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Skrefsrud, Bente <fmopbsk@statsforvalteren.no>
onsdag 20. januar 2021 09.10
Ingrid Bøe; Laila Linn; Gunhild Hjelstuen; Mette Laila Østvold;
Lisbeth Sydbøge; Anne-Kathrine.Swensen;
kirsten.aune@gjovik.kommune.no; Hilde.DahlLonstad@gjovik.kommune.no; Ingrid Steigen Hellerud;
Anita.Karlsen@edu.hamar.kommune.no; Jorid Skinnehaugen
Myhre; rektor; Ove Randgaard; Yvonne Bunes;
Ragnhild.Bunes@edu.nord-odal.kommune.no; Kuraas, Per
Magnar; Thorsrud, Anne Kari; Stordahl, Elisabeth; Sæta, Kristin;
Sigrid E.s. Håkonsen; Heidi Holt Larsen;
Kristin.Ronn.Garderlokken@sel.kommune.no; Ulvolden, Camilla
(camilla.ulvolden@sel.kommune.no)
Iversen, Malin; Hagemoen, Marit Kval
Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 5

Hei,
Vi hos Statsforvalteren håper dere er godt i gang med arbeidet, og at Utdanningsdirektoratets første
samling opplevdes som bra og nyttig.
Statsforvalteren skal, som dere er kjent med, følge opp satsingen. Vi orienterer om følgende:
-

Kommunens plan
o Frist for innsending av planen er 25. januar, sendes på e-post til
post@statsforvalteren.no med kopi til fmopbsk@statsforvalteren.no og
maiv@statsforvalteren.no
De om allerede har sendt planen trenger selvfølgelig ikke sende på nytt
o Vi videresender planen til Utdanningsdirektoratet

-

Nettverk for ressurspersonene
o Vi vil etablere et nettverk for dere ressurspersoner i pulje 5 med ett møte per semester.
Hovedmål og hensikten med møtene er erfaringsdeling og drøfting av ulike tema etter
behov/ønske.
o Første møte vil være 23. mars kl. 09-12 på teams. Sett av datoen nå, invitasjon og agenda
kommer senere.
 På dette første møte vil vi også invitere kommuneansvarlig skole/barnehage
 Foreløpig agenda: Informasjon fra Statsforvalteren, kort statusrunde fra hver
kommune og friskolen (10 min. hver), stikkord: forankringsarbeidet i kommunen
og enhetene, oppstarten så langt, organisering av
satsingen/nettverk/samarbeidsarenaer….
 Lag gjerne PP eller et notat som kan deles med oss andre

-

Regional samling (fylkessamling)
o Statsforvalteren skal arrangere én regional samling hvert semester.
o Våren 2020: Vi har inngått avtale med May Brit Drugli, professor i pedagogikk, om en
digital fagdag med tema relasjonsarbeid. Sett av 20. april kl. 9-13. Det vil bli lagt opp til
noen refleksjoner/drøfting i grupper og vi ber derfor at deltakerne organiserer seg i
hensiktsmessige grupper på enheter/i kommuner. Mer informasjon og invitasjon
kommer senere. Denne dagen vil være åpen for deltakelse også fra andre som ikke er
med i det samlingsbaserte tilbudet.

o

Tema:barn-barn og barn-voksen-relasjoner.Ogsåfokus på hvordan
ansatte/skoleledere/bhg
-ledere kan tenke i sin samhandlingmed foreldre. I de
vanskeligesakeneser vi ofte at tillitten mellom ansatte/lederei bhg/skoleog
foreldre blir brutt. Her er det skoleog bhg som har det profesjonelleansvaretfor
relasjonen– og vi ønskerå bidra til mer kunnskap/bevissthetpå området for å få
til et godt samarbeidmellom barnehage/skoleog hjemmet.
Høsten2020:Vi ønskerinnspill fra dere på tema dere ønskervi skalløfte opp.

Kontaktpersonerhos Statsforvaltereni Innlandeter undertegnedeog Malin Iversen,tlf. 61 26 61 23,
maiv@statsforvalteren.no

Lykketil med det videre arbeidet,vi sesog snakkespå første møte i ressursperson
-nettverket.

Med vennlig hilsen
Bente Skrefsrud
seniorrådgiver
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