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Mange slags kristne skoler 

Ulike skoleslag 
Ulike teologiske ståsted 

Hver skole har sin egen historie 
Ulike lokale rammevilkår – på skolen og i nærmiljøet 
Høyst ulike rektorer og inspektører/avdelingsledere 

Ulike opinionsdannere i kollegiet 
Osv. 

Hvordan skolens kristne basis får utslag i hverdagen vil 
variere fra skole til skole – både intensjonalt og i praksis 
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Hvorfor er det viktig å 
operasjonalisere skolens 

kristne formål i det daglige 
arbeidet? 



Formelt godkjenningsgrunnlag 

• Forskrift til friskolelova § 2A-2 Skolar godkjend på 
grunnlag av livssyn 

 

• «Skolar som er godkjend på grunnlag av livssyn […] må 
synleggjere verdigrunnlaget sitt i læreplanen, under dette i 
læreplanane til relevante fag. […]» 

 

• Og poenget med læreplaner er som kjent at de skal legge 
føringer for det daglige arbeidet i skolen… 



Operasjonaliseringens reelle hensikt 

• Vi ønsker å være et kristent alternativ til de offentlige 
skolene 

• Skolen blir bare en kristen skole i den grad kristen tro og 
tenkning får praktiske utslag i dagliglivet 



• Jobber vi målrettet og 
systematisk 

• for at kristen tro skal ha en 
naturlig plass i hverdagen? 

• for at kristen etikk skal prege 
skolemiljøet? 

• for at undervisningen skal 
synliggjøre et kristent perspektiv 
på fagstoffet? 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



Kan vi ikke bare ha 
morgenandakt og ellers 

være som offentlige skoler? 



Kristen innflytelse på 
dominerende samfunnskulturer 
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Hvor henter vi impulser fra? 
• Familie 

• Venner 

• Andre som vi 
omgås 

• Bøker 

• Film og TV 

• Reklame 

• Våre egne 
vaner 

• Det kristne 
fellesskapet 

• Bibelen 

• Osv. 



Hvor henter vi impulser fra? 

• Hva preger de unge nyansatte på skolene våre? 

• Hvor mye opplæring trenger de for å kunne være 
kompetente medarbeidere i en kristen skole? 
• Unge kristne i dag har klart mindre kristen kunnskap enn unge 

kristne for en generasjon siden 

• Hvor lett vil det være å formidle kristne verdier og kristen 
tenkning til hele bredden av elever? 
• Det stiller stadig større krav til de ansatte på skolene 

 

• Vi vil bare ha troverdighet som kristne skoler hvis 
dagliglivet på skolen viser at den kristne troen betyr noe 
for oss 

 



Hva skjer uten 
operasjonalisering? 



«Den skjulte læreplanen» 

• Hva lærer elevene om relevansen av kristen tro hvis de 
ser at troen ikke har konsekvenser for oss i det daglige? 

• Da står både vi og elevene i reell fare for å bli praktiske 
ateister 

• Operasjonaliseringen går ikke av seg selv – bare fordi vi 
er kristne 

• Vi må bevisstgjøre oss selv og tilegne oss stadig ny 
kompetanse for å være reelle kristne alternativer i en 
kultur i betydelig endring 



Hva skal vi 
operasjonalisere? 



Hvor finner vi «skolens kristne 
formål»? 

• Danielsen-skolene har 
følgende 
grunnlagsdokumenter: 

• Formålsparagraf 

• Verdidokument 

• Alternativ læreplan i KRL (med egen generell del) 

• Kjennetegn på en Danielsen-skole 

• Kjennetegn på en Danielsen-lærer 



Skolens formålsparagraf 
1. Danielsen Ungdomsskole Karmøy skal i all sin virksomhet søke 
å skape et læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på 
livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik dette er 
uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter. 

Skolen vil i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at 
Han kan bli trodd og etterfulgt. 

 

2. I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen 
formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele 
mennesket for å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i 
hjem, samfunn og menighet. 

I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet 
medarbeidere og forbilder og har et ansvar for å fremme skolens 
overordnede formål. […] 

 



«Et kristent helhetssyn på livet forankret i 
troen på Gud som skaper og frelser […]» 

• Et slikt helhetssyn sier noe om 
• Gudsdimensjonen 

• Virkelighetsforståelsen (Gud som skaper, opprettholder og 
frelser. Lineær historieforståelse. Livets to utganger. Menneskets 
særstilling i skaperverket osv.) 

• Menneskesynet (Skapt i Gud bilde. Villet av Gud. Skapt til 
fellesskap med Gud og våre medmennesker. Vi kan handle godt 
og vi kan handle destruktivt. Tjenesteperspektivet osv.) 

• Kunnskapssynet (Hva kan vitenskapen fortelle oss? Bibelen som 
åpenbaring. Hva er «sikker kunnskap» osv.) 

• Etikken/verdisynet (Kristen etikk som objektiv etikk. Begrunnelse 
og konsekvenser osv.) 

• Dette må inn i bevisstheten og ut i hverdagen 



• Har skolen hensiktsmessige 
grunnlagsdokumenter som kan 
være med på å gi de ansatte 
retning for arbeidet? 

