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1. INNLEDNING  
 
Lunner kommunestyre vedtok i sak 8/15 våren 2015 å søke om å bli realfagskommune. På 
grunn av kort tid til søknadsfrist ble søknad sendt i forbindelse med ny runde med 
realfagskommuner våren 2016. Kommunen fikk da innvilget søknaden og er nå med i 
Utdanningsdirektoratets prosjekt Realfagskommuner i perioden høst 2016 og ut 2017. 
 
Det er i forbindelse med prosjektet utviklet en strategi for arbeidet med realfag i 
kommunens skoler og barnehager. Deltakere i prosessen rundt denne strategien er 
representanter fra ansatte og ledere i skole og barnehage og ledere på kommunalt nivå.  
 
 

 
2. FORMÅL  
 
Formålet med en egen strategi for arbeid med realfag er å 
 

 Øke barn og elevers nysgjerrighet og lyst til å utforske og løse problemer 

 Bedre barn og elevers kompetanse innen realfagsområdet 

 Øke realfagskompetansen til ansatte i barnehager og skoler 

 Videreutvikle arbeidet med læringsprosesser i den enkelte barnehage og skole 
 
Dette skal føre til at de som arbeider tettest på barn og unge kan bidra til at de lærer og 
utforsker realfag med motivasjon og glede. Strategien skal også være med på å skape 
positive holdninger til realfag blant foresatt og de som møter barn og elever på 
hjemmebane. Samlet skal tiltakene i strategien føre til en fornyelse av arbeidet med 
realfagene i barnehage og skole slik at det blir bedre læring, og på sikt bedre resultater, 
for barn og ungdom innen matematikk og naturfag.  
 

 
 
3. SITUASJONSBESKRIVELSE  
 
Kommunen har hatt svake resultater i regning på nasjonale prøver over lengre tid. De to 
siste årene er dette i ferd med å bedre seg men på 5. og 9. trinn ligger elevene fortsatt 
under nasjonalt nivå. (Se side 6 – 8 i «Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i 
Lunner 2015». Finnes på http://www.lunner.kommune.no/skole.297901.no.html under 
skole – spalten til høyre) 
 
For skolen er realfag med spesielt fokus på matematikk/regning satt opp som prioritert 
satsingsområde fra og med skoleåret 2014-2015. Det er utdannet regneveiledere ved alle 
barneskolene. Disse har vært i funksjon fra høsten 2015. Matematikk har vært prioritert 
fag i videreutdanning innen det nasjonale systemet «Kompetanse for kvalitet» de to siste 
årene.  
 
I barnehagene jobbes det med realfagstemaene som er beskrevet i barnehagenes 
rammeplan. Det er mange ansatte med mye realkompetanse på området – særlig innen 
naturfagsdelen. Det har i Lunner ikke vært satset systematisk på utvikling av dette 
området i barnehagene.   
 
Både i barnehage og skole er det i de senere årene gjennomført opplegg med 
kompetanseheving av de ansatte som lokalbasert utviklingsarbeid på den enkelte enhet. 

http://www.lunner.kommune.no/skole.297901.no.html
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Forutsetningene for å gå i gang med lærende nettverk er derfor gode, og prosjektet vil gi 
anledning til å videreutvikle denne organiseringsformen.   
 
 

 

4. HOVEDMÅL  
 
Hovedmålet for arbeidet er at barn og elever skal møte arbeidsmetoder og 
undervisningsformer i barnehagene og skolene, som baserer seg på utforsking, undring og 
problemløsning. Fokus skal ligge på problemløsning framfor fasitsvar.  
 

 
 
5. MÅLGRUPPER  
 
Barn, elever, ansatte og foreldre/foresatte i barneskolene og barnehagene i Lunner 
kommune.   
 

 

 
INNSATSOMRÅDER  
 
Arbeidet i perioden skal bidra til å: 

 Utvikle de ansattes kompetanse innen begrepsinnlæring 

 Utvikle de ansattes kompetanse i å stille gode åpne og undrende spørsmål 

 Utvikle de ansattes kompetanse i å ta i bruk varierte læringsarenaer 

 Utvikle de ansattes kunnskap om de ulike nettressursene som fins 

 Videreutvikle barnehagene og skolenes kompetanse i å organisere og drive 
lokalbasert utviklingsarbeid knyttet til arbeid i lærende nettverk 

 Utvikle felles forståelse mellom hjem og skole/barnehage om innhold og 
arbeidsmåter knyttet til realfagsområdet og bidra til at den realfaglige undringen 
kan foregå i alle situasjoner både hjemme og i skole/barnehage.      

