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Introduksjon til virksomheten 
Frem til og med 2017 fikk senteret deler av sine oppdrag og medfølgende finansiering fra 
Utdanningsdirektoratet. Fra og med januar 2018 ble senteret i sin helhet overført UiS. 
Direktoratets bidrag til vår basisfinansiering er nå videreført inn i UiS sin basistildeling til 
senteret. 

I tillegg til basistildelingen har senteret finansiering gjennom oppdragsvirksomhet fra 
Utdanningsdirektoratet, midler fra forskningsprosjekter, og gjennom partnerskapsavtaler med 
fylker, kommuner, samt barnehager og skoler. Senteret har også ekstern inntjening ved tilbud 
av diverse videreutdanninger, samt forskningsprosjekter. 

Senteret er et forskningssenter, et senter som driver utdanning og et senter som driver 
utadrettet virksomhet. Vi har høye ambisjoner for vår forskning, og legger stor vekt på å 
optimalisere utbyttet av ressursene dedikert til forskning.  

Når det gjelder vår utadrettede virksomhet, ser vi en økende etterspørsel etter 
kompetanseheving som inneholder studiepoenggivende moduler. Dette gir en glidende 
overgang til vår utdanningsvirksomhet. 

Senteret er opptatt av å balansere utviklingen innen våre tre virksomhetsområder: 

- oppdragsvirksomhet av ulik art rettet mot praksisfeltet 

- forskning og utviklingsarbeid 

- undervisning som både gis inn i fakultetets bestående programmer, og senterets egeninitierte 
videre- og etterutdanninger 

Senteret har to avdelinger, en i Porsgrunn og en i Stavanger, noe som blant annet har gitt oss 
følgende fordeler i året som har gått: 

- Vi har tett samarbeid med flere UH-institusjoner 
- Vi har kontakt med flere fylkesmenn, og dermed nærmere på prosessene i både REKOM og 
DEKOM i de to regionene 
- Vi har større geografisk nærhet til våre ulike målgrupper 
- Vi har en større spredning av senterets samlede kompetanse 
 

Visjon 
Senteret skal være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage 
og skole. 

Mål  
1. Å styrke forskning, nyskapings- og utviklingsarbeid innen tidsaktuell tematikk innenfor 
senterets ansvarsområder.  

2. Å styrke samarbeidet med UH-sektoren for å realisere nasjonale satsinger.  

3. Å bidra aktivt med våre tematiske områder i lærerutdanningene.  
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4. Å videreutvikle den praksisnære virksomheten med systematisk bruk av erfarings- og 
forskningsbasert kunnskap og gjennomgående reflekterte evalueringer.  

5. Å videreutvikle formidling, slik at form og innhold er mer tydelig, tilgjengelig og tilpasset for 
senterets målgrupper, samt relevante aktører nasjonalt og internasjonalt. 
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1 Kommunikasjon 
 

1.1 Nettsted 
 
I november 2018 ble www.læringsmiljøsenteret.no relansert med nytt design, med separate 
forsider for skole, barnehage,  forskning og prosjekt etter mal fra UiS’ nettsted. Alt innhold ble 
vurdert på nytt før flytting, og en del nye tekster ble skrevet. Den engelskspråklige delen av 
nettstedet ble omstrukturert og fikk mange nye tekster. Dessverre har tredelingen av nettstedet 
ikke fungert optimalt, verken for oss eller for UiS. UiS er derfor i gang med et arbeid for å lage 
nye nettsteder. 
 

 
 
Figur 1.1. Nettstedet Læringsmiljøsenteret.no fikk nytt design og tre nye forsider. Dette er 
forsiden for Skole. 
  
På nettsidene presenteres egen forskning, fagartikler og aktiviteter/ressurser som er nyttige for 
barnehager og skoler i Norge. Innhold som er av internasjonal interesse oversettes til engelsk 
og publiseres på senteret engelske nettsted. Våre forskningsresultater presenteres også på 
www.forskning.no eller via media. 
  
I 2018 hadde senteret 44 nyhetsartikler, som er like mange som året før. På de engelske sidene 
ble det publisert 3 nyhetssaker, som er 5 mindre enn året før, men i tillegg er det publisert 11 
fagartikler på de engelske sidene. 
  
Nettstedet hadde totalt 330 543 økter og 208 301 brukere. Dette er økning på 33 prosent i 
antall økter og 35 prosent i antall brukere fra 2017. Da var antall økter 245 702 og brukere 156 
456. 

 

 



 
 

7 
 

 

Figur 1.2 Nettstatistikk for Læringsmiljøsenteret.no 2015-2018 

Senteret bruker blogg, Facebook, Instagram og Twitter for å aktualisere fagstoff og lede 
målgrupper inn på senterets nettsted. 

1.2 Blogg 
 
Læringsmiljøbloggen, hvor det skrives om aktuelle problemstillinger, samt om nasjonal og 
internasjonal forskning innen læringsmiljø i skole og barnehage, har i 2018 hatt 13 poster, mot 
15 i 2017. 

Bloggen har hatt 20 514 sidevisninger i 2018. Det er en nedgang på 27 prosent fra året før. Det 
mest leste innlegget hadde 3 858 sidevisninger. 

1.3 Twitter 
 
Ved årsskiftet hadde senteret 1 873 følgere på Twitter, som er en økning på 196 følgere på ett 
år. Den tweeten som hadde flest visninger nådde 2.753. 

 

1.4 Facebook 
 
På Facebook var det 31.12.2018 13 857 som likte siden vår. Det er en økning på 1 381 fra 
utgangen av 2017. Saken vår med best rekkevidde nådde 58.356 brukere. 
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Figur 1.3 Utvikling i antall som følger Læringsmiljøsenteret på Facebook og Twitter i 2018. 

1.5 Instagram 
 
På senterets Instagramkonto har vi delte 94 bilder i løpet av 2018. Posten som fikk flest likes, 
ble sett av 1211 og ble likt av 140. Vi har økt antall følgere fra 730 til 1632 i 2018. 

 

1.6 M-Brain – medieovervåkning 
 
1. mai 2018 byttet UiS leverandør av medieovervåkning fra Retriever til M-Brain.  

Tall fra medieovervåkingstjenesten M-Brain viser at det i 2018 var 446 registrerte nyhetssaker 
relatert til Læringsmiljøsenteret, mot 588 i 2017. Det reelle antallet er noe usikkert, da det i 
flere saker ikke vises til Læringsmiljøsenteret eller Nasjonalt senter for læringsmiljø og 
atferdsforskning, men til Universitetet i Stavanger, samtidig som noen saker registreres på 
senteret, der man bare viser til forskningen vår, eller noe en ansatt har sagt eller skrevet. M-
Brain har også hatt problemer med å fange opp alle våre saker i 2018, spesielt radio- og tv-
innslag. 
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Figur 1.5 Artikler per måned i 2018 (M-Brain). 

1.7 Formidlingsaktivitet 
 
Ansatte ved senteret har i løpet av året også blitt intervjuet av flere fagmedier og har deltatt på 
konferanser, kurs og seminarer i inn- og utland, og informert om senterets arbeid.  

29.-30. november 2018 arrangerte senteret sin egen konferanse, Læringsmiljøkonferansen 
2018. Konferansens overordnede tema var medborgerskap og livsmestring. Alle foredrag, med 
to unntak, ble holdt av ansatte ved senteret. Det var nesten 600 til stede, og vi fikk i all 
hovedsak bare gode tilbakemeldinger i etterkant. Neste Læringsmiljøkonferanse kommer høsten 
2020.   

I kurssammenheng blir også nettressursene, for eksempel filmer, trukket fram. 

Filmproduksjon 

I 2018 ble filmer brukt i markedsføring av Læringsmiljøkonferansen og ICSEI brukt i større grad 
enn tidligere. Fire filmer ble laget av keynotes på læringsmiljøkonferansen hvor de fire 
foredragholderne snakte om sitt forhold til hovedtemaene livsmestring og medborgerskap. I 
markedsføringen av ICSEI ble flere kjente personligheter intervjuet, der de snakket om hvorfor 
det var stort at ICSEI var i Stavanger og hvorfor en burde eventuelt melde seg på. I løpet av 
læringsmiljøkonferansen ble også Kjersti Botnan Larsen intervjuet på selve konferansen. 
Intervjuet ble brukt i sosiale medier. Av andre små filmer ble det også laget 5 småsnutter i 
læringsmiljøsenteret sin adventskalender.   
 

Det har blitt laget flere forskjellige filmer i 2018, blant annet filmen om begynnende 
mobbeatferd i barnehagen. 
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Video 1.1 Stillbilde fra film om kompetanseutviklingstilbudene som Læringsmiljøsenteret tilbyr. 

 

 

 

Video 1.2 Stillbilde av informasjonsfilm om Læringsmiljøsenteret. 
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Video 1.3 Stillbilde fra en av filmlukene i Læringsmiljøsenterets adventskalender 2018. 

 

 

Video 1.4 Stillbilde fra filmen som omtaler Robust-prosjektet. 

Det er laget en rekke filmer til prosjektene Robust og VITE. Disse filmene brukes kun innad i 
prosjektene.  For oversikt over foredrag, publikasjoner og annen formidling, se kapittel 7. 
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1.8 Oppsummering av resultater 
 

Nettstedet er omstrukturert med tre forsider og nytt design. De engelske sidene har 
gjennomgått en full restrukturering og fått mange nye tekster. 

Antall artikler om senterets arbeid registrert i M-Brain var 446.  
 
Antall saker på Forskning.no:  
 

■ Forskningssaker: 4 (målet var 5)  
■ Nyhetssaker: 4  
■ Notiser: 2  
■ Under tellekanten-intervju: 3  

 
■ Antall økter på nettsidene: 33 % økning  
■ Brukere 35 % økning  
■ Antall følgere i sosiale medier har økt: 

○  Facebook: 13 857  
○  Twitter: 1 873  
○  Instagram: 1 632 

 

2 Kompetanse- og kvalitetsutvikling 
Senteret har valgt å skille porteføljen innen kompetanse- og kvalitetsutvikling mellom oppdrag 
som er spesifiserte, og oppdrag som er egeninitierte. 

Senteret hadde i 2018 fremdeles mange nasjonale oppdrag innen tematikk som mobbing og 
læringsmiljø, gitt av Utdanningsdirektoratet. 

Den nye ordningen for desentralisert kompetanseutvikling innen barnehage (REKOM) og skole 
(DEKOM), hadde stor innvirkning på senterets virksomhet i året som gikk. Ordningen slo inn for 
barnehagefeltet i tillegg til skole, og ga mange muligheter for oppstart av nye langsiktige 
utviklingsarbeid i partnerskap med regioner og UH-institusjoner. 

Generelt opplever vi en økt etterspørsel etter vår kompetanse, og senteret har i året som gikk 
vært inne i en ekspansjonsfase.  
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2.1 Spesifiserte oppdrag 
 

2.1.2 Partnerskap mot mobbing 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom regjeringen og 
12 organisasjoner:  
 
Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager, Fagforbundet, 
KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, 
Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers 
Landsforbund, Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskolene.  

Partnerskapet skal blant annet bidra til å utvikle lokal kompetanse 
om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og 
krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk. 

Planlagte aktiviteter 2018 Senteret skal være en faglig støtte til Partnerskap mot mobbing sitt 
arbeid, noe som kan medføre bidrag med kompetanse etter behov 
gjennom partnerskapets faglige forum, og arbeidsgrupper.  

Prosjektleder Janne Støen 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

En ansatt ved senteret har deltatt på Partnerskap mot mobbing sitt 
Faglige Forum 8. mai og 15. November. En del av innholdet på 
forumet har vært knyttet til arbeidet med nettsiden “Tiltak i 
skolemiljøsaker”.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Det oppleves veldig meningsfylt at senteret får være del av dette 
tverrfaglige samarbeidet, og får delta i diskusjoner med bl.a. 
brukerorganisasjoner. I juni 2019 vil flere medlemmer av 
partnerskapet delta på World Anti Bullying Forum i Dublin. 