• Er grunnlagsdokumentene godt 
kjent for dem de er beregnet på? 

• Har vi lagt godt nok til rette for at 
grunnlagsdokumentene tas med i 
det daglige arbeidet der det er 
relevant? 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



Hva er det som gjør 
oss til en kristen 

skole? 



Det personlige 
møtet med 
eleven 

På hvilke arenaer skal det vises at vi er en 
kristen skole? 

Kristen 
skole 

Under-
visning 

Omgangs-
former 

Andakts-
liv 

Visuelt 
miljø 

Aktiviteter 
i skole-
dagen 

Fritids-
aktiviteter 



Unikt 
kristent 
og 
genuint 
kristent 

Genuin 

kristen 

tenkning 
(hele 
sirkelen) 

Ikke- 
kristen 

tenkning 
(hele 

sirkelen) 

Unikt 
ikke-

kristent 

Felles 
tanke-
gods, 
men 

fortsatt 
genuint 
kristent 

Unikt 
kristent 



Ja takk, begge deler! 

• Det genuint kristne som også 
mange ikke-kristne kan kjenne 
seg igjen i kan 

• bidra til å bygge broer til andre 
miljøer 

• være utgangspunkt for 
refleksjon omkring ulike 
begrunnelser for felles verdier 

• Det unikt kristne må være med 
om vi skal kunne ha 
troverdighet som kristne skoler 

Genuin 

kristen 

tenkning 
(hele 
sirkelen) 

Ikke- 
kristen 

tenkning 
(hele 

sirkelen) 

Unikt 
ikke-

kristent 

Felles 
tanke-
gods, 
men 

fortsatt 
genuint 
kristent 

Unikt 
kristent 



• Har vi satt oss gode mål for 
hvordan skolens kristne basis skal få 
utslag på ulike arenaer i 
skolehverdagen? 

• Hva gjør vi for å nå disse målene? 

• Har skolen i sin praksis en god 
balanse mellom formidlingen av 
unik kristen tenkning og genuin 
kristen tenkning som også mange 
andre kan kjenne seg igjen i? 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
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Hvem er de ansatte 
– og hva betyr det 

for skolen vår? 



Ulike personligheter i kollegiet 



Hvordan får vi et kompetent 
personale? 

Sosiali-
sering 

Kompe-
tanse-
utvik-
ling 
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Danielsen-skolenes toårige 
introduksjonsprogram for nyansatte 

• År 1 

• 3 dagssamlinger (spredd ut over skoleåret) 

• Forelesninger 

• Arbeid i grupper 

• Ingen forventning om arbeid mellom 
samlingene 



Innholdet første år 
• Samling 1 

• Asle Ystebø: Med hjerte for eleven 

• Hildegunn Solheim: Omsorg for eleven i det daglige arbeidet 

• Asle Ystebø: Kristen faglighet 

• Arbeid i grupper med konkrete problemstillinger knyttet til dagens 
temaer 

• Samling 2 

• Carsten Hjorth Pedersen: Påvirkning med respekt  

• Signe Sandsmark: Kristen virkelighetsoppfatning i teori og praksis 

• Carsten Hjorth Pedersen: Åndsfrihet 

• Samling 3 

• Dag-Askild Bleka: Lovverket for kristne skoler 

• Lars Johan Danielsen eller Dag-Askild Bleka: Kristne friskoler – gjør de 
noen forskjell? Glimt fra historien – trekk fra ideologien 

• Dag-Askild Bleka: Skolekultur 



Innholdet andre år 

• Deltakerne lager et undervisningsopplegg hvor de synliggjør et 
kristent perspektiv på et konkret lærestoff 

• Pensum: Ca. 80 sider 

• 3 dagssamlinger + 3 lese-/arbeidsdager (spredd ut over 
skoleåret) 

• Jobber individuelt eller i grupper på 2 eller 3 under veiledning 
av en erfaren Danielsen-lærer 

• Undervisningsopplegget gjennomføres i løpet av året 

• Det leveres et skriftlig produkt som dokumenterer 
undervisningsopplegget og begrunnelsene for de valgene som 
er tatt 

• Undervisningsopplegget presenteres i fagseksjonen eller for 
hele kollegiet 



Etter det andre året… 
• Her er vi fortsatt på tanke- og planleggingsstadiet. Mulige 

veier å gå: 
• Etablere en gruppe av lærere (på tvers av skolene) som ønsker å 

være lokale pådrivere for å øke kollegienes kompetanse på å gi 
god undervisning med utgangspunkt i skolens kristne basis 

• Bruke ressurser på at denne gruppen lærere får utvikle sin 
kompetanse 
• Definert stillingsressurs til dette arbeidet 

• Kursing med interne og eksterne ressurspersoner 

• Forventninger om at det produseres hjelpemidler eller skisser til 
undervisningsopplegg til kolleger og at de jobber aktivt i sine 
seksjoner/på sine trinn med implementering av tenkningen 

• Etablere en gruppe lærere som ønsker å utvikle kompetansen på 
læremiddelvurdering 
• Bistå gruppen med nødvendige ressurser for å øke kompetansen 

• Bestille vurdering av aktuelle læremidler 

• Utvide dette til å omfatte flere enn Danielsen-skolene 



Skoleutvikling 

• Introduksjonsprogrammet er et bevisst 
skoleutviklingstiltak 

• Vi ønsker å utvikle kollegier som i sitt faglige arbeid 
naturlig vurderer lærestoff og arbeidsmåter med 
utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse 

• Langsiktig arbeid 

• Ett tiltak blant mange 

 



• Har skolen et godt opplegg for å ta 
imot nyansatte og gi dem 
nødvendig innføring i hva som 
forventes av dem i en kristen skole? 

