Oslo kommune, skoleåret 2016- 2017
Nettverk er gull verdt!
Det kan av og til føles ensomt for den ene eller de få lærerne som arbeider med nyankomne elever
ved en skole. Da er det gull verdt å delta i nettverk og møte lærere som er opptatt av den samme
elevgruppa.
Utdanningsetaten i Oslo har sett dette behovet, og leder nettverk for lærere som underviser i
mottaks- og alfabetiseringsklasser. To ganger hvert semester inviteres lærere til samlinger i
nettverket. Den ene gangen er det faglig påfyll som står på programmet, og neste gang møtes
lærerne til erfaringsutveksling.

Elevaktive arbeidsformer
På den første nettverkssamlingen dette skoleåret var det elevaktive arbeidsformer og
samarbeidslæring som var i sentrum for kompetansehevingen. Jorid Sørli og Ragnhild Vasland ved
Utdanningsetaten leder nettverket. På høstens første samling fikk deltakerne en forelesning av Toril
Kristin Sjo, forfatter av boka Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring. "For å bli god i eit språk
må ein både høyre det, prøve det ut og bruke det ", skriver Sjo. På nettverkssamlingen fikk deltakerne
mange konkrete tips om hvordan lærere kan variere undervisningen og legge til rette for at elever får
bruke språket.

Erfaringsdeling
Etter den første samlingen i nettverket var det forventet at nettverksdeltakerne skulle prøve ut noe
av det vi fikk høre om. Nettverkssamlingen i november var derfor viet erfaringsdeling. Denne gangen
var nettverket delt i barne- og ungdomstrinn, og lærerne fortalte hverandre om hva de hadde prøvd
ut med sine elever. Dette opplevdes som svært nyttig, og vi satt igjen med enda flere ideer til bruk i
klasserommet.

Besøk på skolene
Utdanningsetaten i Oslo ønsker å være tett på praksisfeltet, og neste steg i samarbeidet er derfor
besøk ved hver skole som har alfabetiserings – og mottaksklasse. Det er spennende å reflektere over
undervisningen av nyankomne sammen med både de som administrerer, og de som arbeider med
elevene til daglig. Jorid og Ragnhild ønskes hjertelig velkommen!

Nettverk gir økt kompetanse
Programmet for vårsemesteret er allerede sendt ut, og det første som settes i fokus, er læreplanen i
grunnleggende norsk.
Det er å håpe at det finnes mange slike nettverk rundt i kommunene. Noen kommuner er ikke så
store og det kan være vanskelig å få til et nettverk på kommunalt nivå. Hva da med å danne et
nettverk på interkommunalt nivå? Det som er helt sikkert, er at det både gir kompetanse og at det er
godt å møte andre lærere som arbeider med den samme elevgruppa.