 

2.1.5 Deltakelse og bidrag i gruppe vedrørende utvikling av organisasjonsbaserte nettkurs 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Utdanningsdirektoratet utlyste en konkurranse om å lage en skisse 
til et nettbasert kurstilbud til skoler og barnehager for å fremme 
trygge og gode barnehage- og skolemiljøer. Ansatte 
fra læringsmiljøsenteret bidro til å utarbeide et 
konkurransegrunnlag og deltok i utvelgelsen av tilbyder. Anbudet 
gikk til Høgskolen i Innlandet.  
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I 2017 startet Høgskolen i Innlandet med å utarbeide første del, 
semester A, nettkurs for barnehage og skole. Nettkursene lages 
som MOOC (Massive Open Online Courses) og tilrettelegges 
dermed for på sikt å kunne håndtere store deltakertall. 

Planlagte aktiviteter 2018 Innholdet i kursene er under planlegging. Læringsmiljøsenteret skal 
bidra i referansegrupper for utviklingen av nettkursene. Utover 
dette vil det etter hvert bli aktuelt med innholdsmessige bidrag fra 
enkeltpersoner på senteret.  

Prosjektleder Tove Flack – referansegruppe barnehagekurset, samt i 
arbeidsgruppe for utvikling av tilbudet. 
Randi M. Sølvik – referansegruppe skolekurset 

Prosjektteam Tove Flack og Randi M. Sølvik. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Det har vært ett møte i referansegruppa, i tillegg til noe digital 
kommunikasjon utover dette. 

En ansatt har bidratt i arbeidsgruppa med følgende bidrag: 

a) semester A i skole MOOC / nettkurs med utvikling av 
innhold og materiell som skal bruker i semester A. 
  

b) semester A i barnehage MOOC/ nettkurs med utvikling av 
innhold og materiell som skal bruker i semester A.   

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Senteret har fått positive tilbakemelding fra Høgskolen i Innlandet, 
og senteret vil bidra videre med utvikling av innhold og materiell til 
semester B og C. 

 

2.1.6 Læringsmiljøprosjektet – barnehage 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Hovedmålet med Læringsmiljøprosjektet -barnehage er å bidra til 
utvikling av trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten 
mobbing og andre krenkelser. 

Prosjektet har følgende delmål:  

1. Kommunen, barnehagemyndighet, barnehageeier og PPT, skal 
kunne tenke tidlig innsats, og se på helheten barnehage – 
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skole i sitt arbeid med krenkelser og mobbing. 
 

2. Økt kompetanse i barnehagen om vennskap, lek, sosial 
kompetanse, læringsmiljø og mobbing i barnehagen. 
 

3. Økt kompetanse i barnehagen og i prosjektgruppa/ 
arbeidsgruppa om forebyggende arbeid i barnehager, arbeid 
med mobbing og krenkelser slik de forekommer i barnehagen 
og det helhetlige arbeidet med barnehager og skoler i 
sammenheng i kommunen. 
 

4. Foreldre skal involveres og gjøres kjent med prosjektet. 
 

5. Å spre innhold, erfaringer og kompetanse til andre barnehager, 
skoler og andre samarbeidspartnere i kommunen. 

 
Fra pulje 4 er barnehager inkludert i læringsmiljøprosjektet 
sammen med skoler. Barnehage og skole har samme hovedmål for 
prosjektet, men har noe ulike delmål. I de 8 kommunene som har 
med både skoler og barnehager er det etablert felles kommunal 
styringsgruppe for prosjektet. 

Planlagte aktiviteter 2019 Barnehagepiloten med 9 barnehager i 4 kommuner, ble avsluttet i 
september 2018. I august startet pulje 4, med 16 barnehager i 8 
kommuner. Pulje 4 har 7 interne og 8 eksterne veiledere.  

I 2019 skal det avholdes to fellessamlinger for alle deltagere i 
prosjektet, veiledere, barnehager, barnehageeirekoler, PPT og FM.  
Disse vil være på Gardermoen, de går over to dager og er 
arrangert av Udir.  

Det skal avholdes fire samlinger for veilederne i prosjektet. Tre av 
disse vil være i Oslo og gå over to dager. Den fjerde samlingen 
legges til Sola Strand Hotel, hvor senteret arrangerer «Workshop 
on Aggression». Barnehagene og kommunene som deltar i 
prosjektet får besøk av veilederne to til tre ganger per semester. 
Tiden brukes til veiledning av barnehagens arbeidsgruppe, 
barnehageeier og PPT og til fagsamlinger for hele barnehagens 
personale. NTNU samfunnsforskning har avsluttet sin evaluering av 
prosjektet. Sluttrapporten ble publisert i september. 

 

Prosjektleder Marianne Torve Martinsen 
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Prosjektteam Svanaug Lunde, Henning Plichewski, Ingrid Midteide, Svanaug Lunde 
Henning Plischewski, Randi Myklebust Sølvik, Elin Nesvoll Vangsnes 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

24. april ble det arrangert en samling for barnehage- og skoleeiere, 
styrere, rektorer og PPT fra kommuner som deltar i pulje 4. 
samlingen hadde ledelse av endrings- og utviklingsarbeid som sitt 
hovedtema.  
 
Mars og september: 2-dagers fellessamlinger i regi av Udir. 
Barnehagepiloten hadde sin avslutningssamling i begynnelsen av 
september, og pulje 4 hadde sin oppstartsamling i midten av 
september. Totalt har veiledningsteamet for barnehage vært 
engasjert i tre samlinger i 2018.  
Januar, april, september og november: 2-dagers samlinger for 
veilederne i prosjektet.  
 
Det har i snitt vært gjennomført minst fem 
veiledninger/fagsamlinger i hver kommune. For barnehagene i 
piloten 3 har temaet vært videreføring og spredning av prosjektet, 
mens barnehagene i pulje 4 har hatt mobbingens psykologi, 
avdekking og stopping av mobbing. I barnehagene har veilederne i 
tillegg gjennomført observasjoner på småbarnsavdelingene og 
gjort kartlegginger av barnehagens fysiske miljø.    
 
Prosjektleder har deltatt på to evalueringsmøter sammen med Udir, 
samt et ekstra avklaringsmøte for organiseringen av pulje 4.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Aktivitetene i prosjektet er gjennomført i henhold til plan. 
Barnehagene som deltar opplever at de får økt kompetanse på 
temaet mobbing og vet hvordan de skal gripe inn dersom mobbing 
forekommer i barnehagen. Barnehagene er med som et 
forebyggende tiltak. Barnehagene som var med i piloten var 
tydelige på at de har styrket sin kompetanse når det gjelder å 
jobbe forebyggende. På avslutningssamlingen kom det fram at 
barnehageeier hadde lagt konkrete planer for hvordan de skal 
videreføre prosjektet til andre barnehager i egen kommune, og 
hvordan de skal sikre et videre fokus på det forebyggende 
arbeidet.  
 
I oppstarten av pulje 4 ble det gjennomført et grundig 
kartleggingsarbeid i hver enkelt barnehage. Istedenfor ekstern 
vurdering som ble benyttet som metode i piloten ble det nå foretatt 
følgende metoder for å kartlegge barnehagens utviklingsområder 
og deres sterke sider: 
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 Barnesamtaler 
 Ståstedsanalysen 
 Observasjon på småbarnsavdelingene 
 Kartlegging av fysisk miljø.  

 
Disse metodene fungerte svært godt for å kartlegge barnehagens 
sterke sider og utviklingsområder. 
 
 
 
 

 

2.1.7 Læringsmiljøprosjektet – skole 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Hovedmålet med prosjektet er å sikre gode og trygge barnehage- 
og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. 

Delmål: 

1. Skoleeier skal videreutvikle sin kompetanse i å følge opp skoler 
og utvikle skoleledelsen. Skoleeier skal sørge for at prosjektet 
blir godt kjent i kommunen. 

2. Skolen skal utvikle et godt læringsmiljø. Den skal ha gode 
rutiner for å avdekke og løse mobbesaker. Ledelsen og de 
ansatte skal vite hvilke grep som er nødvendige for å utvikle en 
lærende organisasjon. 

3. PPT skal støtte og hjelpe skolene i arbeidet med å utvikle 
læringsmiljøet. 

4. Elevene skal være aktive deltakere i prosjektet. 
5. Foreldre skal involveres i prosjektet. 

Planlagte aktiviteter 2018 Pulje 3, med 38 skoler i 18 kommuner, ble avsluttet i juni 2018. I 
august startet pulje 4, med 37 skoler i 18 kommuner. Pulje 4 har 9 
interne og 18 eksterne veiledere.  

I 2018 var det fellessamlinger for alle deltagere i prosjektet, 
veiledere, skoler, skoleeiere, PPT og FM. Samlingene vil være på 
Gardermoen og gå over to dager. 

Fire samlinger for veilederne i prosjektet. Tre av disse vil være i 
Oslo og gå over to dager. Den fjerde samlingen legges til Sola 
Strand Hotel, hvor senteret arrangerer «Workshop on Aggression». 
Skolene og kommunene som deltar i prosjektet får besøk av 
veilederne to ganger pr semester. Tiden brukes til veiledning av 
skolenes arbeidsgruppe, skoleeier og PPT og til fagdager for hele 
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skolens personale. NTNU samfunnsforskning har avsluttet sin 
evaluering av prosjektet. Sluttrapporten ble publisert i september  

Prosjektleder Janne Støen 

Prosjektteam Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby, Hildegunn Fandrem, Nina Grini, Kari 
Stamland Gusfre, Hanne Jahnsen, Svein Nergaard, Erik Nordgreen 
og Frank Rafaelsen. I tillegg 18 eksternt ansatte i deltidsstillinger. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Mars og september: 2-dagers fellessamlinger i regi av Udir 
Januar, april, september og november: 2-dagers samlinger for 
veilederne i prosjektet.  
 
Det har i snitt vært gjennomført minst fire veiledninger/fagdager i 
hver kommune. For skolene i pulje 3 har temaet vært videreføring 
og spredning av prosjektet, mens skolene i pulje 4 har hatt 
mobbingens psykologi, avdekking og stopping av mobbing.    
 
Tilbudet om oppfølging av PPT, skoleeier og fylkesmenn i 
kommuner som deltok pulje 1 og 2 er gjennomført med en 2-
dagers samling i mars. Dette tiltaket er nå avsluttet. 
 
24 april ble det arrangert en samling for barnehage- og skoleeiere, 
styrere, rektorer og PPT fra kommuner som deltar i pulje 4. 
Samlingen hadde ledelse av endrings- og utviklingsarbeid som sitt 
hovedtema. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Aktivitetene i prosjektet er gjennomført i henhold til plan. 
Skolene som deltar opplever at de får økt kompetanse på temaet 
mobbing og vet hva de skal gjøre i mobbesaker. De sier også at de 
er mer bevisste på forebygging og har fått gode verktøy for å 
avdekke mobbing. NTNUs sluttrapport viser at deltagerne i stor 
grad er fornøyde og opplever en kompetanseheving, spesielt 
innenfor avdekking, stopping og forebygging av mobbing. 
Rapporten viser at skolene som deltar får en markant nedgang i 
mobbetallene.  
I pulje 4 i prosjektet er det gjennomført en del endringer for å 
imøtekomme de kritiske bemerkningene i rapporten, blant annet er 
PPTs rolle tydeliggjort og det er konkrete forslag til involvering av 
elever og foresatte.  
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2.1.8 Læringsmiljøprosjektet – skole, forprosjekt pulje 4 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Hovedmålet med prosjektet er å sikre gode og trygge barnehage- 
og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Delmålene som 
blir vektlagt i forprosjektet for skole er: 

▪ Skoleeier skal videreutvikle sin kompetanse i å følge opp skoler 
og utvikle skoleledelsen. Skoleeier skal sørge for at prosjektet 
blir godt kjent i kommunen. 