• Skal vi vurdere et samarbeid med 
andre skoler om dette? 

• Hvordan kan vi videreføre arbeid 
fra et introduksjonsprogram slik at 
de nyansatte internaliserer 
arbeidsmåtene de lærer i 
programmet? 

• Hvordan vi kan jobbe (internt eller i 
samarbeid med andre skoler) for å 
styrke lærernes kompetanse på å 
drive undervisning med 
utgangspunkt i skolens kristne 
basis? 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



Visjoner og mål 



Hva vil skolen – og hva vil jeg? 

Skolens 
mål 

Mine 
mål 



Visjoner og mål 

• Felles visjoner og mål er nødvendig 

• for å gi retning til eget arbeid 

• som grunnlag for samarbeid i kollegiet 

• for å kunne evaluere skolens virksomhet 

 



Verdisamsvar 
Skaalvik & Skaalvik (2011) 

• Verdisamsvar er graden av samsvar mellom de rådende 
verdiene i den enkelte skole og lærerens egne, personlige 
verdier 

• Høyt verdisamsvar betegner en situasjon der den enkelte 
lærer opplever å dele de rådende verdiene på skolen, for 
eksempel 

• hva som oppfattes som god undervisning 

• hvilke mål som skal prioriteres 

• hvilke virkemidler som skal tas i bruk og 

• hvordan undervisningen skal organiseres. 

• Det er sterk sammenheng mellom lærernes opplevelse 
av verdisamsvar og deres følelse av tilhørighet til skolen 39 



Verdisamsvar 

• Verdisamsvar er også positivt relatert til trivsel 

• Ved at skolen er eksplisitt på sitt verdigrunnlag og at den 
enkelte lærer har et reflektert forhold til egne, personlige 
verdier, skapes en fruktbar samtale om basis for 
undervisningen. 

• Stort verdisamsvar bidrar til å gi den enkelte lærer 
trygghet i undervisningssituasjonen 

• Det er viktig at skoleledelsen legger til rette for samtaler 
om skolens verdimessige basis i hverdagen, og stimulerer 
til sterk bevissthet om dette i planlegging og 
gjennomføring av undervisningen 



Verdisamsvar 
• Skaalvik & Skaalvik (2012:41): «En drøfting av verdier ved 

den enkelte skole er nødvendig ikke bare for at lærerne 
skal få et felles sett av verdier som de føler seg forpliktet 
til å følge. Det er også nødvendig for å bevisstgjøre 
lærerne på at det de gjør og de tiltakene de setter i verk 
gjenspeiler verdier, og at de valgene og avgjørelsene de 
treffer, er verdivalg.» 

• For kristne skoler er det kristne verdigrunnlaget er et 
glimrende utgangspunkt for dette arbeidet 

41 



• I hvilken grad finnes det visjoner 
og mål på skolen vår? 

• I hvilken grad er visjoner og mål 
kjent? 

• I hvilken grad har hver enkelt 
medarbeider eierskap til 
visjonene og målene? 

• Hvordan inngår arbeid med 
visjoner og mål i skolens 
etablerte struktur? 

 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



Om å mestre de oppgavene 
som er spesielle for en 

kristen skole 



• Troen på egen mestring påvirker… 

• hvordan vi oppfatter situasjonen, 

• motivasjonen for å gjøre noe i den aktuelle situasjonen 

• hvordan vi faktisk handler 

 

 

 

 

 

 

• Vi legger størst engasjement og innsats i de oppgavene vi 
opplever at vi mestrer best 

 

 

Mestringsforventning (self-efficacy) 

Sterk 
opplevelse av 
egen mestring 

Stor innsats i 
møte med 

utfordringer 

Stor 
utholdenhet 



Mestringsforventning 

• Troen på egen mestring er ofte viktigere for evnen til å 
utføre en bestemt oppgave enn relevante objektivt 
observerbare kvalifikasjoner 

(Albert Bandura 1992, McClelland 1987) 

 

• Opplevelsen av egen mestringsevne er knyttet til 
konkrete oppgaver – og er kontekstavhengig 

(Albert Bandura 1982, 1986) 

 

• Albert Bandura omtaler mestringsforventning som 
kjernen i den personlige handlekraften 

(Helstrup og Kaufmann 2000) 

 
 



Utfordring 

• Det finnes ingen definert utdanning i alt det som er 
spesielt med å jobbe i en kristen skole 

