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Om Aktivitetsplanen  
 

 

 

• Planen er laget for at vi som jobber i lier kommunes barnehager og skoler skal ha en felles 

oversikt over kurs, nettverk, work-shops og andre aktiviteter.   
  

• Påminnelse og påmelding til de ulike aktivitetene vil bli sendt ut separat.  
  
 

• Bruk denne lenken ved påmelding: 

 http://lierkommune.pameldingssystem.no/registration/  
  

  

  

 
 

http://lierkommune.pameldingssystem.no/registration/
http://lierkommune.pameldingssystem.no/registration/
http://lierkommune.pameldingssystem.no/registration/
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Oppvekst – SKOLE OG BARNEHAGE 
 

Oppvekstsjef: Kari-Ann Dale 
 

Rådgivere: Eva Margrete Thorud, Kristin Dolve 

Trætten, Liv-Astrid Egge, Sissel Gravdal, Kariann Reime 

og Monica Elstrøm  

 

Oppgaver: 

– Utviklingsarbeid og kompetanseheving innen 

oppvekstområdet 

– Tilrettelegge gode samarbeidsarenaer 

– Resultatoppfølging og kvalitetssikring av 

barnehager og skoler 

– Bistå barnehagene og skolene i ulike 

driftsoppgaver (kvalitetssystemet, skyss, 

eksamen, tilskudd leirskole etc.)  

– Gi råd til grunnskole- barnehage- og kultur 

utvalget (GBK) gjennom saker og meldinger  
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Utviklingsområder i skole og barnehage  
 

Lierskolens utviklingsområder:  

Dybdelæring  

Mål: Elevene i lierskolen skal utvikle god og varig forståelse og kunne bruke det de har lært. De skal kunne 
overføre det de har lært fra en situasjon til en annen og bruke kunnskap og ferdigheter til problemløsning i 
kjente og ukjente sammenhenger.  
 

Folkehelse og livsmestring  

Mål: Barn og ungdommer i Lier er robuste, takler  

hverdagen sinog er rustet for fremtidige utfordringer. 
 

Digitalisering av lierskolen 

Mål: Skape dypere læring ved hensiktsmessig bruk av  

digitale hjelpemidler og utvikle digital kompetanse  

som vil være etterspurt i fremtidens yrker og samfunn.  

 

Lierbarnehagens utviklingsområder:  

Lek og læring 

Livsmestring og helse 
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Lierbarnehagen – mål og verdier 

 

VISJON:   Lierbarnehagen – fundament for livet, springbrett til verden 

MÅL:  Lierbarnehagen gir barn, alene og sammen med andre, gode forutsetninger for lek,  

læring og livsmestring. 

 

 

VERDIER 

 Raushet 

 Likeverd 

 Respekt 
 

I lierbarnehagen møtes alle med raushet. Vi vil hverandre vel og viser tillit ved å våge å feile og tillate andre å 
feile. Vi inkluderer og anerkjenner ulikheter og menneskelig mangfold. Vi fremmer likeverd og nestekjærlighet, 
samt motvirker alle former for diskriminering. Vi jobber for en kultur som preges av respekt og toleranse. 
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Lierskolen – mål og verdier 
 

VISJON:  Lierskolen – fundament for livet, springbrett til verden 

MÅL:  Lierskolen skal gi den enkelte elev de beste muligheter  

for faglig og sosial utvikling 

STRATEGI:  Sammen bygger vi kapasitet for fremtiden  

 

LIERSKOLENS VERDIGRUNNLAG  
 Respekt 

 Tillit 

 Inkludering 

 Raushet 

 Mangfold 

 Lojalitet 
 

 

I lierskolen skal alle møtes med respekt. Vi jobber for en kultur preget av tillit, hvor det å 

undre seg, vise usikkerhet, prøve og feile og stille spørsmål, ikke bare er akseptert men 

