
 
REFERAT OSLO KFU møte for skoleområde C og D 26. september 2018 
 

Sted: Refstad skole 
 

 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent 
 

 

2. Valg av referent 
Erik Olsson ble valgt 

 

 

3. Kort presentasjon av deltagerne 
Alle presenterte seg selv og hvilken skole de kommer fra. 

 

 

4. Tema- etter stor etterspørsel på vårens skolegruppemøte: 

«Den digitale skolehverdagen på Refstad» 
 

Presentasjonen ble gjort av: 

• Magnus, Rektor på Refstad skole 

• Kristoffer, Undervisningsinspektør 

• Marianne, Kontaktlærer 

• Kristian, Kontaktlærer 

 

Digital Læring på Refstad Skole: 

• Er opptatt av digital læring. 

• Hadde ikke utgangspunkt om at ipad SKAL man ha. 

 

Refstad skole: 

• 1-7 skole 

• 650 elever 

• Ca. 100 ansatte, 55 pedagoger 

• 35% min.språklige elever 

• Nærmiljø i sterk vekst 

• Engasjert foreldregruppe 

 

Satsningsområder: 

• VFL (Vurdering For Læring) 

• Klasseledelse 

• Grunnleggende ferdigheter  

• Skolemiljø 

 

Digital læring står altså ikke så fremhevet her 

Man må beherske det grunnleggende for å ta til seg digital læring 



 

Implementering av læringsbrett 1:1 

Forutsetninger: 

 1. Godt forankret pedagogisk plattform 

  a. Lærerne følger ikke læreboken (skal ha en omforent læringsplattform) 

  b. Vurderingspraksis (feedback med en gang, ikke vente med feedback/vurdering) 

  c. Samarbeid om undervisning 

  d. Utviklingsorienterte lærere 

 2. Infrastruktur 

  a. Kapasitet på nett 

  b. Kompetanse 

  c. AV 

 3. Annet 

  a. Innhente erfaring fra andre skoler, forelesere, noe forskning 
  b. Lange diskusjoner i ledergruppen, fordeler og ulemper 

  c. Pratet med personalet på generelt grunnlag om digitale læringsmidler. 

 
Litt diskusjon om økonomi. Refstad tok lån over 4 år for å finansiere ipad.  Men det medfører mindre 

kostnader til bøker, kopikostnader etc slik at dette ikke blir så dyrt som det kan se ut som. 

 

Implementering av læringsbrett 

• Analyse av skolens sitasjon 

• Milepælsplan 

• Undersøkte finansiering 

• Rekruttering (brukte forrige års rekruttering i forhold til digital læring) 

• Diskusjoner i driftsstyre og FAU 

• Informasjon til foresatte (nøkkelen til selve implementeringen) 

• Godkjennelser 

• Kapasitet 

• Opplæringsbehov og anbud 

• Ledelse og TK på eksterne kurs 

 

Valgte å gjøre denne digitale endringen for hele skolen, slik at man ikke hadde ulik praksis av 

undervisningsopplegg mellom lærere. Virket samlende når hele skolen var sammen om endringen.  

Utfordrende de første månedene da alt var nytt, men dette løste man sammen. Hadde et eksternt firma 

inne som drev opplæring av ledelse og TK (Team Koordinatorer). 

Skolen skulle ha få apper installert ved oppstart, og heller få god opplæring av disse (ca. 10 apper).  

Fikk gode innspill og erfaring fra andre skoler vedr. dette. 

 

Innføring av læringsbrett 

• Oppstart hele skolen, skolestart 2017 

• Tett oppfølging fra ledelse og interne ressurspersoner 

• Ledelse og plangruppe gjennomførte jevnlig møter der evalueringer ble foretatt ut i fra 

milepælsplan 

• Ekstern opplæring av ansatte på planleggingsdagene før skolestart 

• Ekstern opplæring av ansatte og elever i felleskap de første skoleukene 

• Eksterne kurs utover høsten 

• Tett oppfølging fra eksternt firma det første halve året 

• Informasjon på foreldremøter 

• Noe opplæring av foreldre 

• Besøksdag 

 

De tre siste punktene er der hvor skolen har mest potensiale nå. Nå vurderer skolen hvordan 

foreldremøtene kan fungere som en læringsarena, og man ser et stort forbedringspotensial på 



foreldremøtene. Skolen vurderer endringer på skriftlig vurdering, litt oftere og ikke så omfattende.  

Men dette skal teste dette ut først. 

Innspill fra en Refstad forelder om å bruke videoer som kan forklare elementære ting.  Også ros fra en 

Refstad forelder om at man møtte de første utfordringene med å beherske dette digitale verktøyet med 

å samle barn og foreldre sammen og gå igjennom digital bruk. Sosiale ferdigheter både med vikarer så 

vel som digital opptreden har man fokus på. 