• Vi må selv gi medarbeiderne den kompetansen de 
trenger – herunder mestringsforventning – for at de skal 
kunne gå inn i oppgavene med fynd og klem 

 



Nær virkeligheten 

• Fordi mestringsforventningen er kontekstavhengig, må 
arbeidet med å bedre den skje med utgangspunkt i de 
daglige oppgavene i jobben 

• Dette gir muligheten til å jobbe individuelt med personlig 
utvikling 

• Ta det gjerne inn i en medarbeidersamtale 



Personlig utvikling 

48 
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Kilder til mestringsforventning 

• Autentiske mestringserfaringer 

• På samme område 

• Vikarierende erfaringer 

• Observasjon av at andre mestrer rollen/oppgaven, kan 
øke troen på at en selv kan mestre den 

• Lærersamarbeid. Samarbeidet kan gi innsikt i hvordan 
kollegaen konkret løser oppgaven 

• Verbal overtalelse 
• Oppmuntring og støtte. Andres vurdering av at «dette 

kan du klare» 
(Bandura) 

 



Større handlingsrom 

Opprinnelig 
handlingsrom 

Etter hvert som 
mestrings-
forventningen 
bedres, vil du utvide 
handlingsrommet 
fordi du drister deg 
til å handle på nye 
områder 



• Hvordan kan skolen legge til 
rette for målrettet konstruktiv 
refleksjon omkring temaer som 
ansatte opplever at de trenger å 
mestre bedre – når det gjelder å 
legge skolens kristne basis til 
grunn for det de gjør? 

• Individuelt 

• I grupper 

• I samlet kollegium 

 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



Kristen 
virkelighetsforståelse 



Virkelighetsforståelsen 

• – Å være kristne foreldre i dag er krevende i møte med 
en svært avkristnet kultur som ikke gir hjelp til, og heller 
vil rive i stykker kristen oppdragelse. Samfunnets 
forståelse for religion er minimal. For kristen tro og etikk 
er den ikke bare likegyldig, men til dels fiendtlig. Det 
merkes i samfunnsdebatten og i mediebildet. I mange og 
i ulike mediers omgang med stoff premieres brudd på 
kristen etikk. Kristen tro utenfor det private rom 
beskrives ofte som unormalt. 

(Flateby 2012) 



Virkelighetsforståelsen 
• Det ligger alltid en virkelighetsforståelse til grunn for det vi 

tenker, sier og gjør 

• Læremidlene gjenspeiler som regel de rådende «politisk 
korrekte» oppfatningene 

• Politisk korrekte oppfatninger blir vanligvis ikke begrunnet, 
fordi de ikke utfordres av det store flertallet 

• Det er antagelig ikke lenge før vi får lærebøker i matematikk 
som har oppgaver av typen «Per og Ola skal gifte seg og…» 

• Vi må lære elevene til å vurdere tekster kritisk 

• Av og til er det hensiktsmessig til å finne/lage alternative 
læremidler 

• Poenget er ikke at vi skal fornekte den virkeligheten vi lever i, 
men at vi skal ha en bevissthet om vårt eget ståsted og kunne 
formidle dette til elevene på en slik måte at de forstår at det 
kan argumenteres for det kristne perspektivet 

 

 



Kritisk vurdering av tekster 
• Forfatteren skriver humoristisk og 

fengende 

• Bygger opp sympati for en 
avsluttende handling som bryter 
med veldig tydelig med kristen 
etikk 

• Kan danne utgangspunkt for 
reflekterte samtaler om 
• ulike menneskesyn 

• hva ulikt livssynsmessig ståsted gjør 
med utformingen av tekster 

• hvordan litterære virkemidler kan 
brukes til å fremme egne etiske 
standpunkter 

 



Virkelighetsforståelsen i 
læremidlene 
• Livssynsanalyse av samfunnskunnskaps-

stoffet i læreverkene Underveis 
(Gyldendal) og Kosmos (Fagbokforlaget) 

• Tankesmien Skaperkraft og Danielsen-
skolene 2013-2014 

• Fra konklusjonen: 

• Kosmos 8, 9, 10 har en langt mer 
balansert vekting mellom sekulære og 
kristne verdier enn Underveis. […] 
Underveis fremstår på sin side mye mer 
sekulærhumanistisk i sin fremstilling av 
samfunnet. 

 



• Har lærerne tilstrekkelige kunnskaper 
om 

• elementene i et kristent livssyn? 

• hvordan lærebokforfatternes livssyn 
preger stoffutvalg og –presentasjon i 
læremidlene? 

• Har lærerne tilstrekkelig kompetanse 
på å 

• vurdere læremidlenes livssynsmessige 
aspekter? 

• formidle et kristen perspektiv på et gitt 
lærestoff når de valgte læremidlene har 
et sekulærhumanistisk (eller et annet 
ikke-kristent) perspektiv? 