 
 

 
7. RESULTATMÅL  
Skole: 
Innen utgangen av skoleåret 2019 – 2020 skal: 
 

 Andel elever på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i regning: 
o 5. trinn - under 20 % på nivå 1 (26,2 % i 2015 - 2016) 
o 8. trinn - under 15 % på nivå 1 og 2 (18 % i 2015-2016) 
o 9. trinn – under 15 % på nivå 1 og 2 (19,1 % i 2015 – 2016) 

 Andel elever på høyeste mestringsnivå i nasjonale prøver i regning: 
o 5. trinn - over 25 % på nivå 3 (16,5 % i 2015 – 2016) 
o 8. trinn – over 15 % på nivå 5 (10,4 % i 2015 – 2016) 
o 9. trinn – over 25 % på nivå 5 (20 % i 2015 – 2016) 

 Score på tema regning i elevundersøkelsen for 8. og 9. trinn (T11): 
o På skolen bruker vi regning i flere fag enn i matematikk > 3,9 (3,6 i 2015 – 

2016) 

o Jeg bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag > 3,3 (3,0 i 2015-
2016) 

o Jeg bruker regning for å undersøke ting jeg lurer på > 3,7 (3,4 i 2015 – 2016) 
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Barnehage: 
I perioden 2017 – 2019 er natur, miljø og teknologi fra Rammeplanen tema for stedlig 
tilsyn ved alle barnehager. Barnehagen vil bli bedt om å synliggjøre hvordan de legger til 
rette for at barna kan utforske, oppleve, og eksperimentere naturen og naturens 
mangfold. Barnehager skal vise hvordan de konkret jobber for at barna forblir nysgjerrige 
på naturvitenskapelige fenomener, kan oppleve tilhørighet til naturen, og gjøre erfaringer 
med bruk av teknologi og redskaper 

Målet er blant annet å sjekke ut om medarbeiderne har en bevisst holdning til:  

 å legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for 
lek, undring, utforskning og læring  

 å gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer 
på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd.  

 å synliggjøre naturfenomener, og reflektere sammen med barna om hvordan livet i 
naturen henger sammen.  

 

Det vil bli vurdert å bruke spørsmålstillinger inne temaet fra U-dirs ståstedsanalyse for 
barnehager.   

 
 
8. ARBEIDSMÅTER/ARENAER  
 
Prosjektets arbeid vil organiseres med følgende arbeidsformer/arenaer: 

 Lærende nettverk for ansatte i skole og barnehage – to pr semester. De fleste 
samlingene vil være felles for skole og barnehager, men der det er mer 
hensiktsmessig vil en vurdere separate samlinger. Hver samling skal inneholde 
følgende elementer: 

o Erfaringsutveksling rundt det arbeidet de enkelte barnehager og skoler har 
gjort i mellomperioden. 

o Tilførsel av teori-/kunnskapspåfyll fra ulike aktører. 
o Refleksjon blant deltakerne over teoripåfyllet og hvordan dette kan 

nyttiggjøres i egen virksomhet 
o Planlegging av arbeidet i egen virksomhet fram til neste samling. 
o Tilbakemelding på aktivitet og framdrift i egen virksomhet. 
o Involvering av de andre ansatte på egen virksomhet og utprøving av metoder 

og arbeidsformer som har vært belyst i nettverksmøtet. 

 Kursdager/p-dager med bistand fra høgskolemiljøer – Høgskolen i Lillehammer, 
Matematikksenteret, Naturfagsenteret 

 Kurs i realfagstemaer for foreldre/foresatte  

 Samarbeid med lokale ressurser 
 

 

 
9. ORGANISERING  
 
Styringsgruppe – ett møte pr semester 
Oppgave: Motta rapportering fra arbeidsgruppe om framdrift i prosjektet og sjekke ut at 
tiltakene gjennomføres etter planen. 
 

 En representant fra nettverksledergruppa 
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 Virksomhetsleder barnehage 

 Virksomhetsleder skole 

 Styrer fra kommunal barnehagene 

 Styrer fra privat barnehage 

 Rektor fra barneskolene 

 Skolefaglig rådgiver – prosjektleder, ansvarlig innkalling, referater mm 

 Representant fra fagforening 

 Representant fra Høgskolen i Lillehammer 

 PPT 
 
 
Arbeidsgruppe – møter etter behov: 
Oppgave: Planlegge og lede det løpende arbeidet i prosjektet og delta i den praktiske 
gjennomføringen av tiltakene. 
  

 Lederne av de lærende nettverkene 

 Representant fra Høgskolen i Lillehammer 

 Skolefaglig rådgiver - leder 

 PPT – innkalles ved behov 
 
 
Ledelse av de lærende nettverkene: 
Oppgave: Stå for planlegging og praktisk gjennomføring av arbeidet i de lærende 
nettverkene.  