ønskelig. Vi tilstreber en kultur preget av raushet hvor vi tar alt i beste mening, vil 

hverandre vel, spiller på lag og heier hverandre fram i et inkluderende arbeidsfellesskap 

hvor forskjellighet og mangfold ses på som en ressurs og en normaltilstand og hvor ulike 

synspunkt verdsettes. Vi er lojale overfor hverandre og forplikter oss til å følge opp felles 

bestemmelser. 
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Læringsledelse i lierskolen  
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Pedagogisk ledelse i lierbarnehagen  
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Faglig Arena – møteplassen for skoleledere 

HØST 2018     Rektorer møter kl. 9.30, inspektører kl. 11. VÅR 2019     Rektorer møter kl. 9.30, inspektører kl. 11. 

3. sept. Ledelse og lederteamet  
v/Jan Merok Paulsen  
 

11. feb. Spesialundervisning og tilpasset opplæring  
i lys av ny forskning 
Forberede lærernettverk 
Deling: Hallingstad 

24. sept.  Ledelse av dypere læring i lys av fagfornyelsen  
v/Yngve Lindvig   
Forberede lærernettverk 

11. mars Språkplan og språkkommune  
Deling: Hennummarka 

17.–18. okt. Høstseminar  
Tema: Ledelse og livsmestring 
  

8. april Ledelse av dypere læring i lys av fagfornyelsen 
v/Yngve Lindvig   

19. nov. Skolebasert kompetanseheving  
v/Marion Prytz 

20. mai Livsmestring og psykisk helse  
Deling: Oddevall 

17. des. Digitalisering for dypere læring 
Forberede lærernettverk 
Deling: Tranby 

24. juni Bjørn Eriksen  
Faglig Arena med påfølgende sommeravslutning. 
Deling: Høvik  

 

Aktive lokalsamfunn: 31. aug. – 1. sept. 

SETT 2018, Norges varemesse, Lillestrøm: 28. – 29. nov.  
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Faglig Arena – møteplassen for barnehageledere  

HØST 2018     VÅR 2019  

27. aug. Tidspunkt: 09.00 – 12.00 
Lunsj: 11:30 

18. feb. Tidspunkt: 09.00 – 12.00 
Lunsj: 11.30 

17. sept. Tidspunkt: 09.00 – 12.00 
Lunsj: 11.30 

29. april Tidspunkt: 11.00 – 14.00 
Lunsj: 11.00 

26. nov. Tidspunkt: 11.00 – 14.00 
Lunsj: 11.00 

  

 

Sted: Rådhuset, Glitra møterom  
- Styrersamling 23. – 24. mai 2019 
- Inspirasjonsdag for alle ansatte i SAL-barnehagene på kulturscenen  

25. okt. 2018 (på kveldstid) 
 

Tema høst 2018/ vår 2019: 

 Utvikling av ny kvalitetsplan og implementering av rammeplan  

 Lek og læring, livsmestring og helse  

 Pedagogisk ledelse  

 Inkluderende barnehagemiljø   

Utviklingsgruppa har møter i forkant av faglig arena barnehage.  
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Folkehelse og livsmestring 

- Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger 
psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi 

22. oktober på Lier kulturscene, Hegg skole 

Målgruppe for denne fagdagen er: det offentlige hjelpeapparatet, ansatte i  
skoler og barnehager, politikere, ledere, frivillige lag og foreninger, spesialisthelsetjenesten, fastleger med flere.  
 

Hensikten med fagdagen er å skape en felles forståelse for hva som fremmer helse, forebygger sykdom og 
hvordan vi kan samhandle bedre.  

