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NJA… 
 







 

Når alle involverte grupper forbedrer seg i fellesskap, oppstår det Michael Fullan kaller kollektiv kapasitet.  

«Kollektiv kapasitet fremmer et mye høyere nivå av følelsesmessig engasjement og fagkunnskap enn det 

individuell kapasitet noensinne vil klare».  

 

(Michael Fullan, fra boken Å dra i samme retning.) 

 





Målet er: 

Kontinuerlig forbedring av praksis 

Sammenheng Samarbeid Samhandling 





















Lærerprofesjonen bygger sin profesjonsutøvelse på felles verdier og et 

felles forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag. Profesjonen og 

den enkelte lærer forvalter et ansvar for å utøve skjønn i komplekse 

spørsmål. Lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og 

fagdidaktisk dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger. Utøvelse 

og utvikling av det profesjonelle skjønnet skjer både individuelt og 

sammen med andre. Faglig dømmekraft forutsetter også jevnlig 

oppdatering. Lærerprofesjonen må derfor vurdere sin pedagogiske 

praksis for å møte enkeltelever og elevgrupper best mulig. 

























  





Digital kompetanse og ferdigheter 

 
Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for 
videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv 
og et samfunn i stadig endring. Den digitale 
utviklingen har endret mange av premissene for 
lesing, skriving, regning og muntlige 
uttrykksformer. Dette gir muligheter for nye og 
endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men 
stiller også økte krav til dømmekraft.  
 



Når forandringens vinder blåser, bygger noen skjul for vinden. 
Verdibasert lærende organisasjoner bygger vindmøller. 
 
La oss bygge vindmøller. 









Ledelse – er å utvikle, motivere, støtte og utfordre dine medarbeidere,  
samtidig som du leder dem i felles retning for å nå organisasjonens felles mål.                                                                                                                                                    









 
 
Vi vet ikke hva som rommes i et menneske!  
Det vi ser, er bare overflaten og som oftest 
bare det de vil vise oss. 
Menneskets atferd, er alltid basert på det 
som er usynlig for oss – derfor må vi trå 
varsomt – men vi må ikke la være å trå. 
 
 
 
 
 