▪ Skolen skal utvikle et godt læringsmiljø. Den skal ha gode 
rutiner for å avdekke og løse mobbesaker. Ledelsen og de 
ansatte skal vite hvilke grep som er nødvendige for å utvikle en 
lærende organisasjon. 

▪ PPT skal støtte og hjelpe skolene i arbeidet med å utvikle 
læringsmiljøet. 

Planlagte aktiviteter 2018 Forprosjektet har en varighet på 3 semestre, siste semester vår 
2018. Skolene starter deretter i Læringsmiljøprosjektets pulje 4. de 
deltagende skolene fikk veiledning en – to ganger våren 2018.  

Prosjektleder Janne Støen 

Prosjektteam Nina Grini, Hanne Jahnsen og Svein Nergaard  

Gjennomførte aktiviteter 
april 2018  

En – to veiledninger med skolene våren 2018. I tillegg rektor, 
skoleeier og PPT på styrer- og rektorsamlingen i april.   

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Prosjektet har blitt gjennomført i henhold til  planen og 
tilbakemeldingene fra deltakerne er positive. 

 

2.1.9 Inkluderende barnehage- og skolemiljø, samlingsbasert tilbud 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Dette er et barnehage- og skolebasert kompetanseutviklingstilbud 
med lærende nettverk som metode. Målet er å utvikle inkluderende 
barnehage- og skolemiljø.  

Planlagte aktiviteter 2019 Senteret skal være en ressurs for fylkesmenn og Udir i arbeidet 
med alle puljene. Det vil være to nasjonale samlinger, per år per 
pulje, som Udir har regi på. Fylkesmennene i de deltakende fylkene 
har ansvar for to regionale samlinger. Det er forventet at senteret 
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kan stille på de samlingene hvor vi blir forespurt. Fylkesmennene 
vil komme med en tematisk bestilling i samsvar med de behov 
regionen opplever behov for, og ledelsen tar fortløpende stilling til 
om senteret kan bidra med faglige ressurser. 

Prosjektleder Marianne Torve Martinsen (?) 

Prosjektteam Marianne Torve Martinsen, Pål Roland. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Det har vært flere samlinger i de ulike puljene, og flere av de 
vitenskapelige ansatte har bidratt med faglige foredrag.  
Det har også vært gjennomført faste evalueringsmøter og 
planmøter med ledelsen av prosjektet, hvor innhold og logistikk blir 
fastlagt.  
Det har blitt spilt inn filmer til bruk i semester B. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Både de nasjonale samlingene og de regionale hvor vi har deltatt 
oppleves å ha fungert meget bra. Det har vært gjennomgående 
gode tilbakemeldinger på forelesningene. Samlingene med 
barnehage og skole er nybrottsarbeid, og deltakerne gir mye god 
respons. Samtidig er det krevende når det gjelder kapasitet og 
uforutsigbarhet, samt nettopp dette at barnehager og skoler stort 
sett skal ha felles samlinger. Samarbeidet mellom oss og ledelsen 
av prosjektet fra Udir har vært meget bra. Etter vår vurdering har 
måloppnåelsen vært høy. 

 

2.1.10 Implementering av ny rammeplan for barnehager 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Senteret har bistått Udir og fylkesmannsembetene med 
implementeringen av planen både på fylkesnivå   

Planlagte aktiviteter 2018 Tre fagsamlinger med Udir. Bidrag på samlinger for 
Fylkesmannsembetene. Klargjøre/gjennomføre en konferanse om 
“Overganger” – Å begynne i barnehagen, å begynne på ny avdeling 
i barnehagen og å begynne på skolen. 

Prosjektleder Elin Ødegård 
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Prosjektteam Svanaug Lunde, Ingrid Midteide Løkken, Marianne Torve 
Martinsen, Henning Plischewski, Pål Roland, Cecilie Evertsen 
Stanghelle, Ellen Elvethon, Elin Ødegård. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

I forbindelse med implementeringsarbeidet ble det utarbeidet 
forelesninger og konsepter knyttet til sentrale temaer i 
rammeplanen og til arbeidet med implementering av rammeplanen, 

I 2018 har 8 ansatte bidratt med kurs og skolering for fylkesmenn, 
samt for kommunale og private barnehageeiere.   

Vi har i samarbeid med Udir gjennomført tre fagsamlinger for å 
forberede implementeringsarbeidet og utvikle nettbaserte ressurser 
for feltet. Vi har gjennomført konferansen «Sammenhenger for 
barnets beste». Konferansen ble gjennomført vinteren 2018 på 
Gardermoen og i Bodø.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Senteret har hatt en sentral plass i arbeidet med implementering 
av rammeplan for barnehager. Ansatte ved senteret har bidratt og 
fått mye gode tilbakemeldinger på sine innlegg på samlinger 
igangsatt av fylkesmenn, kommuner og andre barnehageeiere. 

Det arbeides kontinuerlig med å gjøre senteret mer kjent i 
barnehagesektoren. Deltakelse med stands på 
barnehagekonferanser har gitt oss mulighet til å bli mer synlig. 

 

2.1.11 Kompetanse for mangfold 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Satsing fra Utdanningsdirektoratet som skal bidra til økt 
kompetanse i barnehager og skoler når det gjelder mangfold og 
inkludering av minoritetsspråklige elever. Styrings- og faggruppe er 
nedsatt på UiS. Senteret bidrar med en ansatt inn i denne, samt i 
veiledning og i foredragsvirksomhet. Prosjektet er relatert til et av 
senterets doktorgradsprosjekt hvor et tiltak er prøvd ut i 
videregående skoler som er med i Kompetanse for mangfold. 

Planlagte aktiviteter 2018 Interne planleggings- og evalueringsmøter på UiS, planlegging og 
gjennomføring av veiledning ute på de enkelte enhetene (i alt 7 
stk) i de ulike kommunene som er med i prosjektet, samt 
planlegging og gjennomføring av delingskonferanse.  
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Prosjektleder Hildegunn Fandrem 

Prosjektteam Hildegunn Fandrem 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Planleggings- og evalueringsmøter i styrings/faggruppa og 
veiledningsbesøk på 4 grunnskoler, 1 voksenopplæring og 2 
videregående skoler, samt deltakelse på avsluttende 
delingskonferanse.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Skolene rapporterte underveis og ved prosjektslutt stort utbytte av 
prosjektet. Det varierte noe hvordan skolene grep tak i prosjektet, 
men samlet sett vurderes måloppnåelsen som svært 
tilfredsstillende.  

 

 

 

2.2 Senterinitiert aktivitet 
 

 

2.2.2 Autoritative voksne for gode læringsmiljø - Være sammen 

 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Være sammen handler om kapasitetsbygging i barnehagen. Et 
sentralt fokus i prosjektet er utvikling av autoritative voksne som 
felles grunnlag i det daglig arbeidet. Senteret har utviklet 
prosjektet, og vår rolle er å utdanne veiledere som driver arbeidet i 
egen barnehage. Kurset kan også tas som en videreutdanning, se 
kapittel om undervisning og veiledning.  

Planlagte aktiviteter 2018 Det er gjort avtale for videre samarbeid ut 2018, med samme 
innhold og omfang som i 2017. Det er planlagt fire kursrekker i 
2018. Det skal også gjennomføres et kurs i 2019. Etter dette kurset 
blir Være sammen og Læringsmiljøsenteret sine forpliktelser til 
dette prosjektet avsluttet. En del av innholdet i Være sammen 
inngår i de nye modulene som er utviklet for barnehage, og som 
nå ligger på våre nettsider. 
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Prosjektleder Pål Roland 

Prosjektteam Svanaug Lunde og Pål Roland. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Senteret har gjennomført fire veiledersamlinger i 2018. 
Veiledersamlingene har vært gjennomført i Haugesund, Herøy, to 
runder i Drammen. Ca 600 har deltatt på veiledersamlingene. De 
fleste har gjennomført studiet som videreutdanning på 10 
studiepoeng. Selv om samlingene holdes på bestemte 
destinasjoner, kommer det deltakere fra Lindesnes i Sør til Alta i 
nord. Kursene har etter hvert blitt landsdekkende.  
Totalt har ca 3000 gjennomført veilederutdanningen siden starten i 
2009. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Aktiviteten har vært høy, og påmelding til veilederkursene i 2018 
har ikke vært så stor siden Være sammen startet opp i 2009. Være 
sammen er nå trolig et av de tre største innovasjonsprosjektene i 
Norge når det gjelder barnehagesektoren. Deltakerne gir uttrykk 
for å være meget fornøyd, og vi har store samarbeidsnettverk. 

Universitetet i Agder, har i 2017 evaluert Være sammen i Journal 
of Educational Change. Dette er et internasjonalt velrennomert 
tidsskrift på nivå 2. (Creating teacher capacity in Early Childhood 
Education and Care institutions implementing an authoritative adult 
style) 

 

2.2.3 VI i Sola (Varig innsats for verdighet og inkludering) 

 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Målet med innsatsen er å samle kreftene i kommunen mot en 
helhetlig satsing for et godt oppvekstmiljø for barn og unge, med 
spesiell vekt på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, 
eller begynnende mobbeatferd.  

Prosjektets logo «VI» symboliserer målsettingen gjennom fire 
slagord: Varig Innsats for Verdighet og Inkludering. Dette har blitt 
linket sterkt opp til Sola kommunes visjon: «Ansvar for hverandre». 
Primære målgrupper er barnehager, skoler og fritidssektor.  

Fra 2016 og videre i 2017 er prosjektet blitt omarbeidet slik at 
formatet har flere fellestrekk med senterets Læringsmiljøprosjekt. 
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Dette gjelder både arbeidsformer og bruk av verktøy. Endret avtale 
innebærer også at senteret gjennomfører samtlige fagdager i alle 
tre puljer for skoler, barnehager og delvis fritidssektor. Parallelt 
overtar PPT alt ansvar for veiledning til samtlige skoler og 
barnehager i alle tre puljer. 

Barnehage: 
Prosjektet har som hensikt å ivareta det helhetlige perspektivet på 
barns læring, der barnets atferd blir forstått innenfra. Den 
grunnleggende kompetansen innebærer de voksnes evne til å 
inngå i gode relasjoner med hvert enkelt barn, og veilede dem ut 
ifra barnets subjektive forutsetning. 
 
Skole m.m.:  
Helhetlig satsing for et godt oppvekstmiljø for barn og unge, med 
spesiell vekt på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.  

Planlagte aktiviteter 2018 Barnehage: 
Faglige samlinger for ansatte i barnehagen m.fl. i pulje 3. 

Skole m.m.: 
Fagdager for ansatte i skolen m.fl. i pulje 3. Veiledning til PPT, 
samt fritidsveilederne, og eventuelt de resterende støttestrukturene 
dersom kommunen ønsker det. 

Prosjektleder Erik Nordgreen 

Prosjektteam Terje Angelskår, Cecilie Evertsen Stanghelle, Guttorm Helgøy, Erik 
Nordgreen, Henning Plischewski og Lene Vestad. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Barnehage: 
Fagdag i pulje 3, barnehager; vår 2018.  
Fagdag i pulje for ledere m.fl. høst 2018 
 
Skole m.m.: 
Aktivitetene ble gjennomført etter gjeldende plan, med en fagdag 
vår 2018 og siste fagdag høst 2018. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Barnehage og skole: 
Aktivitetene ble gjennomført etter planen. Det var noe variert 
motivasjon for prosjektet i pulje 3, kanskje mest innen 
barnehagepuljen. Det har vært diskutert hvorvidt den siste puljen 
var de som meldte sin interesse om å delta til sist, og at 
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motivasjon og kapasitet til utviklingsarbeidet gjerne var minst til 
stede av den grunn. Imidlertid så varierte dette fra enhet til enhet.  
 