Program:  

08:00-08:30: Kaffe, te, frukt og registrering 
08:30-09:00: Åpning ved ordfører Gunn Cecilie Ringdal og rådmann Bente Gravdal i Lier kommune 
09:00-11:00: Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse v/Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi  
11:00-11:45: Lunsj 
11:45-12:00: Kulturelt innslag 
12:00-13:00: Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse v/Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi 
13:00-13:15: Pause 
13:15-14:00: Paneldebatt ledes av Rune Drangsland 
14:00-15:00: Holdningsskapende arbeid for mer helsefremmende lokalsamfunn 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB1daCyOTbAhWDCywKHVVpAOEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/2012-den-store-psykologprisen-til-arne-holte&psig=AOvVaw3egNNlb2lL1ivYdNluqrEs&ust=1529663825277085
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Deep Learning Society   
Dybdelæring i lierskolen 

 
Gjennom deltakelse i DLS jobber lierskolen systematisk med 

videreutvikling av undervisningspraksis til mer dybdelæring som 

gir varig forståelse. 

 

Nettverksgruppe Veileder  Dag 1 Dag 2 

Høvik og Hegg Jarl Inge Wærness 9. oktober 2018 19. mars 2019 

Gullaug, Egge, 
Nordal og Oddevall 

Yngve Lindvig 9.  oktober 2018 19. mars 2019 

Hallingstad, Heia 
og Sylling  

Yngve Lindvig 10. oktober 2018 20. mars 2019 

Lierbyen, Tranby og 
Hennummarka   

Yngve Lindvig 11. oktober 2018 21. mars 2019 

Sted og tidspunkt for skypemøtet mellom samlingene avtales direkte med veileder.  

Begge dager avsluttes med kompetanseheving for lærerne.  

 

Internasjonal DLS-samling for skoleeier og skoleledere: Stavanger 8.–10. januar 2019  
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Fagfornyelsen og skolebasert 

kompetanseheving   
- desentralisert kompetansehevingsstrategi  

 
De to første av fire hele dager  

for skoleeiere og skoleledere. 

 

Forberedelse og mellomarbeid kommer! 

 

 

 1. samling 2. samling  

Dato  15. nov. 2018 kl. 8.00 – 15.30 7. mars 2019 kl. 8.00 – 15.30 

Tema Fagfornyelsen – et overblikk  Fagfornyelsen – tverrfaglig tema  

Sted  USN, Papirbredden  USN, Papirbredden  

Ansvarlige Et samarbeid mellom Lier, Drammen, 
Nedre-Eiker, Svelvik og USN 

Et samarbeid mellom Lier, Drammen, Nedre-
Eiker, Svelvik og USN 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH7JCY2ObbAhVGhiwKHQm6AQ4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ks.no/regioner/hedmark-og-oppland/samskaping-er-mer-enn-samarbeid/&psig=AOvVaw1eXCj5mpp66ruQ4yXDXz5_&ust=1529736880916487
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Spesialundervisning i lys av ny forskning  
 

En hel dag med Thomas Nordahl våren 2019. 

Foreløpig dato er satt til faglig arena 11. februar 2019. 

 

      

 
Innholdet vil være knyttet til nylig utgitt rapport og forskning av Thomas Nordahl m.fl. Vi ønsker også å få spisset innholdet mot noen av våre 

utfordringer i Liers barnehager og skoler.  Vi ikke fått fastsatt dato eller program for dagen, men har en muntlig avtale om en dags samling 

våren 2019 med Thomas Nordahl. 

 

Forberedelse til denne dagen vil bli å sette seg inn i rapporten.  

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq-rLOlOfbAhWSyqYKHTV9BroQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gyldendal.no/Forfattere/Nordahl-Thomas&psig=AOvVaw1wq0o8_4I3NFJMIkpQeoNd&ust=1529753081278679
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Nettverk for ressursteam og PP-tjenesten 

- rom for alle og blikk for den enkelte    
  
 

• En arena for skolenes ressursteam og PPT  

• Dele og videreutvikle kompetanse  

• Tema knyttes opp mot rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» av Thomas Nordahl m.fl. 
   