Barna er flink til å huske å ta med seg ipad hver dag, ellers må de skrive med penn og papir hele dagen 

:) 

Spørsmål om ulikhetene i bakgrunn av digitale ferdigheter når barn fra forskjellige skoler kommer på 

samme skole på videregående.  Dette er helt klart en utfordring.  Oslo KFU er opptatt at det skal være 

like læreforhold, og dette er helt klart et viktig område hvor det i dag er ulikheter mellom skolene i 

forhold til digital læring.  Hva med overgang fra digital barneskole til en ungdomsskole som ikke har 

kommet like langt med digital læring?  Dette er en utfordring i dag. 

Også en bekymring om at det ikke er begrensninger på ipaden, og små barn som kommer inn på sider 
etc som ikke positive.  Salto har tiltak på dette, og anbefaler å kikke på nettsidene deres om temaet.  

De trenger også innspill og engasjement fra foreldre. I Oslo skolen piloterer man nå bruk av filter. Det 

jobbes også med nasjonale retningslinjer innenfor dette. 
 

Det har fungert godt også for eldre lærere, med god støtte fra alle. Det er viktig å støtte de som sliter i 

den prosessen.  Viktig å støtte og hjelpe hverandre og dele erfaringer. 

Opplever også at det er en fordel at man driver opplæring på digitale ferdigheter er på et medium som 

barna også kjenner godt til hjemmefra. Nå kan man trene på de digitale ferdighetene hver dag fordi 

ipaden er tilgjengelig hele tiden. 

Også viktig å sette av tid hvor lærerne kan dele erfaring med hverandre. 

Man har heller ikke glemt gamle læremål som f.eks. skjønnskrift, finmotorikk eller tegne border.  Ipad 

er i denne sammenheng et tillegg. 

 

Innføring av læringsbrett (forts) 

• Nye rutiner 

• Klasseledelse 

• Vurdering 

• Nye måter å lære på 

 

Erfaringer etter 1 år som digital skole 

• Kristian og Marianne forteller 

• Spørsmål til Marianne og Kristian 

 

Har elevene fått mer lærelyst?  Ja! 

Erfaring om at det har blitt enklere å gjøre lekser (fra foreldre fra skolen) 

Lett for foreldre å sjekke lekser (som har foreldretilgang og litt opplæring) 

Elevene har det mer ryddig hvor alle fag er samlet på et sted. 
Ønske fra foreldre om å vise hvordan det ser ut, og Marianne viste oss på storskjerm 

Har stoppet å bruke Its Learning på skolen. Bruker Showbie. De argumenterer godt mot sentralt 

(UDE) om at de har bedre alternativer. 

Hva med nakkene til barna?  Dette er undersøkt nylig for Refstad skole av fysioterapaut, og foreløpig 

har man ikke sett noen negative følger. 

 

Showbie er en app og en nettversjon.  Marianne viste oss dette på storskjerm. Og foreldrene kan se alt 

som ligger inne på sitt barn. Her er det viktig at dette fremstilles, ikke som overvåkning, men om det 

gode samarbeidet.  Opplever også at dette motiverer alle barn, og trekker spesielt opp gutter som 

kanskje tidligere ikke var så motivert. 

 

Kristian viste litt om begynnerlæringen på småskolen., matte og norsk. 

 



Det er ikke noe tvil om at det vi fikk se virket svært engasjerende og er en helt ny måte å drive 

undervisning på. 

 

Utfordringer som skolen har sett så langt: 

• Klasseledelsen blir mer utfordret.  Det skjer mer i løpet av en skoletime. 

• Det blir en form for strekk i laget blant lærerne.  Noen blir flinke veldig fort, mens andre 

trenger mer tid. 

• Utfordring med at det er ulik grensesetting i forhold til de enkelte hjem. Viktig at de ikke 

bruker ipaden døgnet rundt, og det er viktig å sette noen grenser på dette i samarbeid med 

foreldrene. 

• Bruk av vikarer.  Vikarer kan synes at dette er veldig vanskelig. 

 

 

 

5. Oppdateringer fra Oslo KFU 
 

Høyt engasjement og spennende tema rundt «den digital skolehverdagen» medførte at vi gikk på 

overtid, og det ble ikke mye tid på dette punktet.   

 

Masse info på nettsidene www.oslokfu.no 

Oslo KFU har også egen facebookside. 

 

 

6. Eventuelt 
 

Ingen saker 

 

Takk for et interessant tema, og godt og engasjerende møte! 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oslokfu.no&data=02%7C01%7Callanglo%40hotmail.com%7C1b58310ca15f4a06713008d53b1da6d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636479920904171526&sdata=ZXC1u8Y1JXL8OE%2FmWPOkiuJP4onNBd1NxpZjn95Bve4%3D&reserved=0