 Regneveilederne ved skolene – frikjøpt 2 t/u med prosjektmidler 

 Representanter fra kommunale og private barnehager (2 stk) – frikjøpes med 
prosjektmidler 

 Skolefaglig rådgiver 
  

 

10. MEDSPILLERE  
 
Faste formelle medspillere: 

 Høgskolen i Lillehammer 

 Matematikksenteret 

 Naturfagsenteret 
 
Mulige medspillere det kan etableres samarbeid med: 

 Vitensenteret på Gjøvik 

 Solobservatoriet 
 
 

 

11. EVALUERING OG LÆRING  
 
Følgende evalueringer vurderes gjennomført for å kontrollere effekten av prosjektet 
underveis og i etterkant: 

 Det gjennomføres nettbaserte undersøkelser før, underveis og til slutt der 
deltakerne blir bedt om å forholde seg til ulike påstander om temaet og vurdere 
seg selv og sin praksis på en skala. 
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 Etter hvert nettverksmøte og fagsamling gjennomføres en enkel vurdering av 
opplevd kvalitet på nettverkssamlingene ved at deltakerne angir to ting som var 
bra og et forbedringspotensial. Dette vil gi grunnlag for eventuelle endringer 
underveis. 

 Rektormøter og styrermøter setter jevnlig prosjektet på agendaen og sjekker ut 
hvordan arbeidet fungerer ute på enhetene.  

 

I tillegg gjennomføres det følgeforskning i regi av U-dir. Den retter seg mot deltakerne i 
prosjektet og hvordan de opplever effekten av arbeidet med temaet. Lunner kommune vil 
motta våre egne resultater som gir grunnlag for en sluttanalyse av effekt og en vurdering 
av veien videre.  

 
 

12. RAPPORTERING  
 
Rapportering til U-dir på bruk av tildelte midler ved utgangen av 2017.  
Det rapporteres til kommunenivå gjennom årsmelding og den årlige tilstandsrapporten 
«Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i Lunner».  
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VEDLEGG: TILTAKSPLAN  
 
1. Kompetanseheving for 
ansatte: 

Ansvar  Involvering  Oppstart Status  

Barnehage: Øke bevissthet om 
voksenrolle og muligheter til 
faglig fokus innen de daglige 
aktivitetene, bruk av ulike 
aktivitetsarenaer og kompetanse 
i veiledning av andre ansatte  
 

Barnehage-
administrasjon 

Alle ansatte Årsskiftet 
2016-2017 

Avtale om 
kompetanse
heving 
inngått 

Skole: Prioritere videreutdanning 
i matematikk, naturfag og 
regning innenfor Kompetanse for 
kvalitet 
 

Skole-
administrasjon 

Fag-
organisasjonene 
Skolene 

Skoleåret 2015 
- 2016 

Er satt i verk 

P-dager/kursdager Skole- og 
barnehage-
administrasjon 

Ressursperson fra 
høgskolen og 
fagmiljøene 

Skole: 3. 
januar 2017 
Bhg: 18. april 
2017 

Foredrags-
holdere er 
engasjert 

Ansette regneveiledere på alle 
barneskolene 

Skole- 
administrasjonen 

Barneskolene Skoleåret 2015 
- 2016 

Regneveiled
ere er ansatt 

2. Etablere lærende nettverk 
med fokus på realfag  

Ansvar  Involvering  Oppstart Status  

To nettverkssamlinger pr 
semester med påfølgende 
kompetansespredning og 
erfaringsdeling i egne skoler og 
barnehager 
 

Regneveilederne og 
barnehagenes 
ressurspersoner 

Skole og bhg 
gjennomfører for 
og etterarbeid 

November 
2016 

Under 
planlegging 

Etablere nettverk mellom 
matematikklærere på u-trinn og 
videregående skole 
 

Skoleadm og u-
skolene 

U-skolene Skoleåret 
2017-2018 

Forberedend
e drøfting 

3. Bruk av nettressurser  Ansvar  Involvering  Oppstart Status  

Barnehage: Utforske og ta i bruk 
matematikksenterets 
nettressurser 
 

Nettverkslederne Knyttes til 
nettverks-
samlingene 

Våren 2017  

Skole: Utforske og ta i bruk 
matematikksenterets 
nettressurser 
 

Nettverkslederne Knyttes til 
nettverks-
samlingene 

Våren 2017  

4. Skape engasjement og 
forståelse for realfag i 
foreldregruppa  

Ansvar  Involvering  Oppstart Status  

Barnehage: Informasjon om 
realfagssatsingen mm på 
foreldremøte el.  
 

Nettverkslederne Styrerne Våren 2017  

Skole: Årlige foreldrekurs på 
barnetrinnet med fokus på 
matematikk 

Nettverkslederne Rektorene Høsten 2016 Startet 

Skole og barnehage: Informere 
det kommunale foreldreutvalget 

Virksomhetsleder/r
ådgiver 

FAU-lederne Høsten 2016 Nov 2016 

5. Bruke lokale ressurser Ansvar  Involvering  Oppstart Status  

Vurdere samarbeid med 
Vitensenteret på Gjøvik, 
Solobservatoriet, Lunner 

Skole- og 
barnehageadm 

Skoler og 
barnehager 

Høsten 2016 Møte med 
Solobservato
riet avholdt 

 


