Et tverrfaglig lag rundt
skolestarteren
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Dagens temaer
1. En kort appell til alle pp-ledere 
2. En presentasjon av et tverrfaglig utviklingsarbeid knyttet
til overgang mellom barnehage og barneskole.
3. En presentasjon av en modell – som kanskje kan kalles
en modell for tidlig innsats?
Målet for dagen er å presentere et utviklingsarbeid hvor
Østre Toten er i ferd med å skape nye tverrfalige arenaer for
å sikre
- Tidlig innsats
- Et lag rundt skolestarteren
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En liten appell fra en (avtroppende) PP-leder til
alle dere PP-ledere
Prioriter PP-ledernettverket i regionen og i fylket!
Engasjer dere så godt dere kan i De-komp, Re-komp og ikke minst i
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis!
Del gode ideer og utviklingsarbeid med hverandre!
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Et tverrfaglig lag
rundt
skolestarteren
- Et
utviklingsarbeid i
Østre Toten
kommune

En presentasjon av et pågående
utviklingsprosjekt. Gjennomføres for tredje
gang i år grunnet pandemien.
Skal over til drift januar 2023
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Et lag rundt skolestarteren
Tidlig innsats
Et lag rundt barnet
Sårbare overganger
Lederes ansvar og muligheter

25.02.21

Meld. St. 6
Tett på – tidlig
innsats og
inkluderende
fellesskap i
barnehage,
skole og SFO

Tidlig innsats

Et lag rundt barnet

Når det oppstår nye
behov underveis i
utdanningsløpet, skal
barn og elever få rask
hjelp og tilrettelegging for
å unngå at utfordringer
vokser seg større. Det er
viktig for at den enkelte
skal oppleve seg som en
verdifull del av
fellesskapet og ha
muligheter til utvikling og
læring

Barnehage, skole og
støttesystemet skal
samarbeide om å yte
tjenester til barn og unge
med ulike behov. Et
fellestrekk for de viktigste
tiltakene i meldingen er å
bringe kompetansen
nærmere barna og
elevene

Meld.st 6.
Kap. 2.2.6 Gode
overganger og
sammenhenger i
utdanningsløpet

Overganger skal være preget av
kontinuitet
og oppleves som
trygge
for barna og elevene
Det krever god planlegging, god
ledelse, god informasjonsoverføring
og godt samarbeid på tvers av nivåer
og fag
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Meld. St. 6. Kap. 2.2.6
Gode overganger og
sammenhenger i
utdanningsløpet

Mange lærerne opplever at dagens
undervisning på første trinn i liten
grad har innslag av pedagogikken i
barnehagen og lekbasert læring
Skolene må gi lærerne støtte,
handlingsrom og fleksibilitet slik at de
kan klare dette

*Lillejord, S., Børte, K., & Nesje, K. (2018). De
yngste barna i skolen: Lek og læring,
arbeidsmåter og læringsmiljø–En
forskningskartlegging. Oslo: Kunnskapssenter
for utdanning.
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Meld. St. 6
Kap 2.4.2 Skolene
må gi alle en god
start

En vellykket overgang handler
ikke først og fremst om at
barnet skal være klar for skolen,
men at skolen skal være klar
for barnet
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Meld. St. 6.
Kap. 1.4
Ledere

Ledere på alle nivåer må bidra til å
utvikle gode, profesjonelle fellesskap.
Det må legges til rette for at lærerne
evaluerer egen praksis, deler og
drøfter hverandres praksis,
videreutvikler arbeidet sitt på
grunnlag av aktuell forskning og
møter utfordringer sammen. Lederne
må gi de ansatte støtte og veiledning,
følge opp kompetansebehov hos
ansatte, legge til rette for at flere
yrkesgrupper samarbeider og sørge
for at ressursene brukes på best
mulig måte.
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Hvem inn går i dette laget?

Et tverrfaglig
lag rundt
skolestarterne i
Østre Toten
kommune

- PPT
- Et pedagogisk veiledningsteam
(Læringsmiljøteamet)
- Aktuelle styrere og rektorer
- Ansatte i barnehagen som jobber med
skolestartergruppa
- Ansatte i skolen som skal jobbe med
skolestarterne, inkludert ansatte i SFO
- Aktuelle ansatte ved helsestasjon og
skolehelsetjenesten
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Et tverrfaglig lag rund skolestarteren krevde ny organisering av PPT
PPT i ØTK gikk fra en organisering
hvor de ansatte primært jobbet
med individsaker innen eget
særskilte kompetansefelt på tvers
av alle skoler og barnehager i
kommunen til

For å bli godt kjent med
skolestartergruppa og kunne
følge de over til barneskolen
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å jobbe som kontaktpersoner og
pedagogisk –psykologiske rådgivere
ved en bestemt knippe barnehager
og skoler i samme skolekrets

For å bli godt kjent med praksisen i
barnehagen og dermed kunne bidra
til en kontinuitet i den pedagogiske
overgangen fra barnehage til skole for
enkeltbarn – men også barnegruppa

Etablering av nye tverrfaglig møtearenaer
Tverrfaglig lederarena for skolestartere

Tverrfaglig veiledningsarena for de voksne rundt
skolestarterne

- Aktuelle styrere og rektorer (aktuell
skolekrets)

Laget består av alle aktuelle aktører knyttet til en
bestemt overgang. Det vil si aktuelle
barnehagelærere og lærere i en skolekrets,
kontaktperson fra PPT, skolehelsesykepleier, rektor
og aktuelle styrere.