 1. samling  2. samling 

Dato  30. okt. 2018 14. mars 2019 

Tid  13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Sted  Samlingssalen, Hegg skole Samlingssalen, Hegg skole 

Ansvarlig Sissel Østberg og Sissel Gravdal Sissel Østberg og Sissel Gravdal 
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Nettverk for skolekonsulenter 
 

 

 

• Utveksle erfaringer   

• Informasjon  

• Intern kursing  

 

 

 1. samling  2. samling 

Dato  20. sept. 2018 4. april 2019 

Tid  09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 

Sted  Glitra Glitra 

Ansvarlig Kariann Reime og Liv-Astrid Egge Kariann Reime og Liv-Astrid Egge 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ5cD_j-fbAhWCPZoKHeyTAfkQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.aecsoftware.com/proper-project-communication-is-key-to-good-decision-making/&psig=AOvVaw2U5E4hk_RZI5GRzQfsYiOm&ust=1529751874189953
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Dialogmøter, lierskolen  

- i et helhetlig perspektiv  

 

• Dialogmøter gjennomføres i skolekretsene i Lier i vårhalvåret. Hensikten med 

møtene er å bedre dialogen mellom administrativ og politisk skoleeier.  

  

• Agendaen for møtene er skolenes ståsted og utviklingsområder.  

  

• På møtene deltar representanter for skolene, ansatte og elever, foreldre og 

politikere.  
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Nyansattdag for  

lærere i Lier 
Hjertelig velkommen til lierskolen  

og Haugestad 10. august  

kl. 9.00 – 14.30 
 

 

Bli kjent med lierskolens planer og satsingsområder.  
 

For at du skal få en så god start som mulig får du to kursdager før skolestart. Den ene er felles for 

alle nytilsatte lærer i kommunen, mens den andre holdes på egen skole. I tillegg får du halve dager 

i løpet av høsten med SOL og leseforståelsesstrategier.  
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Felles kick-off  

Digitalisering av lierskolen  
 

Torsdag 16. august kl. 8:00 – 15:30 på Høvik skole.  

For alle ansatte i lierskolen og PP-tjenesten.   

 

 

Program 

08:15  Kaffe og te. 

08:45  Oppvekstsjef Kari-Ann Dale ønsker velkommen 

09:00  Matthew Rhodes, keynote 

10:00  Pause og forflytting til påmeldt workshop 

10:15 Workshop 

11.30 Matpause 

12.15 Workshops 

15.15 Felles avslutning der vi startet 
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IKT workshops 

- for alle ansatte i lierskolen   
Det vil komme informasjon om innhold og påmelding i forkant. Innhold vil 

avhenge av behovene skolene etterlyser. IKT-pedagogene vil være viktige i 

prosessen med å bestemme tema for de ulike samlingene. Dette er ment som et 

frivillig tilbud hvor lærere på tvers av skoler sammen utvikler god praksis med 

digitale læringsmidler for å skape dypere læring. Samlingene vil bære preg av 

opplæring, diskusjon og planlegging for bruk ut i klasserom.  

 
         

 1. samling 2. samling  

Dato  Mandag 5. november 2018 Mandag 1. april 2019 

Tid  14:30 – 15.30 14:30 – 15.30 

Sted  Samlingssalen, Hegg skole Samlingssalen, Hegg skole 

Ansvarlig   
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Digitalisering av lierskolen  
 

IKT skoleledergruppa 
 

Samling  1  2 3  4 5 6 7 8 

Dato   31.08 
2018 

28.09 
2018 

23.11 
2018 

25.01 
2019 

22.02 
2019 

29.03 
2019 

10.05 
2019 

07.06 
2019 

                     Fjordbyen møterom på rådhuset kl. 14.00 – 15.30 

 

Nettverk for IKT-pedagoger 

Samling  1    2  3 4 5 6 7 8 9 

Dato   18.09 
2018 

23.10 
2018 

27.11 
2018  

08.01 
2019 

05.02 
2019 

05.03 
2019 

09.04 
2019 

07.05 
2019 

04.06 
2019 

 Glitra møterom på rådhuset kl. 08.30 – 11.00 

 

Heldagssamling med Atea: 30. august og 9. oktober 2018 kl. 9 - 15 

Sted: Samlingssalen på Hegg skole 
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Lærernettverk for alle lærere i lierskolen       

Tema: Dyp og digital læring  
Vi planlegger, prøver ut og reflekterer rundt praksis i fellesskap.  