Senteret hadde et avsluttende møte med barnehage- og skoleeier 
m.fl. Dette opplevdes å være et godt møte hvor senteret sammen 
med kommunenivået la en plan og kom med innspill til hvordan 
arbeidet kan følges opp etter at selve implementeringsperioden er 
over. I løpet av året ble det tilsatt ny skolesjef i kommunen, og 
vedkommende var svært interessert i senterets erfaringer og 
perspektiv i hvordan utviklingsarbeidet kan fortsette som en Varig 
Innsats (VI). 

 

2.2.4 Tiltak i skolemiljøsaker - ekspertgruppe 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Utvikling av nettressurs: “Tiltak i skolemiljøsaker”. På oppdrag fra 
KD nedsatte Udir en ekspertgruppe som skulle utarbeide en 
rapport om egnede tiltak i skolemiljøsaker. Det ble senere bestemt 
at det på bakgrunn av rapporten skulle utarbeides en nettressurs. 
Lanseringen av nettressursen ble satt til januar 2019. 

Planlagte aktiviteter 2018 Møter i gruppa, og arbeid med å skrive rapporten, etter hvert 
omarbeiding til nettressurs. 

Prosjektleder Utdanningsdirektoratet 

Prosjektteam Janne Støen og Pål Roland 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Fire møter med direktoratet og andre medlemmer av 
ekspertgruppa. I tillegg en referansegruppe bestående av 
fylkesmenn og representanter fra ulike organisasjoner (for 
eksempel FUG, Elevorganisasjonen) 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 
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2.2.5 Evaluering av ordning uten karakterer i orden og atferd i videregående skole 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Evaluere en prøveordning der fire videregående skoler i Rogaland 
har fjernet anmerkninger og karakterer i orden og atferd. 
Siden høsten 2016 har fire videregående skoler i Rogaland 
praktisert en prøveordning der man har tatt vekk anmerkninger og 
karakterer i orden og atferd. En av skolene har gjennomført denne 
praksisen i flere år og senteret har tidligere bidratt med en 
kvalitativ evaluering av dette. Nå som ordningen er utvidet til fire 
skoler, har Rogaland fylkeskommune bedt om en ytterligere 
evaluering, basert på en spørreskjemakartlegging av lærere og 
elevers erfaringer av hvordan dette påvirker deres 
skole/arbeidshverdag. 

Planlagte aktiviteter 2018 Møter for å planlegge ny evaluering i 2019. 

Prosjektleder Edvin Bru 

Prosjektteam Edvin Bru, Maren Stabel Tvedt og Kjersti B. Tharaldsen. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Møter med Opplæringsavdelingen i Rogaland Fylkeskommune om 
Læringsmiljøsenterets bidrag i en ytterligere evaluering, etter at 
Udir har innvilget forlengelse av prøveordningen.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Møter er avholdt og ny evaluering gjennomføres i løpet av 2019.  

 

2.3 Eksterne henvendelser 2018 
 
Det har i 2018 vært 162 eksterne henvendelser som er tilnærmet likt antall som i 2017, noe 
som er gledelig samtidig som det fortsatt har utfordret senterets kapasitet og 
rekrutteringsrutiner. Senteret både fikk og ga positiv respons til alle fylkene i landet, samt på 
nasjonale og noen internasjonale forespørsler. Rogaland, Buskerud og Agderfylkene er de 
fylkene med flest henvendelser til senteret i 2018. Senteret har kunnet gi positiv respons til hele 
62% av forespørslene, mot 61% i 2017. I disse tallene ligger også de regionale samlingene som 
har vært gjennomført i fylkesmannsembeter som del av Utdanningsdirektoratets satsning 
Samlingsbasert tilbud. 

Som i 2017 ba senteret oppdragsgiver også i år om å få tilbakemelding på senterets 
evalueringsskjema. Det er fremdeles utfordrende å få tilbakelevert disse tilbakemeldingene. 
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Evalueringene vi får i retur var svært gode hvor vi på faglighet skåret 4, formidling 3,67 og 
relevans 4. Høyest skår er 4. 

 

3 Forskning og utviklingsprosjekt 
 

Fra senterets mandat: 
Senteret skal drive målrettet forskning og formidle resultater fra forskning og forsøks- og 
utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. Senterets forskning gjøres under faglig frihet og ansvar, 
jf. universitets- og høyskoleloven § 1-5. Senteret skal ha aktiv kontakt med relevante nasjonale 
og internasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling. Senteret skal også ta 
initiativ til at det igangsettes forskning og utviklingsarbeid der kunnskapsgrunnlaget er svakt 
eller mangler. 
 

3.1 Stigma – skolens problemløsning av mobbesaker 
 

  
Stigma-prosjektet ble avsluttet i 2018 med antologien 
«Stemmer i mobbesaker», J. Støen, H. Fandrem og E. Roland 
(red.). Bergen: Fagbokforlaget. 
 
Boka har ni kapitler basert på intervju materiale fra Stigma-
prosjektet, samt to kapitler som bygger på annet materiale. Til 
sammen ni ansatte ved senteret har bidratt som forfattere. 

 

3.2 Classroom Interaction for Enhanced Student  
Learning (CIESL), Klasseledelse – kunnskap til praksis 
 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

CIESL-prosjektet vil utvikle kunnskap om  

▪ hvordan lærere omsetter teoretisk kunnskap om 
klasseledelse til praksis i klasserommet. 

▪ sammenhengen mellom læreres utøvelse av klasseledelse 
til praksis i klasserommet. 

▪ sammenhengen mellom læreres utøvelse av klasseledelse, 
og elevenes læringsutbytte sosialt og faglig. 
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Prosjektperioden er i 2014–2019. Prosjektet har et «mixed 
methods design», med spørreskjema, intervju, 
klasseromsobservasjon og digitale logger som sentrale datakilder.  

Skoler som deltar i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i 
utvikling og har klasseledelse som fokusområde, inviteres til å 
delta. I tillegg deltar skoler i en sammenligningsgruppe. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret, Senter for 
profesjonalisering, Høgskolen i Sørøst-Norge og Institutt for 
grunnskoleutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i 
Stavanger. Det er en stipendiat, en postdoktor og tre 
internasjonale samarbeidspartnere knyttet til prosjektet. 
Forskningsrådet har bevilget midler til prosjektet gjennom FINNUT-
programmet.  

Planlagte aktiviteter 2019 I 2019 vil analysearbeid og rapportering fortsette ut mai da 
prosjektet avsluttes. Populærvitenskapelig og faglig formidling 
gjennom media, prosjektets nettside, facebook-side og foredrag, 
foregår fortløpende. Et sekundært mål er å videreutvikle 
videobiblioteket.   

Prosjektleder Sigrun K. Ertesvåg 

Prosjektteam Edvin Bru, Trude Havik, Unni Midthassel, Frank Rafaelsen, Pål 
Roland, Randi Myklebust Sølvik, Grete Sørensen Vaaland og Elsa 
Westergård, Maren Stahl Lerang, Ksenia Solheim. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Aktivitetar ble i 2018 hovudsak gjennomført i henhold til planene. 
Det ble publisert 8 artikler i vitenskapelige tidsskrift. Alle, med 
unntak av en norskspråklig artikkel som var del av en 
masteroppgave, ble publisert i nivå to tidsskrift. Ytterligere fem 
artikler er i vurderingsprosess og flere er under arbeid. En rekke 
fagartikler er publisert på prosjektets nettsider, resultat er formidlet 
i en rekke forelesinger for studenter og for ansatte i skolen. Videre 
er resultat frå prosjektet formidlet både i kronikker, debattinnlegg 
og i intervju i media.  
 
I tillegg til det planlagte arbeidet, søkte CIESL saman med andre 
prosjekt, ved og utanfor UiS, med støtte frå UH-nett Vest midlar til 
ein workshop i systematisk observasjon som forskningsmetode. 
Workshopen vart gjennomført i september. Prosjektteamet hadde 
fem innlegg. I januar 2018 deltok fire i prosjektteamet på ICSEI 
konferansen i Ottawa med fire innlegg. Prosjektet hadde også tre 
innlegg på ICSEI-konferansen i Singapore. I tillegg er resultater fra 
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prosjektet presentert på en rekke innlegg på nasjonale 
konferanser, seminar, gjesteforelesninger o.l. i tillegg til på 
prosjektets nettside og Facebook side. 
Et videobibliotek med eksempler som illustrerer god 
klasseromsinteraksjon er utviklet basert på videoopptak i 
prosjektet.   

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Det kvalitative analysearbeidet i prosjektet har lidd noe av at 
forskere i den kvalitative gruppen av ulike grunner har sluttet i 
prosjektet. Dette har også ført til at potensialet i prosjektet som en 
«Mixed methods»-studie ikke er fullt utnyttet.  
 
Da det i november ble avdekket et skjult underforbruk i prosjektet 
ble det søkt Forskingsrådet om forlengelse av prosjektet ut mai 
2019 for å styrke disse sidene ved prosjektet. På tross av dette 
avviket i prosjektet har publiseringen vært høy i prosjektet.  
I tillegg har aktivitet som i utgangspunktet ikke var planlagt blitt 
gjennomført, f.eks. Workshopen i systematisk observasjon. 
Workshopen var svært nyttig for nettverksbygging både nasjonalt 
og internasjonalt.  
 
Gitt at det utsatte analyse-/publiseringsarbeidet reelt sett blir tatt 
igjen i 2019 er det grunn til å vurdere måloppnåelsen samlet sett 
som god all den tid all datainnsamling ble gjennomført som 
planlagt, artikler ble publisert eller sendt til vurdering og aktivitet 
som opprinnelig ikke var planlagt ble gjennomført. Totalt er det 
publisert 12 artikler i vitenskapelige tidsskrift, av disse er 9 
publisert på nivå 2.  I tillegg er en bok og en rekke fagartikler 
publisert.  

 
3.3 Agderprosjektet 
 

 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter 
mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for 
femåringene i barnehagen. Målet er å utvikle og teste ut et 
førskoleopplegg, hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og 
bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Det pedagogiske 
fundamentet er «lekbasert læring» (playful learning).  
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Kjerneområder i førskoleopplegget er sosial kompetanse, 
selvregulering, språk og matematikk. Barnehager i Agder har vært 
med på å utvikle førskoleopplegget og det er også de som tester 
det ut. Totalt 42 førskolegrupper som er tilfeldig trukket ut til 
fokusgruppen, tester ut førskoleopplegget første gang 
(2016/2017). I den samme perioden fortsetter 
sammenligningsgruppen (42 førskolegrupper) som før. Barna blir 
kartlagt før og etter førskoleåret og etter første klasse. Barna 
følges videre i utdanningsløpet og i arbeidslivet gjennom 
registerdata. På denne måten kan vi få kunnskap om 
førskoleopplegget har hatt en innvirkning på kort og lang sikt for 
barna som deltok. Vi kan også studere om det er undergrupper 
som har særlig utbytte av førskoleopplegget. Prosjektet er 
finansiert fra NFR og lokale aktører i Agder. Prosjektperioden er 
2014-2019. 

Planlagte aktiviteter 2019 Formidling og publisering fra prosjektet, med særlig vekt på å 
skrive ut hovedartikkel som består av resultater fra RCT-studien. 
Her rapporterer vi virkningen av det nye førskoleopplegget på 
barns utvikling.  

Prosjektleder Mari Rege (Handelshøgskolen UiS) i samarbeid med Ingunn 
Størksen (Læringsmiljøsenteret). 

Prosjektteam Dieuwer ten Braak, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde, Megan 
McClelland og Ingunn Størksen (Læringsmiljøsenteret), samt Mari 
Rege og Ingeborg Foldøy Solli (Handelshøgskolen UiS). 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Tredje datainnsamling i prosjektet ble gjennomført våren 2018 i 
skolene på Agder. Kartleggingen omfattet ca 700 barn. 
Datagrunnlaget fra alle tre kartlegginger blir nå brukt til 
vitenskapelig publisering. 
 
