
Læringsbrett i 
undervisningen

Stovner skole FAU, 12.11.18



Bakgrunn
Hvorfor endringsbehov?

• Stadig økende digitalisering av de fleste områder av 
samfunnet

• Ny læreplan (2020)
• Digitale ferdigheter sentralt forankret i alle fag

• Trend i osloskolen
• Ingen overordnet strategi fra Utdanningsetaten



Hvorfor nå?

• Mulighet til å koble sammen flere 
prosjekter/endringsprosesser
• Unngår utfordringer knyttet til flere påfølgende 

prosesser

• Økonomiske rammer/ekstra midler
• Mulighet til å starte opp og videreutvikle uten 

betydelige endringer på andre områder

• Dra nytte av andres erfaringer kan kombineres med 
å sette vårt stempel på prosessen



Visjon og hovedmål

• Elever på Stovner skole skal gjennom å bruke 
læringsteknologi, øke sin kompetanse i de 
grunnleggende ferdighetene og få bedre individuelt 
tilpasset opplæring.
Samtidig skal elevene øke sin digitale forståelse og 
kompetanse slik at de blir aktive deltakere i 
samfunnets utvikling.

• Elevene skal bruke læringsteknologi som støtte i 
eget læringsarbeid for å nå kompetansemålene.



Hva er dette ikke?

• IKKE fulldigitalisert Stovner skole

• IKKE endring av mål for skolen



Organisering av prosjektet

• Prosjektleder: Christian
• Organisert under Ellen Janne

• Styringsgruppe: Ellen Janne, Kari, Christian, Idun

• Prosjektgruppe: Christian, Kari, Jan, Gro Hege, Tone 
T., Tone B.

• Representanter for team: Samuel, Leila, Arash, 
Tone, Annelen, Daniel, Pål



Modeller for brett til elever

• Overordnet mål: Alle elever får mulighet til å gjøre 
seg erfaringer med bruk av nettbrett

• Ikke mulig, eller ønskelig, å starte med 1:1 for alle

• Rammer og forventninger knyttet til 1:1 er 
utarbeidet



Avgjørelse om fordeling

• 1. trinn har 15 brett, og utvides til 30 brett

• Tre trinn starter opp med 1:1

• Øvrige tre trinn får tilgang til et klassesett



1:1 – Videreutvikle dagens 
arbeidsmetoder med nye verktøy
• «En-til-en» – Hver  elev har eget brett

• Brettet er skolens eiendom

• Avtale inngås med elev og foresatt

• Brettet brukes daglig til skolearbeid og lekser
• Gradvis opptrapping av bruk

• Enkelte læreverk tilgjengelig digitalt
• Vurderes i samarbeid med teamene

• Ikke nødvendigvis ved oppstart

• Trinnet beholder også dagens PCer



1. trinn – Dagens arbeidsmetoder 
med flere verktøy
• Trinnet har 3 sett à 10 brett i klasserom

• Trinnet organiserer høyere tetthet ved behov

• Bruksområder: stasjoner, læringspartner, PILOT, 
grupper



Øvrige trinn –
Skape erfaring med læringsbrett
• Tre øvrige trinn

• Trinnene har tilgang til et klassesett (30) brett

• Ambisjoner om ferdige undervisningsopplegg

• Mulig høyere PC-dekning



Fremdriftsplan

• Tidligere:
• Informasjon til driftsstyret

• Informasjon til personalet

• Godkjenning av plan

• Videre:
• 13/11: Informasjon til alle klasser/hjem

• Desember: Utrulling og utprøving i en klasse

• Jan/Feb: Utrulling på tre trinn

• August: Utrulling på ett nytt trinn (ikke avklart)



Evaluering

• Brukerrepresentanter Elever

• Brukerrepresentanter Foresatte



Videre informasjon

• 13. november:
• Rektor informerer to av trinnene

• Rektor og prosjektleder informerer elevråd

• Brev i ranselpost

• SkoleSMS

• Foreldremøter for 1:1 i forkant av utrulling