 

Tidspunkt 
Kl. 14:30 – 16:00 

Barneskolenettverk 
1: Sylling, Oddevall, Nordal, Heia, Hallingstad, Hennummarka 
2: Høvik, Gullaug, Hegg, Egge 

Ungdomsskolenettverk 

Lierbyen, Sylling, Høvik, Tranby 

6. nov. 
2018 

Innhold: Lage et undervisningsopplegg for en læringsøkt 
sammen i nettverkene.  
Forarbeid: Vær forberedt på å lage en læringsøkt sammen 
med andre skoler. 
Sted: Heia/ Høvik                                                                        

Innhold: Lage et undervisningsopplegg for en læringsøkt 
sammen i nettverkene. 
Forarbeid: Vær forberedt på å lage en læringsøkt sammen med 
andre skoler. 
Sted: Lierbyen 

29. jan. 
2019 

Innhold: Presentere erfaringer fra gjennomført økt. Drøfte 
hvordan mulighetene i det digitale er med på å skape dypere 
læring i læringsøkten som ble planlagt 9.okt.  
Forarbeid: Gjennomføre økt planlagt 9.okt. 
Sted: Sylling/ Hegg 

Fagsamarbeid med vgs. 
 
 
Sted: Musikkbygget, St.Hallvard 

12. mars 
2019 

Innhold: Med utgangspunkt i erfaringer som er gjort tidligere, 
lage et undervisningsopplegg for en læringsøkt sammen i 
nettverkene. 
Forarbeid: Vær forberedt på å lage en læringsøkt sammen 
med andre skoler.  
Sted: Hennummarka/ Gullaug 
 

Innhold: Presentere erfaringer fra gjennomført økt. Drøfte 
hvordan mulighetene i det digitale er med på å skape dypere 
læring i læringsøkten som ble planlagt 9.okt. 
Forarbeid: Gjennomføre økt planlagt 9.okt. 
Sted: Høvik 
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Fagsamarbeid for lærere ved u-trinn  
og vgs. i Lier 

Tema: Den gode praksisen  

For realfagslærere (matematikk og naturfag) og språklærer 

(norsk, engelsk, fremmedspråk) på ungdomstrinnet og i 

videregående.  

 1. fagsamarbeid  
God vurderingspraksis 

2. fagsamarbeid  
God undervisningspraksis  

Forberedelse Ta med et eksempel på god 
underveisvurdering du kan dele 

Ta med et eksempel på en rik oppgave du 
kan dele 

Dato  19. sept. 2018  29. jan. 2019 

Tid  14.00 – 16.00  14.00 – 16.00 

Sted  Språk: Musikkbygget, St. Hallvard 
Realfag: Auditoriet, Lier vgs. 

Språk: Musikkbygget, St. Hallvard 
Realfag: Auditoriet, Lier vgs. 

Ansvarlig Skoleledere fra u-trinn og vgs. ledet av 
Monica Elstrøm  

Skoleledere fra u-trinn og vgs. ledet av 
Monica Elstrøm 

  

Servering: Kaffe og kringle 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikr-LyjbjUAhXiE5oKHR8YCmAQjRwIBw&url=http://www.sigdalungdomsskole.no/informasjonskveld-paa-st-hallvard-videregaaende-skole.5945959-140969.html&psig=AFQjCNH6Cc2b3reox8_guR6alb41pfJS3A&ust=1497350062731748
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Vær raus 
Markering av verdensdagen for psykisk helse for 9. trinn 

 

Benjamin fra NRK-dokumentaren 

«Stemmer i hodet» forteller fra livet sitt; 

om barndommen, 

identitetsproblematikk, 

psykoseopplevelser og 

behandlingen som hjalp 

han. 