I 2018 har forskere i prosjektet arbeidet med artikkelskriving og 
formidling. En studie er allerede publisert og flere nye er på gang.  
 
To forskere i prosjektet er på utenlandsopphold skoleåret 
2018/2019 ved Hallie E. Ford Center for Healthy Children and 
Families ved Oregon State University (Ragnhild Lenes og Ingunn 
Størksen). 
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Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Prosjektet har blitt gjennomført etter planen. Både fokus og 
sammenligningsgruppe har nå fått videreutdanning 
(sammenligningsgruppa avsluttet våren 2018), og det er 
gjennomført 3 datainnsamlinger med de 700 barn.  
 
En viktig artikkel er publisert i 2018, se over (Nivå 2). 
 
Vi er også godt i gang med publisering av hovedresultater fra 
denne studien, og har studien inne til vurdering i et høyt rangert 
vitenskapelig tidsskrift på Nivå 2. 
 
Flere andre studier er planlagt og satt i gang.  

 

3.4 Filiorum 
 

       
  
 
 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

FILIORUM – Senter for barnehageforskning er et nettverksenter på 
UiS hvor Institutt for barnehagelærerutdanning, 
Læringsmiljøsenteret, Lesesenteret, Handelshøyskolen UiS, Institutt 
for sosialfag og Fakultet for utøvende kunstfag samarbeider om ny 
barnehageforskning. Læringsmiljøsenteret var sentrale i søknaden 
om finansiering til FILIORUM, med professor Ingunn Størksen som 
prosjektleder for søknaden og leder for senteret. Det 
tverrvitenskapelige forskningssenteret er finansiert av Norges 
Forskningsråd og tilkjennegir en økt satsning på 
barnehageforskning i Norge. Senteret startet opp 1. august 2018.  

 

FILIORUM har som overordnet mål å bidra til økt kvalitet i den 
mangfoldige barnehagen gjennom å fremme tilhørighet, 
kommunikasjon og lek for alle barn. 

 

Planlagte aktiviteter 2019 Initiering og gjennomføring av forsknings- og utviklingsaktiviteter 
knyttet til kvalitet i den mangfoldige barnehagen. Sentrale tema for 
alle aktiviteter er tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn. 
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Gjennomføre en stor barnehageforskningskonferanse ved UiS i 
oktober 2019. Konferansen blir gjennomført i samarbeid med 
BARNkunne ved HVL. 

 

Prosjektleder Ingunn Størksen (Læringsmiljøsenteret). 

Prosjektteam Ca 60 barneforskere på tvers av fag og enheter på UiS. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Våren 2018 ble det arrangert flere Stormøter i FILIORUM hvor 
forskerne kom sammen for å diskutere håp og forventninger til det 
nye senteret. FILIORUM ble startet offisielt opp 1. august 2018, 
med storslått åpning 15. August.  
 
Høsten 2018 har blitt brukt til å etablere 3 arbeidspakker kalt: 
Tilhørighet, Kommunikasjon og Lek. Videre har senteret etablert en 
egen nettside - www.uis.no/filiorum og facebook-side.  
 
Det har vært arrangert møter i Forum FILIORUM (internt forum for 
barnehageforskning), «Scientific board»-møte, stipendiatforum, 
enhetsledermøter, og styret har blitt kontaktet, invitert og etablert 
(februar 2019).  
 
Flere nye tverrfaglige forskningsprosjekt er under utarbeidelse på 
tvers av enheter. Arbeidet med å planlegge en ny norsk 
barnehagekonferanse (oktober 2019) i samarbeid med BarnKUNNE 
ved HVL: 
 
Norsk barnehageforskningskonferanse –  
Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

FILIORUM har startet opp etter planen. Det å skape gode vilkår for 
synergier og samarbeid har vært et hovedfokus, og flere 
forskergrupper arbeider med søknader til Norges forskningsråd og 
andre samarbeidsprosjekt på tvers av fag og enheter på UiS.  
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3.4 Lekbasert læring 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Lekbasert læring er et oppfølgingsprosjekt til Agderprosjektet. 
Mens barnehagene i Agderprosjektet både var med på å utforme 
og teste ut det nye førskoleopplegget, vil barnehagene i Lekbasert 
læring få prøve ut førskoleopplegget som allerede er utviklet og 
gitt ut i en bok på GAN Aschehoug forlag (forlaget holder tilbake 
boka for offentlig utgivelse mens forskningen pågår). Det har også 
blitt utviklet en videobank, som skal fungere som et støttemateriell 
til boka. Barnehagene i fokusgruppa i Lekbasert læring fikk et 
endagskurs i førskoleopplegget (våren 2017), samt bok og 
videobank. Hensikten med prosjektet er å studere effekten av en 
enklere implementering av førskoleopplegget. Det pedagogiske 
fundamentet er «lekbasert læring» (playful learning). 
Kjerneområder i førskoleopplegget er sosial kompetanse, 
selvregulering, språk og matematikk. Førskolegruppene som ble 
trukket ut til fokusgruppen, testet ut førskoleopplegget 
(2017/2018). I den samme perioden fortsatte 
sammenligningsgruppen som før. Barna i begge grupper ble 
kartlagt før og etter denne implementeringen.  

Planlagte aktiviteter 2019 Skrive hovedartikkel i prosjektet som består av resultater fra  
RCT-studien. Her rapporterer vi virkningen av det nye 
førskoleopplegget på barns utvikling. Denne artikkelen vil gi oss 
svar på om det er mulig at førskoleopplegget kan ha en innvirkning 
på barns utvikling uten at det legges ned store ressurser i 
implementering. Dette vil fortelle noe om muligheten for å skalere 
opp prosjektet i en vanlig barnehagekontekst, og om det samtidig 
kan forventes positive effekter på barns utvikling. Artikkelen skrives 
i samarbeid med John Geldhof ved Oregon State University. 
 
To forskere i prosjektet er på utenlandsopphold skoleåret 
2018/2019 ved Hallie E. Ford Center for Healthy Children and 
Families ved Oregon State University (Ragnhild Lenes og Ingunn 
Størksen). 
 
Det har blitt utarbeidet en 15 studiepoengs videreutdanning i 
Lekbasert læring hvor deler av opplegget har vært nettbasert. 
Dette kurset har vært drevet fra UiS i studieåret 2018/2019.  
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Videreutdanningen som er utviklet i prosjektet skal tilbys til alle 
AKS senter (SFO) i Oslo. Det planlegges også et omfattende 
opplegg med videreutdanning av barnehagelærere på Agder. 
Det er malen fra UiS-videreutdanningen vi tar med oss til 
Agderfylkene. Deres ambisjoner er 70 studenter første året og 
deretter en oppskalering til 140 studenter hvert år i fire år. I Oslo 
satser vi på 25 studenter, 60 studiepoeng over to år, og der er 
lekbasert læring en del av innholdet. 
 
Forskerlærebok om Lekbasert læring som skal skrives høsten 2019 
hvor det aktuelle forlaget er Cappelen DAMM.  
 

Prosjektleder Ingunn Størksen (Læringsmiljøsenteret) i samarbeid med Mari 
Rege (Handelshøgskolen UiS) 

Prosjektteam Dieuwer ten Braak, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde, Megan 
McClelland og Ingunn Størksen (Læringsmiljøsenteret), samt Mari 
Rege og Ingeborg Foldøy Solli (Handelshøgskolen UiS) 

Gjennomførte aktiviteter 
2018  

I forkant av andre datainnsamlingen (juni 2018) lærte vi opp ca 20 
testere, og alle ble sertifisert for å sikre god kvalitet på data. Alle 
de 1 286 barna med foreldre-samtykke (både i fokusgruppen og 
kontrollgruppen) deltok juni 2018 i post-test kartlegging hvor de 
løste alderstilpassede oppgaver på nettbrett.  
 
Kartlegging ble organisert gjennom aktivitetsdager hvor 
barnehagene kom til tre sentrale lokasjoner sammen med alle 
førskolebarna. Barna møtte opp til avtalt tid for en kort kartlegging. 
De tre lokasjonene var Vitenfabrikken (Sør-Rogaland) Klatreparken 
høyt og lavt (Nord-Rogaland) og Aktivitetsdag med 
barnehagelærerstudenter (Drammen). Barnehagelærere og barna 
selv har gitt svært positive tilbakemeldinger på disse 
aktivitetsdagene. Alle barna fikk en liten premie (en liten gympose) 
og takk for sin deltakelse i forskningsprosjektet. 
 
To forskere i prosjektet er på utenlandsopphold skoleåret 
2018/2019 ved Hallie E. Ford Center for Healthy Children and 
Families ved Oregon State University (Ragnhild Lenes og Ingunn 
Størksen). 
 
Det har blitt utarbeidet en 15 studiepoengs videreutdanning i 
Lekbasert læring hvor deler av opplegget har vært nettbasert. 
Dette kurset har vært drevet fra UiS i studieåret 2018/2019.  
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Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Det har vært stor aktivitet på mange plan. Vi er svært fornøyde 
med at den store datainnsamlingene i august 2017 og juni 2018 
(som inkluderte nesten 1 300 barn) ble gjennomført som planlagt. 
Barn og ansatte i barnehagene var fornøyde med kombinasjonen 
av aktivitetsdag og kartleggingsdag.  
 
Vi er også fornøyde med utviklingen av videreutdanningsopplegget 
vårt, og etterspørselen etter dette. Boka «Lekbasert læring i 
barnehagen – et forskningsbasert førskoleopplegg» selger bra og 
nettsiden www.lekbasert.no blir brukt mye.  
 
Sist, men ikke minst, ser vi fram til å fortsette videreformidling og 
publisering fra prosjektet.  

 

3.5 Programområdet «Læringsmiljø og psykisk helse» 
 

3.5.1 Se videre 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Undersøke forhold i læringsmiljøet som har betydning for 
motivasjon, psykisk helse og fullføring av videregående skole. Et 
longitudinelt forskningsprosjekt. 

Planlagte aktiviteter 2019 Fortsette arbeid med produksjon av vitenskapelige artikler  
(4 artikler er nå under arbeid, hvorav én i revisjonsprosess),  
og presentasjon på internasjonal motivasjonskonferanse:  
“7th International Self-Determination Theory Conference”. Flere 
artikler planlegges påbegynt i 2019, blant annet i samarbeid med 
professor II-ere. En masterstudent anvender data fra prosjektet i 
sin masteroppgave. Datainnsamlingen i skolene er ferdigstilt, men 
samarbeidet med Rogaland Fylkeskommune om påkobling av 
registerdata fortsetter (t.o.m. 2021). 

Prosjektleder Edvin Bru og Maren Stabel Tvedt. 

Prosjektteam Edvin Bru, Maren Stabel Tvedt, Ann Kristin Kolstø-Johansen. 
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Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Siste datainnsamling (T3) ble gjennomført i mars 2018 (n=1008), 
og registerdata fra fylkeskommunen ble koblet på i to omganger.   
En kort introduksjonsfilm ble produsert, og brukt som introduksjon 
til elevene. Det ble holdt fire skreddersydde tilbakemeldinger på 
enkeltskoler, med resultater fra den enkelte skole. Det er også gitt 
innspill til samlinger gjennomført av skoleeier med ansatte i 
skolene, basert på resultater fra studien. 
 
Bearbeiding og analyse av data har vært sentralt i 2018, og en 
artikkel ble antatt og reantatt i 2018. Det ble presentert på en 
internasjonal konferanse; ISSBD 2018. Analyser av longitudinelle 
data ble påbegynt. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Datainnsamlingen har gått etter planen, og avsluttet på skolene. 
Skolene som takket ja til tilbakemelding på skolevise resultater gir 
uttrykk for at dette er meningsfullt. Analysearbeid og produksjon 
av artikler har forventet framdrift.  

