompetanseheving
• Økt bevissthet om at ulike perspektiver og preferanser er viktig i 

kompetansebygging





Hjemmearbeid til neste samling

1. Skriv et refleksjonsnotat etter dagen i dag. Hvordan har den 
bidratt til å bygge et godt lederteam?
Hvilke refleksjoner gjorde du deg da du så teamprofilen og 
scorene dine på de 8 egenskapene?

2. Svar på oppgave 1 og 2 til neste gang.



Anerkjennende forskning 
på egen arbeidshverdag





Intervju

Gå sammen to og to

Intervju hverandre 15 minutter hver vei.

Intervjuer og informant, hold fokus på den andre 
(Lytte og spørre, opptatt av den andres «nyhet»)



Idealog
Med utgangspunkt i 
suksessfaktorene:
1) Gjør en idemyldring på 

hvordan dere nå konkret 
skal gå frem for å sikre god 
implementering av dette 
programmet

2) Hva mener du skal til for å 
lykkes?

3) Bruk A3 arket til å 
brainstorme ulike 
løsningsforslag



Hjemmearbeid

1. Hvilken sang er du? Finn en sang som sier noe om hvem du 
er. Det kan være tekst, video eller minne/historie knyttet til 
sangen

2. Hvordan skal den nye praksisen se ut hos dere. Lag et utkast 
hvor du beskriver hvordan programmet skal endre praksis for
1. Skoleledelse
2. Lærere og andre ansatte på skolen
3. Foreldre
4. Elever
Forbered en kort presentasjon hvor du skisserer tankene og planene 
dine (Husk å se på bildene av Idealogskjemaene fra sist)



Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=pDPdRYF7hTQ

https://www.youtube.com/watch%253Fv=pDPdRYF7hTQ