 

 

 9. trinn v/Tranby og Sylling skole  9. trinn v/Høvik og Lierbyen skole 

Tid 10. okt. 2018 kl. 09:00 – 11:00  10. okt. 2018 kl. 11:30 – 13:30  

Sted Kulturscenen, Hegg skole Kulturscenen, Hegg skole 

Ansvarlig  Kristin Eggum Ege og Live Brekke Kristin Eggum Ege og Live Brekke 

 

Ansatte i skole og barnehage, samt voksenopplæringen og PP-tjenesten som ønsker og har anledning til å 

komme, er også hjertelig velkommen! 
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Kroppsøvingsfaget  
– sunne og aktive liunger med livslang bevegelsesglede   

  

Målgruppe: alle kroppsøvingslærere som underviser i svømming   

 1. samling  2. samling  

Tema  Kvalitet i svømmeopplæringen i lierskolen  Kvalitet i svømmeopplæringen i lierskolen 

Dato  7. februar 2019 10. april 2019 

Tid  12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Sted  Glitra møterom, rådhuset  Glitra møterom, rådhuset 

Ansvarlig Kroppsøving ledergruppe  Kroppsøving ledergruppe 

    

   

 

 

Møter for kroppsøving ledergruppe: 14. sept. 18. jan. og 15. mars kl. 9.00 - 11.00 på rådhuset. 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVuLWnkuLbAhWlQpoKHd-OAK0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.minskole.no/lovisenlund/Underside/6258&psig=AOvVaw1OQFowPnat5uSFiSrA3u3L&ust=1529580662225882
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Kurs for nyansatte lærere 

- leseforståelsesstrategier og SOL 
 

 

• Effektiv og god lesing forutsetter at læreren og elevene kjenner til og bruker ulike strategier. På kurset får 

du kjennskap til lierskolens 10 obligatoriske strategier og Udir. sine språkløyper.  

• SOL er kompetanseheving og gir lærerne et godt grunnlag for å veilede elevene videre i sin leseutvikling. 

 1. kursdag (SOL) 2. kursdag (Leseforståelsesstrategier) 

Dato  10. sept. 2018  24. jan. 2019 

Tid  12.00 – 15.30 12.00 – 15.30 

Sted  Samlingssalen, Hegg skole Samlingssalen, Hegg skole 

Ansvarlig Kristin Eggum Ege Kristin Eggum Ege 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9oITErc7UAhVnIpoKHROoDrQQjRwIBw&url=http://barkaker.tbgskole.no/mnubtn4/SOL.html&psig=AFQjCNGPHLSvZV5CFH_-vfDrt2hISfWIYg&ust=1498114480027481
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Førsteklassenettverk  
- en samarbeidsarena  

  
Å starte med ny 1. klasse er en stor begivenhet – både for læreren, barnet og foreldrene. Som lærer blir du en ny 

og viktig person i barnets liv.  

Vi deler erfaring omkring begynneropplæring i lesing, skriving (språkløyper) og regning. Fokus vil også ligge på et 

sosialt og inkluderende læringsmiljø, foreldresamarbeid og overgangen barnehage – skole.  

 

 1. samling  2. samling 

Dato  6. september 2017 14. januar 2018 

Tid  13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Sted  Samlingssalen, Hegg skole  Samlingssalen, Hegg skole 

 

 

 3. samling for årets og neste års 1. klasse-lærere, samt barnehagelærere 

Dato  6. juni 2018, kl. 13:00 – 15:00 i samlingssalen, Hegg skole  

 

Ansvarlig: Kristin Eggum Ege  
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Kompetanseheving for assistenter i skole 

og barnhage   
 

 

 

Samlingene skal bidra til å øke kompetansen og 

til å dele erfaringer på tvers av skoler og 

barnehager. 

 
 

NB! Halvparten av assistentene den ene dagen, den andre halvparten den andre dagen. 