 

3.5.2 Etter mobbing 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Undersøke nærmere hvordan skoler kan følge opp barn og unge 
som har vært utsatt for mobbing. Det er mangelfull forskning og 
praksis på området. Formålet med prosjektet er å identifisere 
sentrale innholdskomponenter i oppfølgingsarbeidet samt hvordan 
arbeidet kan organiseres. 

Planlagte aktiviteter 2019 Utenlandsopphold ved Aarhus Universitet, Danmark, ferdigstille 
datainnsamling, analysere data, første artikkelutkast ferdig, og ett 
PhD-kurs skal gjennomføres. 

Prosjektleder Kjersti B. Tharaldsen og Mari M. Lunder 

Prosjektteam Kjersti B. Tharaldsen, Mari M. Lunder, Edvin Bru, Paul Stallard og 
Pål Roland. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Hoveddelen av datainnsamlingen er gjennomført, og analyser 
påbegynt. Deltatt på ett PhD-seminar. Permisjon fra juni. 
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Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Datainnsamlingen har gått etter planen. Mangler rekruttering av en 
skole og 5 informanter.  

 

3.5.3 ROBUST 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Utvikle og evaluere et undervisningsopplegg for elever i 8. trinn. 
Opplegget har som mål å styrke elevers sosiale og emosjonelle 
kompetanse, samt motivasjon for skolefaglig arbeid. Prosjektet er 
et samarbeid mellom HHUIS og Læringsmiljøsenteret. Opplegget 
utprøves i Bærum kommune. 

Planlagte aktiviteter 2019 Ferdigstille intervensjonen, samt kvantitativ og kvalitativ 
datainnsamling. Analysere data og påbegynne artikkelutkast. 

Prosjektleder Edvin Bru 

Prosjektteam Edvin Bru, Lene Vestad, Elin N. Vangsnes, Nina Grini, Paul Stallard 
og Kjersti B. Tharaldsen. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Forankringsmøte i Bærum ble gjennomført. Intervensjonen ble 
utviklet og påbegynt. En stor del av arbeidet bestod i utviklingen av 
undervisningsoppleggets konkrete innhold samt digitale ressurser 
tilknyttet disse. Datainnsamling ble planlagt og påbegynt.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Samarbeidet med Bærum har gått meget bra. Fremdrift har blitt 
godt overholdt. Det forventes at undervisningsopplegget kan 
justeres noe som følge av den grundige evalueringen som gjenstår. 

 

 

3.6 Annen pågående forskning 
 
3.6.1 Forskning på tiltak for flyktninger i videregående skole 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Målet er å forske på tiltaket som utvikles når det gjelder skolens 
arbeid med flyktninger, jfr. Utvikling av tiltak for flyktninger i 
videregående skole, under avsnittet Kompetanse og 
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kvalitetsutvikling. Det tenkes forskning primært på implementering. 
Dette vil handle om erfaringer og spesielt utfordringer som lærere 
og elever opplever ved gjennomføring av tiltaket. Forskningen er 
knyttet til programområdet Læringsmiljø og psykisk helse. 

Planlagte aktiviteter 2018 Piloteringen og etterarbeid av denne skjer som en del av 
doktorgradsarbeidet til Charlotte Hancock. 

Prosjektleder Hildegunn Fandrem 

Prosjektteam Edvin Bru, Hildegunn Fandrem, Charlotte Hancock, Unni Vere 
Midthassel. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Etterarbeid i forbindelse med gjennomføring av pilotering, som for 
eksempel analyse av data og skriving av resultater, artikkel 
påbegynt. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Aktivitet har vært noe begrenset pga. av sykemelding, dermed er 
måloppnåelsen ikke helt i tråd med det som var planlagt. 
Aktiviteten har dette året vært relatert kun til 
doktorgradsprosjektet, og blir nok det i fortsettelsen, to av 
teammedlemmene har derfor falt fra. 

 

3.6.2 Lærere og skolelederes opplevelse av self- and collective efficacy 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

I prosjektet vil man undersøke skoler som har egne grupper for 
elever som viser problematferd, og skoler som ikke har det. Det 
skal sees nærmere på hvilken betydning slike tiltak har for skoler, 
og om det er mulig å identifisere noen trekk som skiller skoler som 
benytter seg av slik tiltak, fra skoler som ikke gjør det. Gjennom 
prosjektet skal man kartlegge «self- and collective efficacy» hos 
lærere og skoleledere, i skoler som har, og ikke har segregerte 
grupper for elever som viser lav motivasjon for skole og 
problematferd. Utvalget er 200 barneskoler (100 som har slike 
grupper og 100 skoler som ikke har slike grupper) og 200 
ungdomsskoler (samme fordeling som på barnetrinnet).  
 
«Self- and collective efficacy» – er det forskjell i rapporteringen fra 
skoler som har, eller ikke har slike gruppe, mellom barnetrinn og 
ungdomstrinn/kjønn, utdannelse, fartstid i skole ol. Spørreskjema 
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som sendes per post. Lærere og skoleledere svarer på to 
spørreskjema; 1) Self efficacy og 2) Collective efficacy. 

Planlagte aktiviteter 2018 Sende ut spørreskjema, analyse og skrive fagfellevurdert 
forskningsartikkel, publiseres i Spesialpedagogikk. 

Prosjektleder Hanne Jahnsen og Frank Rafaelsen. 

Prosjektteam Hanne Jahnsen og Frank Rafaelsen. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Prosjektet ble av kapasitetshensyn forsinket, og kun litt 
forberedende arbeid og oppstart med spørreundersøkelsen ble 
gjort.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Det var en utfordring med svært lav svarandel på 
spørreundersøkelsen, og man må se videre på hvordan prosjektet 
kan følges opp videre. 

 

3.6.3 Inkluderingsprosesser blant innvandrerelever 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Hensikten er å studere inkluderingsprosesser blant 
innvandrerelever. Prosjektet følger opp et påbegynt arbeid fra 2016 
der inkluderingsprosesser var fokus på studietur og 
nettverksbygging med fagmiljø ved Northampton University.  
 
Hensikten er å gjennomføre en kvalitativ studie av 
inkluderingsprosesser blant nyankomne elever. Studien vil 
gjennomføres som en intervjustudie blant elever og lærere på 
ungdomstrinnet på skoler med innføringsklasser. 

Planlagte aktiviteter 2018 Ferdigstillelse og publisering av artikkel.  

Prosjektleder Kirsti Tveitereid 

Prosjektteam Hildegunn Fandrem, Hanne Jahnsen, Svein Nergaard og Kirsti 
Tveitereid. 
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Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Publiseringskanal er endret til kapittel i bok på Springer forlag: 
Contextualizing immigrant Resilience; Cultural and Accultural 
perspectives. Artikkelen er ferdigskrevet og revidert i 2 omganger.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Tilfredsstillende måloppnåelse, men en liten forsinkelse i prosessen 
med hensyn til publisering. 

 

3.6.4 Inkluderingsprosesser 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Deltaking i et nordisk nettverk som arbeider med utgangspunkt i 
spørsmål om inkludering og økt læringsutbytte for alle elever. 
Hensikten er å samarbeide med utgangspunkt i pedagogisk praksis 
og evidensbasert kunnskap for å utveksle erfaringer og utvikle og 
beskrive ny kunnskap om likheter og forskjeller i de nordiske 
landene. 

Planlagte aktiviteter 2018 I mars 2018 ble det søkt om midler fra Norplus Horizontal til å drive 
nettverket. Søknaden ble innvilget og prosjektet «What is inside the 
blackbox in Nordic schools? Understanding the inner core of inclusive 
capability”, fikk 56.000 uro. Hovedaktiviteten i prosjektet er samlinger i 
deltakerlandene med skolebesøk og utveksling av praksiserfaringer.  

Prosjektleder Svein Erik Nergaard 

Prosjektteam Svein Erik Nergaard 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

I september 2018 ble det gjennomført en samling i Akureyri på 
Island. Planlagte samlinger er: mars 2018 i Gøteborg/Gislaved, 
september 2018 Tromsø og en avslutningskonferanse i Gøteborg i 
mars 2019. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Prosjektet er gjennomført etter planen. 
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3.6.5 Inkluderingsprosesser 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Deltakelse i prosjektet Raising Achivement for All Learners i regi av 
European Agency for Special Needs and Inclusive Education. 
Hensikten med prosjektet har vært å sette søkelys på hvordan 
beslutningstakere på alle nivå best kan støtte og utvikle en 
opplæring som gir bedre kvalitet og mer inkludering for alle elever. 
Prosjektet var 3-årig og hadde deltakerkommuner og skoler fra 
Skottland, Italia og Polen. 

Prosjektleder Svein Erik Nergaard 

Gjennomførte aktiviteter  Prosjektet og Senterets deltakelse er gjennomført etter planen. 
Prosjektet er avsluttet. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Sluttrapporten fra prosjektet «Key Actions for Raising Achieement. 
Guidance for Teachers and Leader» foreligger og er tilgjengelig 
online.  
https://www.european-agency.org/resources/publications/key-
actions-raising-achievement-guidance-teachers-and-leaders 

 

3.6.6. Et lag rundt eleven - økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling 
med skole 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

En RCT-studie der fire skoler i 12 kommuner får økt ressurs i en  
to-årsperiode. Ressursen rettes mot 5-7 trinn. Øvrige skoler er 
kontrollgruppe. Etter to år skal en se om det er endring i opplevd 
læringsmiljø, elevenes fravær og eventuelt læringsutbytte målt på 
nasjonale prøver. Prosjektet skal også gi økt kunnskap om 
helsesykepleierrollen. 
 
Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres 
i et samarbeid mellom NIFU, Folkehelseinstituttet og 
Læringsmiljøsenteret. NIFU har prosjektledelsen. 

Planlagte aktiviteter 2019 Workshop for deltakende kommuner januar  
Kvantitative data innhentes og feltarbeid gjøres i henhold til 
prosjektplan. Presentasjon på ICSEI i januar. Publisering i Bedre 
skole og arbeid med internasjonale vitenskapelige artikler. 

Prosjektleder Roger André Federici (NIFU) 



 
 

42 
 

Prosjektteam Karin Vaagland og Ester Rønsen (NIFU)  
Arnfinn Helleve (Folkehelseinstituttet) 
Edvin Bru og Unni Vere Midthassel (Læringsmiljøsenteret) 
 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Workshop med kommunene ble gjennomført i januar. Kvantitative 
data ble innhentet i henhold til plan og første feltarbeid 
gjennomført som planlagt. Prosjektteamet hadde en workshop i 
Stavanger. 
 
Midtveisrapport levert Utdanningsdirektoratet. 

Prosjektmedarbeiders 
vurdering av aktiviteten 
og måloppnåelsen 

Prosjektet går etter planen og skal avsluttes i 2020 

 
3.6.7 Videobased Improvement for Teachers (VITE) - PILOT  

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

VITE-prosjektets hovedmål er å utvikle og pilotere et tiltak for 
profesjonell utvikling for lærere ved bruk av systematisk 
videoobservasjon i klasserommet. I tillegg er det et mål at 
deltakende lærere får mulighet til å utvikle sine 
klasseromsinteraksjoner basert på individuell 
tilbakemelding/veiledning på egen praksis. På lengre sikt er det et 
mål at tilbakemelding/veiledning skal kunne føre til økt 
elevengasjement, og i tillegg økt faglig og sosialt læringsutbytte.  
  
Prosjektperioden er 2018- 2020. Pilot- prosjektet anvender 
spørreskjema til både lærere og elever, InSitu (kort spørreskjema 
til elever etter hver videofilming), og klasseromsobservasjon. 
Piloten består av både intervensjonsgruppe og kontrollgruppe. 
  
Prosjektet er knyttet til Læringsmiljøsenteret. Det er en stipendiat 
som evaluerer piloten, samt en masterstudent som skriver sin 
oppgave knyttet til prosjektet. 

