Disse innspillene kom mht hvordan jobber dere tverrfag (lapper) på
egen skole og tiltak for å bli bedre (som prikkpunkter).
Lærer:
Tverrfaglig realfagsuke, 5 dager, «Happeningdag» Trinn i dybde på tema.
Stasjonsundervisning, Barneskole: Lærere med flere fag.
Naturfaglærere har hovedansvaret for prosjektet. Søknader, informasjon osv.
Entrepenørskap 6.trinn. Norsk, matte, KH, naturfag, avhengig av elevenes bedrift
BU. På 10. trinn. Hele timeplanen er oppløst i 4 dager (uka etter påske). Kontaktlærere er med. Andre
faglærere blir omdisponert. Natfag, KRLE, samf, gym.
BU: Hånd i hånd for BU
Geometriprosjekt, KHV. MA
1.og 2. trinn: temabasert undervisning. Natfag/samf. Norsk knyttes til.
Har felles trinndag hver uke hvor vi blander klassene og lærere.
Bestemmer tema før man finner hvilke fag man skal blande inn. Få med alle involverte.
Ungdomstrinnet: tverrfaglighet da lærer har flere fag det egner seg.







Gå litt mer bort fra læreplan for å oppnå mer tverrfaglighet og virkelighetsnær kompetanse.
Lærere i andre fag må få ansvar
Tenke mer problemløsning
Tid til planlegging
Bli flinkere til å bruke læringspartnere
Holdningsendring hos lærerbok-styrte lærere

Administrasjon:
Fellestid brukes til planlegging av tverrfaglige aldersblandede opplegg.
Ledelsen informerer ikke om DNS og har lite eieforhold til DNS
Få med alle lærere. Temabasert undervisning.






Ledelse informere/ hva er tverrfaglig/flerfaglig. Alle må få opplæring.
Bør være mindre prosjekter.
Stille krav om at ledelse MÅ på samling.
Minimum et større tverrfaglig prosjekt på hvert trinn, styrt fra ledelsen, fordele
Hva vi bruker fellestid til! Meningsløs tid, bør brukes til å jobbe tverrfaglig.

System:
Innovasjonscamp
5. til 7. har ett prosjekt i samf./norsk/matte hvert år. På reise i verden, Europa og Norge.

1. til 4.trinn har A, B, C-plan med tverrfaglig tema.
Hele skolen har ett tema før sommeren. Kroppen. Ut i naturen.
Fuglekasseprosjekt
Ofte gamle prosjekt som blir gjenbrukt pga gode erfaringer fra enkeltpersoner. Innovasjonscamp. 9.
trinn. Samarbeid med næringslivet.
M og H og matte på 6. trinn. Pepperkakebygninger.
Spesiell tid for fagseksjoner og møte med andre fag.






Åpne oppgaver. Problemløsning
Egenvurdering
Arbeide mer med tverrfaglighet. Satsningsområdet for året. Plantid/team. Forvente – dele
erfaringer
Satt av årsplanlegging på tema tidlig i starten av skoleåret. Hvordan sikre/ha bevis på
kunnskap?
Organisatoriske utfordringer.

Planlegging:
Tilfeldig fra skolen sin side. Årsplaner inneholder fortegnelser i lærebøkene. Få føringer.
Planlegger trinnvis ila skoleåret.
Aldersblanding. Tema på tvers av trinn.
Legger plan på høsten Norsk/nat legger føringer – plotter inn alle felles akt. For skolen. Større sjanse
for tverrfaglig. – Fagdag – bærekraftig /grønt flagg/tverrfaglig
Felles plan. Definere fag/mål.pr. tema. Systemavhengig, ikke personalavhengig.
Temabaserte årsplaner.
Ikke alltid lett å komme med nye opplegg. Ikke alltid godt mottatt.







Planlegge trinnvis før eller etter skoleåret, i tillegg til ila skoleåret. Planleggingsdag: På slutten
av skoleåret for å se hvordan vi skal jobbe tverrfaglig.
Planlegging bør man sitte ulike faglærere sammen som har ansvar for 1-2 fag…- til å
planlegge tverrfaglige opplegg.
Fagplanlegging inn i fellestid
Tidlig planlegging. Noen får ansvar for å se etter felles tema. Ledelsen MÅ initiere – må
«påtvinges»
Lage årshjul for trinnene istedenfor årsplanene fra innholdsfortegnelsen i lærebøkene.
Planlegge i god tid.
Være mer åpen for nye ting. Sette av møtetid til planlegging. Bestemmelser fra ledelsen. Mer
åpne oppgaver.

Annet:
Pedagogisk kafe
Avslutte med et produkt.

