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Barnehagene i Hedmark gjennomførte
kartleggingsundersøkelsen høsten 2017. Våren
2018 er det gjennomført nettverksmøter i hver
region og barnehagene arbeider nå med
analyser av sine resultater.

Kultur for læring har nå publisert
katalogen med oversikt over alle skolenes
analyser og tiltaksområder i Kultur for læring.
Denne katalogen kan lastes med på
fylkesmannens nettsider.

Skolene i Hedmark arbeider nå med valg
av kompetansepakker for skoleåret
2018/2019. Kompetansepakkene er
tilgjengelig for gjennomlesning til skolelederne
på e.sepu.no, og de melder fra til SePU om
behov for tilganger for hele skolen.
Kompetansepakkene på e.sepu.no bygger
på bøker i serien «Dette vet vi om» fra
Gyldendal. To utgivelser har kommet nylig:
Lars Qvortrups bok om Profesjonelle
læringsfellesskap og Jørgen Bærenholdt sin
bok om Tilbakemeldinger.

FoU prosjektet Kultur for læring i Hedmark
planlegges av Oppvekstforum sin faggruppe.
Denne gruppen har hatt planleggingsmøte for
året 2018/2019, og den felles planen for
barnehage og skole ligger på denne nettsiden.

Mette Marit Jenssen og Hilde Forfang ved
SePU er i gang med sine doktorgradsavhandlinger knyttet til Kultur for læring. Både
kartleggingsundersøkelsene i Kultur for læring
og dybdeintervjuer av lærere og ledere i
Hedmark vil være datagrunnlag for
avhandlingene.

Nettressursen e.sepu.no

Thomas Nordahl har ledet ekspertgruppen
for barn og unge med behov for særskilt
tilrettelegging. Rapporten og video fra
Nordahl sin presentasjon er tilgjengelig på
Kunnskapsdepartementets nettsider.
Et lesetips til slutt er Helen Timperleys bok:
Styrken ved professionell læring. Timperley tar
i denne boken for seg forskning knyttet til
hvordan profesjonell læring for lærere kan føre
til bedre læring og læringsmiljø for elever.
Boken er nå oversatt til dansk og bestilles på
Dafolo.
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