Planlagte aktiviteter 2019 Så langt i 2019 er vi kommet i gang med piloten og datainnsamling 
i prosjektet. Lærere er rekruttert, og er i gang med både 
videoobservasjon og veiledning. Disse lærerne vil delta frem til 
sommeren 2019. 
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Vi søkte om, og fikk tildelt midler fra fakultetet. Disse midlene skal 
blant annet brukes til: 
 

 Quint Conference 18-20 juni 2019 ved Universitetet i Oslo.  
 Teste ut mindre og mer brukervennlige kamera til 

videoobservasjon i klasserommene.  
 Prøvelisenser for utprøving av norske og/eller 

engelskspråklige online-plattformer for videoveiledning. 
(Utvikle og gjennomføre et interaktivt seminar for 
deltakende lærere i prosjektet). 

Prosjektleder Sigrun K. Ertesvåg og Maren Stahl Lerang 

Prosjektteam Randi Myklebust Sølvik, Grete Sørensen Vaaland, Ella Bjerga 
Pettersen 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Oppstart høsten 2018 for stipendiat som skal evaluere piloten i 
prosjektet. Lærere ble rekruttert, både til intervensjonsgruppe og 
kontrollgruppe. Det ble opprettet en egen nettressurs for 
deltakende lærere, som inneholder videobibliotek (basert på 
CIESL), webforelesninger etc.  
 
Det har vært en utfordring å ivareta kravene for både GDPR, samt 
de forskningsetiske utfordringene når det kommer til lagring av 
digitale data. Det har også vært ressurskrevende å finne sikre nok 
lagringsmuligheter for videoene som skal lagres og oppbevares. Vi 
har til slutt valgt å benytte oss av forskningsplattformen til 
Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved Universitetet i Oslo, som 
oppfyller de strenge kravene til behandling og lagring av sensitive 
forskningsdata.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Meldeprosessen til personvernombudet/NSD tok betydelig lengre 
tid enn antatt, og flere avklaringer måtte gjøres før vi kunne gå i 
gang, grunnet de nyeste endringene med GDPR. Dette førte til at 
vi ikke kom i gang med datainnsamlingen før januar 2019 (målet 
var i løpet av høsten 2018). Når prosjektet nå er kommet i gang, 
går det etter planen.  
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4 Undervisning og veiledning 
 

4.1 Masteremne 
 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Læringsmiljøsenteret tilbyr tre emner à 15 stp innen Master i 
utdanningsvitenskap, spesialpedagogisk profil.  

Planlagte aktiviteter 2018 MUT 200 (sammen med IGIS)(Utdanning og samfunn), 202 
(Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge), 205 (Utagerende og 
sosiale vansker) 

Emneansvarlig Liv Jorunn Byrkjedal Sørby (205), Edvin Bru (202), Elsa Westergård 
(200). 

Team De fleste vitenskapelig ansatte ved senteret underviser eller 
veileder på masteremnene. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Alle emner er gjennomført i 2018.  
MUT 202 hadde 41 studenter som fullført emnet.  
MUT 200 hadde 62 studenter som gjennomførte emnet. 
MUT 205 hadde 44 studenter som fullførte. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Det har vært stor søkning til Læringsmiljøsenterets emner og 
evalueringene av emnene er gode. 

 

4.2  Praksislæreremne 
 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Tilby samlingsbasert 15 stp emne for lærere i ungdomsskole og 
videregående som mottar studenter fra lektorprogrammet og PPU 
ved UiS. 

Planlagte aktiviteter 2019 Studieåret 2019/20 vil et nytt kull på 25 praksislærere tas opp 

Emneansvarlig Unni Vere Midthassel 
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Team Unni Vere Midthassel og Maren Stabel Tvedt. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

25 studenter ble tatt opp høsten 2018 og fullfører studiet våren 
2019. Høsten 2018 var studentene på campus 3 dager. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Emnet startet for andre gang høsten 2018 med 25 studenter. Vi 
har et godt samarbeid med IKS i gjennomføringen. Det gjelder 
både faglig og administrativstøtte. Studentene er motiverte, og vi 
er fornøyd med aktiviteten. Alle som startet i 2017 gjennomførte 
studiet våren 2018. Vi mener vi har fått en form som passer dette 
studiet, men jobber stadig med forbedringer. 
 

 

4.3  Prevention and intervention of bullying in learning 
environments 
 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Emnet er et nettbasert emne om mobbing utviklet i samarbeid med 
DCU. Emnet består av i alt 12 videoforelesninger med tilhørende 
arbeidsoppgaver. Studentene leverer 3 essay som utgjør eksamen. 

Planlagte aktiviteter 2018 Emnet er nettbasert og vil foregå i høstsemesteret. Evaluering og 
revidering vil foregå i vårsemesteret. 

Emneansvarlig Hildegunn Fandrem 

Team Hildegunn Fandrem, Ella C. Idsøe, Erling Roland og Ida Risanger 
Sjursø. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Studie ble gjennomført av 20 studenter. Evalueringsmøter er 
avholdt både internt og i Dublin. Tydeligere avtaler med hensyn til 
arbeidsfordeling er gjort og er blitt nedfelt. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

God oppslutning og engasjement fra studenter på norsk side. Noe 
oppstartsproblemer også i år, viktig å sikre enda bedre rutiner og 
føle oppsatt arbeidsfordelingsoversikt. Klare avtaler med 
samarbeidspartnere om frister osv. neste år. 
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4.4 Barnehagelærerutdanningen – Bachelornivå 
 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Undervisningen i Pedagogikk 2. klasse (Emne BBL 102, 15 
Studiepoeng) har som hensikt å videreformidle nyere forskning og 
teori omkring temaet: Risikosamspill. 

Undervisningen i fordypningen Småbarnspedagogikk (Emne BFØ 
305, 30 Studiepoeng) har som hensikt å formidle nyere forskning 
og teori omkring småbarn i risiko i lys av tilknytningsteori.  

Undervisning i videreutdanningen Småbarnspedagogikk (Emne NSP 
100, 30 Studiepoeng) har som hensikt å formidle nyere forskning 
og teori om relasjoners betydning for barns vekst og utvikling i lys 
av tilknytningsteori. 

Planlagte aktiviteter 2018 Fire undervisningsdager i fordypningsemne Småbarnspedagogikk.  

Emneansvarlig Cecilie Evertsen Stanghelle 

Team Cecilie Evertsen Stanghelle 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Senteret bidro med undervisning på de oppsatte emnene på vår- 
og høstsemesteret.  

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Undervisningen ble gjennomført etter planen med full 
måloppnåelse. 

 

4.5 Veiledning av systemrettet arbeid i barnehage 
 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Som beskrevet tidligere så tilbys en kursrekke gjennom «Være 
sammen» som handler om kapasitetsbygging i barnehagen. Kurset 
kan også tas som en videreutdanning, hvor de gjennom blant 
annet oppgaveskriving kan kvalifisere til å få godkjent utdanningen 
med 10 stp. De fleste kursdeltakerne velger som regel å ta det som 
en videreutdanning, noe som virker å heve kvaliteten på 
kursdeltakernes utbytte. 
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Planlagte aktiviteter 2018 Det er gjort avtale for videre samarbeid ut 2018, med samme 
innhold og omfang som i 2017. Det er planlagt to kursrekker våren 
2019. 

Emneansvarlig Pål Roland 

Team Svanaug Lunde og Pål Roland. 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

I løpet av året var det 221 kursdeltakere som valgte å gjennomføre 
og bestå veilederstudiet. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Kursdeltakerne som tar studiet, ser ut til å få betydelig mer utbytte 
både av kurssamlingene og opplegget i sin helhet. 

 

4.6 Skolemiljø og ledelse 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

15 sp samlingsbasert mastermodul for skoleledere, initiert av 
Utdanningsdirektoratet. Formålet er at skoleledere skal tilegne seg 
kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne løse de 
konkrete utfordringene og problemene de står overfor. 
Utdanningen skal føre til konkret forbedring og endring i skolen. 
 
Studiet består av fire samlinger á to dager og veiledning mellom 
samlingene. Sentralt i studiet er ledede kollegagrupper som bidrar 
til læring mellom skolelederne. Samlingene er dynamiske med 
plenums- og gruppeaktiviteter.  
 
Alle rektorene gjennomfører et utviklingsarbeid på sine skoler. 
Studiet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen knyttet til det 
lokale utviklingsarbeidet. 

Planlagte aktiviteter 2019 Det første kullet på 32 skoleledere avsluttes våren 2019. 
Et nytt kull på 30 starter opp samme høst. I 2019 er det to  
todagers samlinger for første kull og til høsten to todagers 
samlinger for andre kull 

Prosjektleder Unni Vere Midthassel 

Prosjektteam Janne Støen, Tove Flack, Frank Rafaelsen og Ida Risanger Sjursø 
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Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Studiet ble planlagt våren 2018 og første kull startet på høsten. De 
planlagte aktivitetene knyttet til det, ble gjennomført. I tillegg 
deltok prosjektleder på en samling for tilbydere av 
rektorutdanninger i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Prosjektleders vurdering 
av aktiviteten og 
måloppnåelsen 

Det har vært et spennende, kjekt og lærerikt arbeid, både i 
prosjektteamet og med studentene. Det har vært en god dialog 
med studentene underveis. Justeringer er gjort for at dette skal bli 
et best mulig studium i forhold til målsettingen. Vi har lagt vekt på 
at det skal være forskningsbasert og praksisrettet. Studentene gir 
uttrykk for at dette har vi fått til, og det gir inspirasjon til 
fortsettelsen. 

 
4.7 Supervisor Qualification Programme 

Hensikt og mål/kort om 
prosjektet 

Dette er et samlingsbasert tverrfaktulært kurs for Phd-veiledere. 
Hensikten er å utvikle Phd-veiledere for veiledning av stipendiater 
ved UiS. Kurset er laget for å svare opp forventninger i 
retningslinjene. Det er strukturert med sentrale tema etter 
doktorgradsløpet. Ledede kollegagrupper er sentralt i kurset, som 
ellers består av plenumsaktivitet og gruppediskusjoner. 
Kurset ledes fra SV-fakultetet og har med kursledere fra HF, TN og 
UH. Det går over ett semester og består av tre moduler med hver 
sin todagers samling. Kursspråket er engelsk. 

Planlagte aktiviteter 2019 Kull nr 2 startet i februar med 30 phd-veiledere fra UiS. I løpet av 
våren skal alle modulene være gjennomgått. 

Prosjektleder Håvard Hansen (SV) 

Prosjektteam Unni Vere Midthassel (UH), Randi Wågø AAs (HF), Bjørn Ivar Kruke 
(TN), Trude Furunes (SV), Kari Søndenå (SV) og Eirik Østensjø 
Tjelle (SV) 

Gjennomførte aktiviteter 
2018 

Det første kurset ble gjennomført med 30 phd-veiledere våren 
2018.  

Prosjektmedarbeiders 
vurdering av aktiviteten 
og måloppnåelsen 

Det har vært lærerikt og spennende å få jobbe med dette kurset 
sammen med kolleger fra andre fakulteter. Deltakerne er motiverte 
og aktive og jeg mener vi har gjennomført det vi satte oss som 
mål. 
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5 Administrasjon og organisasjonsutvikling 
 

5.1 Organisasjon og ledelse 
 

5.1.1 Organisasjonsmodell 

Senteret innførte fom august 2017 en ny tematisk organisering for å sikre at alle ansatte hadde 
tilhørighet til et faglig utviklende fellesskap. Dette både for å sikre kvaliteten på senterets arbeid, 
samt den enkeltes faglige utvikling. Det ble også innført for å sikre gjennomskinnelighet og 
synliggjøre hvor ulike beslutninger ble tatt. Det kom fort positive tilbakemeldinger på den nye 
modellen, og den gjør det også enklere å presentere senteret utad til målgrupper som trenger innsikt 
i våre kompetanseområder. Modellen ivaretar også synergien mellom forskning, utvikling og 
praksisnært arbeid.  