 1. samling  2. samling 

Dato  25. og 27. sept. 2018 26. og 28. mars 2019 

Tid  10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 

Sted  Samlingssalen, Hegg skole Samlingssalen, Hegg skole 

Ansvarlig Sissel Gravdal og Kristin E. Ege Sissel Gravdal og Kristin E. Ege 
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Inkluderende barnehage- og  

skolemiljø 
- Lier kommune er deltaker i pulje 2 
 

Deltakere: Utsikten barnehage, Linnesstranda barnehage, 

Dambråtan barnehage, Hennummarka barnehage, Sylling skole, 

Oddevall skole, Egge skole, skoleeier og PP-tjenesten. 
 

LEDERE: 

Nasjonale ledersamlinger: 12.– 13. sept. 2018 og 15.– 16. jan. 2019. 

 

Møter i kommunal ledergruppe: 7/9, 12/10, 7/12, 1/2, 22/3, 9/5. 

Rådhuset, fjordbyen møterom kl. 10 – 12. 

 

LEDERE, UTVIKLINGSGRUPPER OG RESSURSPERSONER: 

Regional samling v/fylkesmannen i Buskerud: 25. okt. 2018 og våren 2019. 

 

Lokalt nettverk i Lier: 8/10, 3/12, 25/3. 

Hegg skole, samlingssalen kl. 12 – 15.  

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiClbKts87UAhXrJJoKHVmuDJQQjRwIBw&url=https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Barnehage-og-opplaring/Barnehage/Inkluderende-barnehage--og-skolemiljo---Pulje-2-starter/&psig=AFQjCNGxPIip5IWp2Qc_abrBP4PxK8mw_A&ust=1498116042670355
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix6abNy-TbAhXBjSwKHcHzCUcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vennesla.kommune.no/inkluderende-laeringsmiljoe.426195.no.html&psig=AOvVaw09q70P4Q8vrwWVTc9NVp0W&ust=1529664790053514
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Implementering av  

ny rammeplan  
 

Temadag for alle barnehageansatte 

med Kari Pape  
 

 

 

Dato 12. november 2018 

Tid 9.00 - 15.30 

Sted Asker konferansesenter 

Ansvarlig Eva Margrete Thorud 

 

 

https://www.barnehage.no/artikler/tre-myter-om-barns-lek/428476
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Være sammen -nettverk 
- for styrere og ressursperson i barnehagen 

 

 

Det vil bli arrangert nettverkssamlinger med ulike temaer fra Være Sammen. Styrer og minimum en pedagog fra 

barnehagene blir invitert til å delta og dele sine suksess-historier og utfordringer. Leder for nettverkene er 

ressursveileder Heidi Jeppesen.  

 

 1. nettverk  2. nettverk 3. nettverk 

Dato  23. okt. 2018 5. mars. 2019 21. mai 2019 

Tid  08.30 - 11.30 08.30 - 11.30 08.30 – 11.30 

Sted  Samlingssalen, Hegg skole Samlingssalen, Hegg skole Samlingssalen, Hegg skole 

Ansvarlig Heidi Jeppesen Heidi Jeppesen Heidi Jeppesen 

 

 



 

  33  

Språkkommune og 

språknettverk   
 
Samling for strategigruppa: 6. sept. 2018 

Nasjonal samling for språkkommuner: Gardermoen 7. – 8. nov. 2018.  

 

Nettverk for språkkontaktene i barnehagen og PP-tjenesten 
Innhold og metode: faglig påfyll, utprøving og utforsking i fellesskap og erfaringsdeling.  
 

 1. nettverk  2. nettverk 3. nettverk 

Dato  15. okt. 2018 21. jan. 2019 8. april 2019 

Tid  13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Sted  Samlingssalen, Hegg skole Samlingssalen, Hegg skole Samlingssalen, Hegg skole 

Ansvarlig Anne-Kari Ask Hodneland Anne-Kari Ask Hodneland Anne-Kari Ask Hodneland 
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Aktivitetsoversikt høsten 2018 
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Aktivitetsoversikt våren 2019 
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   Fundament for livet, springbrett til verden  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