• kunne sammenholde ulike perspektiver 
og se på argumenter for og imot de 
ulike perspektivene i en redelig 
behandling av alle syn og argumenter? 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



Aktuell litteratur 
• NLA – Forum for didaktikk i kristent perspektiv (2007): 

• Naturfagdidaktikk i kristent perspektiv 

• Litteraturdidaktikk i kristent perspektiv 

• Kroppsøvingsdidaktikk i kristent perspektiv 

• Samfunnsfagdidaktikk i kristent perspektiv 

• Margunn Serigstad Dahle (red.) (2013): Våg å tenke: Utgitt av Egill 
Danielsen Stiftelse. Her er det flere aktuelle artikler, blant annet 
disse: 

• Margunn Serigstad Dahle: Budskapet og brillene – om fag, formidling og 
forståelse 

• Asle Ystebø: Fri til å tenke – også på Gud 

• Njål Skrunes og Bjarne Kvam (2007): Grunnlagstenkning for didaktikk 
i kristent perspektiv. Utgitt av NLA 

• Carsten Hjorth Pedersen (2012): Fagsyn på kristne skoler. Utgitt av 
Foreningen af Kristne Friskoler (Danmark) 

 



Aktuelle hjelpemidler 

• Berget, Tjostov, Jon Kvalbein og Torgeir Flateby (1994): Et privilegium 
å være lærer! Om den kristne friskolen. Luther forlag 

• Brummelen, Harro Van (2009): Walking with God in the Classrom. 
Christian Approaches to Teaching and Learning. Purposeful Design 
Publications 

• Cooling, Trevor and Margaret Cooling (2013): Distinctively Christian 
Learning?  Grove Books Limited 

• Dyk, John Van (1997/2011): Letters To Lisa. Conversations with a 
Christian Teacher. Dordt Press 

• Dyk, John Van (2000): The Craft of Christian Teaching. A Classroom 
Journey. Dordt Press 

• Dyk, John Van (2007): Fostering a Reflective Culture in the Christian 
School. The Maplewood Story. Dordt College Press 

• Etherington, Matthew (ed.) (2014): Foundations of Education. A 
Christian Vision. Wipf & Stock Publishers 

 



Aktuelle hjelpemidler 

• Flateby, Torgeir (red.) (1999): Kristen Friskole. Frihet og mangfold. 
Lunde forlag 

• Flateby, Torgeir (red.) (2003): Tusenfryd. Skolefrihet og 
menneskeretter. Didakta Norsk Forlag 

• Flateby, Torgeir (red.) (2008): Vekst i vekslende vind. Lunde forlag 

• Flateby, Torgeir (red.) (2013): Tydelig kristen skole. Lunde forlag 

• Heck, Joel D. (2012): Learning at the Foot of the Cross: A Lutheran 
Vision for Education. Concordia University Press 

• Hughes, Richard T. (2005): The Vocation of the Christian Scholar. How 
Christian Faith Can Sustain the Life of the Mind. William B. Eerdmans 
Publishing Company 

• Hustad, Oddbjørn Rolf (red.) (1998): Å ta bolig i seg selv. Perspektiver 
på danning. NLA-forlaget 
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Visuell utforming 



Utformingen av omgivelsene 
• «Lyse, vennlige, åpne, ryddige, estetisk gjennomtenkte og 

godt vedlikeholdte steder øker velværet, skaper trivsel og 
gode fellesskap. Det er en sammenheng mellom folks humør 
og vurdering av rommet de oppholder seg i. For eksempel får 
vi et mer positivt inntrykk av andre mennesker i et rom vi 
synes er pent.» (Kolstad 2007) 

• Vi får også mer lyst til å være sammen med andre mennesker i 
fysisk vakre omgivelsene (Russel & Mehrabian, 1978) 

• Etter å ha sett bilder av estetisk tiltalende miljøer var 
forsøkspersoner mer villige til å hjelpe andre enn hvis de 
hadde sett bilder av heslige omgivelser (Sherrod et al., 1977) 
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Bønnekasse 

Danielsen 
Ungdomsskole 
Bergen 



Synlig visjon 

Oasen skole 
Birkelid 



Allmenne godsaker 

Oppmuntring 

Oppfordring 

Danielsen Ungdomsskole 
Haugesund 



Allmenne godsaker 

Danielsen Ungdomsskole Haugesund 



Bruk uterommet 

Åretta ungdomsskole, Lillehammer 



Bruk uterommet 

Østerås skole, 
Bærum 



Bruk uterommet 

Oslo sentrum 
fra Arbins gate til Grand Café 



Bruk uterommet 

«Snublesteiner» til minne om jøder og andre ofre for 
nazismen under andre verdenskrig 



Elevkunst 

Danielsen Ungdomsskole Bergen 



Elevarbeider 

Mor Teresa 
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Danielsen Ungdomsskole Bergen 
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Tante 
Thea 

Far-
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Oscar 
Schind-

ler 

Erna 
Solberg 

Rektor 



Infoskjermen 

Danielsen Ungdomsskole Bergen 



• Utnytt potensialet som 
ligger i 
• elevarbeider 

• kreative medarbeidere 

• lokale vennligsinnede 
kunstnere 

• osv. 

• Bruk 
• utearealene 

• korridorene 

• inngangspartiet 

• trappegangene 

• klasserommene 

• kontorene 

• personalrommet 

• utvendig på bygningene 

• mønster i gulvet 

• osv. 

