
 
 
 
 
Framtidens skole/læringsløp   
 Foreldremøte, Færder kommune, 9.april 2019, 
Hilde Schjerven; @HildeSchjerven 



Ny kommunaldirektør 



Færder kommunes samfunnsmål 5 for 
oppvekst og kunnskap 
 

Barn og unge i Færder kommune har en trygg, sunn og 
utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med 
deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. 

 

To delmål 



4 

 
Skolens oppgave er å legge til rette for at alle elever lærer 
mest mulig ut fra 

sine forutsetninger  

og  

kompetansemålene i læreplanen. 

 

 

 Fokus på barn og unges læring  

Skolens mandat  



Felles ansvar –  
hjem og barnehage/skole 
• Foreldrene har hovedansvaret for å legge til rette for at 

barna deres utvikler seg og lærer (barneloven), mens 
skolen skal hjelpe foreldrene med dette (opplæringsloven). 

• God dialog mellom foreldrene og skolen betyr mye for 
hvordan barnet har det på skolen 

 

• Bidra i barn og unges læringsarbeid.  

• Medvirkning i FAU og foreldregruppa for øvrig  



FAGFORNYELSEN  
Jan Tore Sanner, juni 2018 
• Vi fornyer fagene og gir 

elevene rom for å lære mer 
og lære bedre. Vi gir også 
skolen et verdiløft. Det vil 
forberede elevene bedre 
for livet etter skolen og for 
fremtidens arbeidsliv 



Hvorfor en fornyelse av læreplanverket? 

• samfunnet endres – og da må også 
utdanningssystemet følge med 

• mange elever har et for svakt faglig 
utbytte av opplæringen 

• det er ikke god nok sammenheng 
mellom ulike deler av læreplanverket 

• læreplanene for fag er for 
omfattende så det blir for lite tid til 
dybdelæring  

 



Kompetanse – definisjon -  
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• World Economic Forum har anslått at 
65 prosent av barna som går fra i 
barnehagen i dag, vil komme til å 
arbeide i næringer og jobber som 
ennå ikke finnes. 



Hvilken kompetanse vil barn og unge trenge  
for å kunne ta vare på seg selv, medmennesker 
og jorda vår? 

Hilde Schjerven 



Kompetanse for det 21.århundret 
• Grunnleggende ferdigheter 

• Kunnskap/ viten  

• Kritisk tenking 

• Kommunisere, samhandle og delta 

• Lede seg selv og andre, demokrati og medborgerskap 

• Innovasjon og entreprenørskapsferdigheter 

• Problemløsingsferdigheter 

• Kreativitet  

• Lære å lære, lærende tankesett 

• Livsmestring  

• Sosial, global og miljømessig bevissthet 



Lære mer gjennom dypere læring og 
mer fokus på trening, også av hjernen 



Læreplanverket utvikles over fire 
år, tas i bruk 2020 

• Overordnet del, verdier og prinsipper, 2018 

• Kjerneelementer, det viktigste som skal læres i det 
enkelte fag, 2017-høst 2018 

• Utkast til læreplaner, vår 2019  

• 2019-2020 – skolene forbereder seg og endelige 
planer med støttemateriell fastsettes,  



Les mer og følg med her:  
https://www.udir.no/    http://www.fug.no/  

https://www.udir.no/
https://www.udir.no/
http://www.fug.no/
http://www.fug.no/