Evaluering av ordningen mot sommeren 2018, viste at det var ønskelig å fortsette med samme 
struktur, men med noen justeringer og økt bevisst het rundt samarbeid på tvers av temaområdene. 
En strukturell endring ble allikevel fra høsten 2018 innført ved at ressursene som var benyttet som 
avdelingsleder ved avd. Stavanger ble omgjort til FoU-leder, Utdanningsleder, samt økt tid og ansvar 
til temagruppekoordinatorene. 

Figur 5.1 Organisasjonsmodell pr. 01.08.18. 
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5.2 Ansatte per 31.12.2018 
 

5.2.1 Fast ansatte 

 Dag Jostein Nordaker, førsteamanuensis – senterleder, åremål 

 Elin Ødegård, førsteamanuensis – avdelingsleder Porsgrunn 

 Lars Halvor Bjelland, kontorsjef avd. Porsgrunn 

 Ingar Lee, kontorsjef avd. Stavanger 

 Edvin Bru, professor 

 Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby, universitetslektor 

 Sigrun K. Ertesvåg, professor 

 Hildegunn Fandrem, professor 

 Tove Flack, førsteamanuensis 

 Torunn Helene Fredriksen, seniorrådgiver - nettredaktør 

 Eva Gjein, førstekonsulent 

 Nina Grini, universitetslektor 

 Kari Stamland Gusfre, universitetslektor 

 Trude Havik, førsteamanuensis 

 Hanne Jahnsen, førstelektor 

 Ann Kristin Kolstø-Johansen, forskningskoordinator 

 Svanaug Lunde, universitetslektor 

 Ingrid Midteide Løkken, universitetslektor 

 Marianne Torve Martinsen, førstelektor 

 Wenche Midtgarden, seniorkonsulent 

 Unni Vere Midthassel, professor 

 Svein Erik Nergaard, førstelektor 

 Erik Nordgreen, universitetslektor 

 Henning Plischewski, universitetslektor 

 Frank Rafaelsen, universitetslektor 

 Pål Roland, dosent 

 Cecilie Evertsen Stanghelle, universitetslektor 

 Maria Gilje Strand, kommunikasjonsrådgiver (permisjon) 

 Janne Støen, førstelektor 

 Ingunn Størksen, professor 

 Randi Myklebust Sølvik, førsteamanuensis 

 Kjersti Balle Tharaldsen, førsteamanuensis 

 Elin Thuen, førsteamanuensis (permisjon) 

 Kirsti Tveitereid*, universitetslektor 
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 Grete S. Vaaland, førsteamanuensis 

 Elin Nesvoll Vangsnes, universitetslektor 

 Elsa Westergård*, førsteamanuensis 

 Klara Øverland, førsteamanuensis 

 Førsteamanuensis skole, vakant 

 Professor barnehage, vakant 

 Professor skole, vakant 

 Professor skole, vakant 

 Rådgiver, vakant 

* verneombud 

5.2.2 Vikarer, midlertidig ansatte og timelærere m.m. 

 Ulf Blossing, dosent 

 Ellen Elvethon, universitetslektor 

 Johannes Finne, universitetslektor 

 Hilde Margrethe Hegna, førstelektor 

 Guttorm Helgøy, universitetslærer 

 Kjetil Helland, kommunikasjonsrådgiver 

 Lilja Nordfjörd Jakobsen, forskningskoordinator (vikar) 

 Ina Midttveit, kommunikasjonsrådgiver (vikar) 

 Erling Roland, professor 

 Pamela Sammons, professor 

 Ksenia Solheim, universitetslektor 

 Gro Tuxen Steingildra, konsulent  

 Fredrik Dahle Vedholm, førstekonsulent 

 I tillegg ca 25 eksternt ansatte i deltidsstillinger i Læringmiljøprosjektet 

5.2.3 Stipendiater 

 Dieuwer Ten Braak 

 Charlotte Hancock 

 Joachim Kolnes, offentlig phd 

 Ragnhild Lenes 

 Maren Stahl Lerang 

 Mari Markussen Lunder (permisjon) 

 Ella Bjerga Pettersen 

 Ida Risanger Sjursø 

 Maren Stabel Tvedt  

 Lene Vestad 
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5.2.5 Professor II / Førsteamanuensis II 

 Thormod Idsøe, professor 

 Marja-Kristiina Lerkkanen, professor  

 Megan McClelland, professor 

 Thomas Moser, professor 

 Christopher Niemiec, professor 

 Paul Stallard, professor 

 Dagmar Strohmeier, professor 

 Tuomo Virtanen, førsteamanuensis 

 

Oversikten viser at Læringsmiljøsenter ved utgangen av 2018 hadde 41 faste stillinger inkludert de 

som var vakante. Her er administrative stillinger som organisatorisk nå ligger til fakultetet inkludert, 

samt de som er ute i permisjon. Det var 5,8 stillinger som er fysisk tilknyttet avdelingene av 
midlertidig karakter, hvor 2,8 av disse var administrative stillinger finansiert av eksterne midler. 

Øvrige midlertidige delstillinger er knyttet til enkeltprosjekter og har tilholde ulike steder i landet. 

Senteret hadde 10 stipendiater i ulike faser av løpet, samt 8 førsteamanuensis/professor II-stillinger. 
Av de faste vitenskapelige stillingene er 9 på professor/dosen-nivå, 10 er førsteamanuensiser, 4 

førstelektorer og 11 universitetslektorer. 

5.3 Senterråd 
 
5.3.1 Senterrådets sammensetning 

Senterrådsleder 
Peder Haug, professor v/Høgskulen i Volda 
 
Rådsmedlemmer 
Eksterne: 

 Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver, Barneombudet 
 Marianne Haas, leder PPT, Stavanger kommune (vara) 
 Anita Rosengren, leder av PBL Stavanger; Tommeliten Barnehage (vara) 

Interne: 

- Sigrun Ertesvåg, vitenskapelig, Læringsmiljøsenteret 
- Ingrid Midteide Løkken, vitenskapelig, Læringsmiljøsenteret 
- Unni Vere Midthassel, vitenskapelig, Læringsmiljøsenteret 
- Eva Gjein, teknisk/administrativ, Læringsmiljøsenteret 
- Torunn Helene Fredriksen, teknisk/administrativ, Læringsmiljøsenteret (vara) 
- Dieuwer ten Braak, stipendiat/student, Læringsmiljøsenteret 
- Maren Stabel Tvedt, stipendiat/student, Læringsmiljøsenteret (vara) 
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5.4  HMS  
Senteret hadde i 2018 ingen medarbeiderundersøkelse siden de gjennomføres kun annen hvert år. 
Risikoanalyse og handlingsplan ble laget i det digitale systemet SIM for andre gang, og erfaringene 
har gjort arbeidet noe lettere enn ved første forsøk. For øvrig ble HMS-arbeidet fulgt opp etter 
vanlige prosedyrer med HMS-tematikk på avdelingsmøte i Stavanger og Porsgrunn, samt involvering 
knyttet til risikoanalyse og utarbeidelse av handlingsplan.. Det sosiale arbeidet ble ivaretatt på begge 
avdelinger, samt samlet i form av personalseminarer på tvers av avdelingene. Viser ellers til 
endringene gjort i organisasjonsstrukturen tidligere i rapporten. 
 

6  Årsregnskap 2018 
 

6.1 Basis – grunnbevilgning fra KD (UiS-styret)  
Regnskapsoversikten følger UiS sin standard kontoplan. Negative tall representerer inntekter eller 
mindre forbruk. Tabellen under viser en overordnet fremstilling av det økonomiske resultatet ved 
Læringsmiljøsenteret pr. 31.12.2018. 
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Regnskapet pr. 31.12.2018 viser et merforbruk på kr 483.580. Hovedgrunnene til dette 
budsjettavviket er hovedsakelig lavere inntekter enn budsjettert. Dette skyldes at inntekter som var 
budsjettert på basisregnskapet er ført på eksterne prosjekter.  

Vår nye hverdag med DEKOM (statlig varig ordning med desentralisert kompetansutviklingsmodell) 
og flere eksterne henvendelser der vi lager pristilbud, gjør økonomien mindre forutsigbar og 
vanskeligere å budsjettere. Dette gir utfordringer knyttet til bemanning og kapasitet til å ta imot 
oppdrag vi ønsker. Det er også vanskelig å estimere inntekter knyttet til senterets nye digitale 
«Spekter-undersøkelse» som tilbys alle skoler i Norge, samt andre eksterne henvendelser.  

Vi ønsker å tilby flere kompetanseutviklingstiltak til aktuelle målgrupper. Det brukes mye ressurser 
på å utarbeide de ulike kompetanseutviklingstiltakene, og dette krever blant annet økt markedsføring 
og synliggjøring på ulike arenaer opp mot senterets målgrupper.  

Inntekter 

Inntektene er ca 2,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes at en stor del av inntekter som var 
budsjettert på basisregnskapet er ført på eksterne prosjekter. I tabellen «Effekt prosjekt» viser 
denne posten at inntekten knyttet til eksterne prosjekter er ca 0,6 mill. kr høyere enn budsjettert.   

Lønnskostnader 

Når det gjelder lønnskostnader viser tabellen ovenfor at disse er ca 1,7 mill. kr lavere enn 
budsjettert. Bakgrunnen for dette er at lønnen til en tidligere ansatt er ført som interne kostnader og 
ligger organisatorisk på en annen budsjettenhet. Dersom man legger til denne lønnskostnaden, vil 
totale lønnskostnader være ca 0,7 mill. kr lavere enn budsjettert.  

Det har pr. 31.12.2018 vært noe høyere aktivitet knyttet til eksterne prosjekter enn antatt. Dette 
betyr at det er overført kr 187.333 mer i lønnskostnader til eksterne prosjekter enn det som var 
budsjettert.  

Investering, drift og reisekostnader 

Driftskostnadene totalt er kr 72.972 lavere enn budsjettert. Investeringskostnadene er kr 565.428 
høyere enn budsjettert. Dette knytter seg hovedsakelig til kjøp av møbler og inventar, oppgradering 
av teknisk utstyr og ombygging knyttet til lokalene i Stavanger.  

Kostnader til drift er kr 264.095 lavere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at det er brukt 
mindre midler til kjøp av undervisnings- og forskningstjenester og det er trykt opp mindre 
materiell/brosjyrer enn forventet. Det er brukt mindre midler knyttet til kompetanseheving enn 
forventet. Dette skyldes blant annet det er gjennomført mindre kompetanseheving (som koster 
penger) og arrangert færre seminar og kurs enn forventet i 2018.  
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Reisekostnadene er kr 318.217 lavere enn budsjettert og en av årsakene er mer bruk av teknologi 
som videokonferanser og møter på Skype.  

Interne overføringer 

Tilbakeført dekningsbidrag er omtrent som budsjettert. Tilbakeførte indirekte kostnader er  
kr 556.495 høyere enn budsjettert. 
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6.2 Prosjekter med ekstern finansiering 

 

Mye av arbeidet som gjøres ved Læringsmiljøsenteret foregår i prosjekter, med hel eller 
delvisekstern finansiering.  

 
Totalt er den eksterne finansieringen på ca 21,8 mill. kr i 2018.  Av dette er 10,5 mill. kr bevilgning 
fra Utdanningsdirektoratet knyttet til den statlige satsingen Læringsmiljøprosjektet, ca 2,65 mill. kr 
er midler knyttet til prosjekter Norges Forskningsråd (NFR), ca 2 mill. kr knyttet til statlig varig 
ordning med desentralisert kompetansutviklingsmodell (DEKOM) og 6,65 mill. kr knyttet til øvrig 
finansiering. 
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