 

Ting å tenke på for 
skoleledelsen: 

 
Siden vi nå 
en gang har 

skolebygninger – 
hvorfor ikke 

dekorere dem 
med noe 

meningsfullt? 



Hvilken verden lever 
elevene i – nå og 

senere? 



Populærkulturen 

• Hva vet skolens ansatte om 

• hvordan elevene bruker sosiale medier 

• hvilke filmer de konsumerer – og i hvilket omfang 

• hva de søker etter – og finner – på Internett 

• hvilke spørsmål de er opptatt av 

• hva som preger det sosiale livet deres 

• osv. 

• I hvilken grad bruker vi kunnskap om disse forholdene i 
skolens daglige arbeid? 

• I planlegging og gjennomføring av undervisning 

• I samtale med elevene 

• I samarbeid med foreldrene 

• Osv. 



Møte med vitenskapelige miljøer 

• De fleste vestlige fagtradisjoner domineres av en 
tenkning der Gud ikke finnes 

• Hvor godt rustet er kristne elever på møtet med disse 
tradisjonene? 

• Hvordan kan vi forberede dem på dette møtet? 

• NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 

• «Kommunikasjon og livssyn» (enkeltemner – 
årsstudium – bachelor) 

• Vurderer å etablere enkeltemnet «Kristent livssyn i 
møte med fag og yrke» 

• Målgrupper: Bibelskolene, Laget og VG3 

• Andre kristne høgskoler 



• Bruk kompetansemiljøene som jobber 
med å forstå både Bibelen og 
samtidskulturen – og hvordan vi kan 
kommunisere det bibelske budskapet 
inn i samtiden slik at det oppleves 
relevant 

• NLA 

• Andre kristne høgskoler 

• Damaris 

• Familie & Medier / Ungdom & Medier / 
Barnevakten 

• Ved å bruke dem 

• øker vi vår egen kompetanse 

• holder vi dem også gående 

Ting å 
Tenke på for 

skoleledelsen 
 

Sørg for at de 
ansatte blir 
kjent med 
elevenes 
verden 

 



Refleksjoner i kollegiet 
og i ledelsen 



Refleksjon 

• Bør skje på tre måter: 

• Individuelt 

• I mindre grupper 

• I samlet kollegium 

• Refleksjonene tar utgangspunkt i erfaringer og kunnskap 

• Refleksjonene skal gi meg økt kompetanse på mine 
daglige arbeidsoppgaver 

• Kunnskapstilegnelse alene gir meg ikke nødvendigvis økt 
kompetanse. Refleksjon relatert til egen praksiserfaring 
må til… 

 

Erfaring 

Sterkere 
mestringsforventning 

Motivasjon 

Refleksjon 

Følelser 

Tanker 



Viktig, viktig, viktig, viktig, viktig… 

• «Refleksjon er et kraftfullt instrument og 
nødvendig for utvikling av et felles ståsted og 
eierskap i kollegiet. Ved at man utveksler 
erfaringer og synspunkter og deler positive og 
negative praksiserfaringer, vil motivasjon og 
interesse for tiltaket skapes og utvikles.» 

(Sunnevåg og Andersen 2012) 



Ubevisst 
inkompetanse 

Bevisst 
inkompetanse 

Bevisst 
kompetanse 

Ubevisst 
kompetanse 

Opptining (unfreeze) 

Konsolidering (refreeze) 

Endring 
(change) 

(Kurt Lewin) 



• Legger vi godt nok til rette for at de 
ansatte får reflektere systematisk 
og målrettet (både alene og 
sammen) over oppgaver som er 
særegne for arbeidet i en kristen 
skole? 

• Gir vi de ansatte tilstrekkelig tilgang 
til relevante faglige innspill til at 
refleksjonsprosessene blir 
meningsfulle og 
kompetansehevende? 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



Forkynnelse, andaktsliv 
og åndelig veiledning 



Forkynnelse/andaktsliv 
• Jevnlige andakter eller andre former for forkynnelse hører 

med hvis vi skal ha troverdighet som kristne skoler 

• I hvilke sammenhenger kan vi si hva? 
• Er det forskjell mellom en andakt i klasserommet og på et frivillig 

skolearrangement på fritiden? 

• Svikter vi en vesentlig del av vår oppgave som kristen skole 
hvis vi i forkynnelsen unnlater å berøre enkelte sentrale deler 
av det kristne budskapet – av (misforstått) respekt for elever 
som ikke er kristne? 

• Jesus tvang aldri noen til å følge ham, men han unnlot ikke å 
forkynne sannheten – i alle slags sammenhenger og for alle 
slags folk 

• Vår oppgave er å tilrettelegge forkynnelsen for den aktuelle 
målgruppen – ikke å utelate viktige temaer 



Åndelig veiledning 

• Dette er antagelig mer aktuelt for internatskolene enn for 
dagskolene – og mer aktuelt for tenåringer og bibelskoleelever 
enn for barn 

• Når vi flagger at vi er en kristen skole, legger vi også opp til at 
elevene kan komme til oss med personlige spørsmål av 
åndelig karakter 

• Hvilken kompetanse trenger vi for å kunne møte elevene i 
slike situasjoner? 

