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Refstad skole



• 1-7 skole i bydel Bjerke
• Ca. 650 elever
• Ca. 100 ansatte, 55 pedagoger
• Ca. 35 % minoritetsspråklige elever 
• Elever fra alle "klasselag", fra villabebyggelse til sosialboliger 
• Nærmiljø i sterk vekst 
• Engasjert foreldregruppe

Refstad skole



• VFL 
• Klasseledelse
• Grunnleggende ferdigheter
• Skolemiljø 

Satsingsområder 



FORUTSETNINGER: 
1. Godt forankret pedagogisk pla=orm
-Lærerne følger ikke læreboken
-Vurderingspraksis
-Samarbeid om undervisning 
-utviklingsorienterte lærere 
2. Infrastruktur: 
-Kapasitet på ne<
-kompetanse 
-AV 
3. Annet
-Innhentet erfaring fra andre skoler, forelesere, noe forskning, 
-Lange diskusjoner i ledergruppen, fordeler og ulemper 
-pratet med personalet på generelt grunnlag om digitale læringsmidler 

Implementering av læringsbrett 1:1 



• Analyse av skolens situasjon
• Milepælsplan
• Undersøkte finansiering 
• Rekruttering
• Diskusjoner i driftsstyre og FAU
• Informasjon til foresatte 
• Godkjennelser
• Kapasitet 
• Opplæringsbehov og anbud
• Ledelse og TK på eksterne kurs 

Implementering av læringsbrett



• Oppstart hele skolen, skolestart 2017
• Tett oppfølging fra ledelse og interne ressurspersoner
• Ledelse og plangruppe gjennomførte jevnlige møter der evalueringer ble foretatt 

utfra milepælsplan
• Ekstern opplæring av ansatte på planleggingsdagene før skolestart
• Ekstern opplæring av ansatte og elever i fellesskap de første skoleukene 
• Eksterne kurs utover høsten
• Tett oppfølging fra eksternt firma det første halve året
• Informasjon på foreldremøter 
• Noe opplæring av foreldre 
• Besøksdag 

Innføring av læringsbrett



• Nye rutiner
• Klasseledelse
• Vurdering 
• Nye måter å lære på 

Innføring av læringsbrett 



• Kris%an og Marianne forteller
• Spørsmål %l Marianne og Kris%an?  

Erfaringer etter 1 år som digital skole 



Økonomi :
• Bøker 
• Kopier 
• Apper
• Ødelagt utstyr

Erfaringer etter 1 år som digital skole 



Positive effekter: 
1. Skolen samlet sett har aldri før hatt så gode resultater 
2. Gutter synes mer motivert for skolearbeid 
3. Tilpasset opplæring i større grad enn tidligere
4. Vurderingspraksis 

Utfordringer: 
1. Klasseledelsen blir utfordret
2. "Strekk i laget", oppfølging og veiledning
3. Vanskelig for vikarer 
4. Konsekvens ved regler på skolen og hjemme 

Innføring av læringsbrett
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