- Leder for helsestasjon / eller aktuell
skolehelsesykepleier basert på skoletilhørighet

Basert på en møteplan møtes laget rundt
skolestarterne fra mai til høstferien i oktober.

Månedlige faste møter hvor følgende deltar:
- Leder PPT (møteleder og prosessleder)

- Representant fra pedagogisk
veiledningstjeneste
Hensikt og mål med møtene:
Jobbe fram sentrale felles styrende
dokumenter Beslutte det som besluttes må for
å sikre
en god prosess.
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Målet med møtene er:
- Kontinuitet i det pedagogiske arbeidet både for
barnegruppa og enkeltbarnet
- Trygg og planlagt overgang fra barnehage til første
klasse
- Trygg og inkluderende skolestart for skolestarterne

Tidsbruk
Tverrfaglig ledermøtepunkter
Et møte over to timer i måneden
Gjennomføres via Teams
Fast møteledelse, og avklart hvem som er
referent.
Hvis behov, også en arbeidsgruppe for å utvikle
utkast til felles styringsdokumenter for
overgang fra barnehage til første klasse.
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Et tverrfaglig lag rundt skolestarteren
Møtes ved overgangsmøter mellom hver enkelt
barnehage og (mottagende) skole
Møtes til felles drøfting og planlegging to – tre
timer før sommerferien og opp mot en hel dag
i skolens planleggingsuke før skolestart
Kontaktperson fra PPT og en veileder fra
pedagogisk veiledningsteam er tilstede hele
første skoledag, samt også fredag i første
skoleuka. Etterfulgt av veiledning og felles
drøftinger begge dagene
Kontaktperson PPT og en veileder fra
pedagogisk veiledningsteam er til stede i
skolestarternes læringsmiljø på skolen minst en
halv dag med påfølgende veiledning og drøfting
en gang i uka fram til høstferien

Innholdet i de tverrfaglige møtene og veiledningen er etterspurt av lærerne og
andre ansatte i barnehage og skole

Hva opplever de
nærmest
skolestarterne som
særlig godt med å
være en del av et
tverrfaglig lag
rundt
skolestarterne?

De involverte, særlig lærerne til skolestarterne, opplever at innholdet i
møtepunktene har vært nyttig, ønsket og til hjelp til å sikre en trygg og god
overgang og start i første klasse for alle barna. De er mer forberedt
Alle parter har vektlagt det å utvikle et trygt og godt læringsmiljø de første ukene
ved oppstart. Lærere gir tilbakemelding på at disse møtene har utfordret praksis
på en konstruktiv måte
De tverrfaglige ledermøtene har vært godt forberedt, fulgt en framdriftsplan, og
vært effektive og konstruktive. Disse møtepunktene er en viktig tverrfaglig arena
for ledere til å drøfte sammen hva en god overgang er, og i fellesskap
videreutvikle god felles praksis og felles styrende dokumenter på ledelsesnivå.
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En modell for tidlig
innsats
og en modell i stadig
endring – hånd I hånd
med en krevende
endring av
praksis i skolen
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En mulig
modell for
tidlig innsats
og tverrfaglig
samarbeid
rundt grupper
og enkeltbarn
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Meld. St. 6, kap. 6
Barnehagen og skolen er viktige arenaer for å
forebygge, oppdage og følge opp ulike
utfordringer som barn og elever møter i
hverdagen. Et godt lokalt støttesystem rundt
barna og lærerne er viktig for å få til et
inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud

Tidlig innsats

Et lag rundt barnet

Meld. St. 6

Når det oppstår nye behov

Barnehage, skole og

underveis i utdanningsløpet, skal

støttesystemet skal

Tett på – tidlig
innsats og
inkluderende
fellesskap i
barnehage,
skole og SFO

barn og elever få rask hjelp og

samarbeide om å yte tjenester

tilrettelegging for å unngå at

til barn og unge med ulike

utfordringer vokser seg større. Det

behov. Et fellestrekk for de

er viktig for at den enkelte skal

viktigste tiltakene i meldingen

oppleve seg som en verdifull del av

er å bringe kompetansen

fellesskapet og ha muligheter til

nærmere barna og elevene.

utvikling og læring

• Modell 1,
• ca 2015
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Modell 2
2019

Modell 4
2022

Modell 5
2025?
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Takk for oppmerksomheten!
Ta gjerne kontakt på:
anneaglenbrendmoe@outlook.com
eller
Mob 92884080
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