• I hvilken grad trenger vi å ha bevissthet om dette i kollegiet? 

 



• Har skolen en helhetlig og 
gjennomtenkt plan for forkynnelse 
og andaktsliv? 

• Har skolen et reflektert forhold til 
behovet for kompetanse på åndelig 
veiledning? 

• Hvis det er aktuelt – har skolen et 
pågående arbeid for å utvikle 
kompetansen på dette feltet? 

• I hvilken grad er andakt og bønn en 
del av personalets indre liv (møter, 
planleggingsdager, 
personalsamlinger osv.)? 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



 Ledelse 

Struktur 

Kultur 

Bevisst-
het 

Kompe-
tanse 

Tid 



Omfang 

• «Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl» – Det krever arbeid å 
drive en tydelig og god kristen skole  

• Ha et veldig realistisk ambisjonsnivå – «Rom ble ikke 
bygd på én dag» 

• Etabler noen fornuftige mål – hva vil vi skal kjennetegne 
vår skole og våre ansatte når det gjelder å drive en 
kristen skole? 

• Gjør en analyse av hva skolen og den enkelte ansatte 
allerede er gode på 

• Legg en plan 
• Fra initiering av et utviklingsarbeid til det helt og fullt er en del av 

skolens virksomhet, tar det fra tre til fem år 
(Fullan 2007) 

 



«I have a dream…» 

Mål Tiltak Tidshorisont Ansvarlig 

1 Gi nyansatte en 
best mulig start på 
arbeidsforholdet 
på skolen vår 

Etablere et 
introduksjonsprogram 
for nyansatte sammen 
med tre andre skoler 

Juni 2016 Rektor 

2 Bli verdens beste 
skole 

Ansette John Hattie 
som rektor 

Mars 2016 Styreleder 

3 Osv. 

• Planen må være dynamisk. Den må rulleres jevnlig – 
f.eks. årlig – slik at den hele tiden oppleves som er godt 
og hensiktsmessig arbeidsredskap 



• Skal du få gjennomført noe, må du 
ha en plan 

• Planen må være realistisk, og må 
derfor rulleres jevnlig 

• En god planprosess inkluderer alle 
relevante aktører 

• Gjennomføringen av en plan krever 
tydelig og god ledelse 

• Ledelsen MÅ ha god kompetanse 
på å bruke interne planer som 
arbeidsverktøy 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



 Ledelse 

Struktur 

Kultur 

Bevisst-
het 

Kompe-
tanse 

Tid 



Struktur for 
kontinuerlig utvikling 



Få det inn i faste strukturer 
• Prosjekter oppleves ofte som noe «ekstra» som kommer på 

toppen av det «vanlige» arbeidet 

• Sørg for å inkludere viktig arbeid med skolens kristne profil i 
de faste strukturene i skolehverdagen – det «vanlige» arbeidet 

• Fellestid for lærerne / alle ansatte 

• Planleggingsdager 

• Seksjonsmøter 

• Trinnmøter 

• Turkomiteer 

• Lokalt læreplanarbeid 

• Ukeplaner 

• Årshjul, osv. 

• Når viktige arbeidsoppgaver er inkludert i faste aktiviteter har vi 
et glimrende utgangspunkt for å drive langsiktig (kontinuerlig) 
skoleutvikling 



Interne prosesser 

• Om skoleutvikling generelt: Skal en skole som helhet 
utvikle bedre praksis på et bestemt område, krever det 

• organisert samarbeid mellom lærerne 

• en aktiv skoleledelse som er pådriver i prosessen 

• observasjon av hverandres undervisningspraksis 

• felles refleksjon 

• felles evaluering 

• (Postholm m.fl. 2013) 



Interne prosesser 
• Er alle fellessamlinger for lærerne på slutten av dagen? Hvor 

opplagte og motiverte er de da? 

• Finn hensiktsmessige tidspunkter for de ulike typene arbeid i 
den tilgjengelige fellestiden 

• Gjør om fellestid til en ekstra planleggingsdag 

• Bruk heldagsprøver til felles arbeid 

• Legg møter i mindre fora til «blokkdager» – når enkeltlærere har 
ansvar for en klasse en hel dag og de fleste lærerne er disponible 

• Osv. 

• Sørg gjerne for å institusjonalisere ordninger dere får til å 
fungere, slik at de rusler og går fra år til år 



Medarbeidersamtalen 

• Bruk medarbeidersamtalen til å snakke om hvordan den 
enkelte ansatte kan bidra til å virkeliggjøre skolens 
kristne formål 
• Hva er den enkeltes sterke sider – som både skolen og den 

ansatte har glede av? 

• Hvor har den enkelte et utviklingspotensial? Hvordan kan 
skoleledelsen støtte en kompetanseutvikling på dette området? 

 



Arbeid med (lokale) læreplaner 

• Alle skoler arbeider med læreplaner 

• Noen skoleslag lager dem selv 

• Noen skoleslag lager lokale læreplaner med utgangspunkt i en 
nasjonal læreplan 

• Dette gir oss en unik mulighet til å 

• inkludere et kristent perspektiv på lærestoffet der det er relevant 

• velge arbeidsformer i tråd med kristen tenkning – samarbeid, 
hjelpe hverandre osv. 



På tvers av skoler 
• Hvor mye kontakt og samarbeid har skolen med andre 

kristne skoler? 

• Samarbeid på tvers av skoler er lurt fordi 
• det gir skolene tilgang på et større mangfold av tanker og 

ideer 

• det reduserer sjansen for at skolen kjører rakt ut i en eller 
annen grøft 

• Mulige samarbeidsprosjekter 
• Felles introduksjonsprogram 

• Felles ledersamlinger 

• Felles personalkonferanse 

• Felles fagdager 

• Felles arbeid med ideer til lokale læreplaner 

• Osv. 

• Langt til folk? Prøv Skype og andre moderne innretninger 



• I hvilken grad er arbeidet med å 
synliggjøre skolens kristne basis tatt inn i 
skolens faste strukturer? 

• Hvordan kan vi eventuelt frigjøre 
ytterligere tid på hensiktsmessige 
tidspunkter til arbeid med å synliggjøre 
den kristne basisen? 

• Kan medarbeidersamtalen brukes enda 
mer målrettet for å øke den enkelte 
ansattes kompetanse på å synliggjøre 
skolens kristne basis på en relevant måte? 

• Har vi noe å vinne på å utvide 
samarbeidet med andre kristne skoler? 

• Jobber vi strukturert med at (de lokale) 
læreplanene skal gi rom for et kristent 
perspektiv på lærestoffet og mulighet for 
arbeidsformer som fremmer kristen 
tenkning? 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



 Ledelse 

Struktur 

Kultur 

Bevisst-
het 

Kompe-
tanse 

Tid 



Hva er skolekultur? 



Organisasjonskultur 

Carlsson (1984) 

• De virkelighetsoppfatninger, verdier og normer som 
råder innenfor en gitt gruppe. 

 

Schwartz og Davies (1981) 

• Det mønster av overbevisninger og forventninger som 
deles av medlemmene i organisasjonen. Disse 
overbevisningene og forventningene danner normer som 
i meget høy grad påvirker atferden på individ- og 
gruppenivå. 

111 



Hvordan utvikles skolekulturen? 

Bygninger, 
inventar, utstyr 

Elevene 

Kollegene 

Skole-
ledelsen 

Du 

Eksterne rammebetingelser 



Utfordringer i kulturbyggingen 

Dominerende 
skolekultur 

Subkulturer 



Utfordringer i kulturbyggingen 



Betydningsfulle verdier i en 
organisasjonskultur 

115 

• Joanne Martin hevder at fire kjerneverdier er spesielt 
viktige for organisasjonskulturen: 
• Graden av sensitivitet overfor kunder/klienter (elevene) og 

kolleger/medarbeidere 

• Frihet til å initiere nye ideer 

• Villighet til å tolerere risiko 

• Åpne kommunikasjonskanaler 

• Skoleledelsen har vesentlig innflytelse på alle disse aspektene 

 



Ta kollegene på alvor 
• Vil du ha suksess som personalleder? 

• Ta de ansatte på alvor 

• Se på dem som medarbeidere 

• Ingen ting er så inspirerende som å være med i et 
felleskap som jobber sammen mot et stort og viktig mål 

• Hvis det er noe vi driver med i de kristne skolene, så er 
det nettopp å jobbe sammen mot et stort og viktig mål 



Dette vil normalt føre til 
at den enkeltes 
engasjement, 

motivasjon og aktive og 
konstruktive deltakelse 
i skolefellesskapet øker 

– både i kvalitet, i 
omfang og i intensitet 

Det er viktig at den 
enkelte medarbeider 
blir tatt på alvor med 
sin personlighet, sin 

erfaring og sin samlede 
kompetanse 



Daglige 
omgangsformer 



Intern bevisstgjøring 

• To perspektiver: 

• Lever jeg så nær Jesus i mitt daglige liv at jeg preges av ham 
i min omgang med andre? 

• Synden er kommet inn i verden og preger alle relasjoner 

• I de fleste kollegier er det behov for å ha en løpende 
samtale om omgangsformer og relasjoner 

• Kanskje kan dere ha prosesser som resulterer i 
dokumenter av typen «Kjennetegn på en Danielsen-
lærer» og «Kjennetegn på en Danielsen-skole» 

• Rektor og øvrig skoleledelse som gode eksempler 



Intern bevisstgjøring 

• Hvordan snakker vi om enkeltelever når de ikke er til stede? 
Som problemer? Hvordan vil det påvirke andres oppfatning av 
dem? 

• Hvor er balansepunktet mellom å være for nær elevene og å 
være for fjern? 

• Er vi flinke til å ære den som æres bør – også internt i 
kollegiet? 

• Har vi kultur for å dele gode ideer? Er vi et fellesskap som 
jobber sammen? 



• Hva gjør vi for å stimulere elevene 
til å bygge konstruktive relasjoner? 

• Hva gjør vi for å stimulere de 
ansatte til å bygge konstruktive 
relasjoner? 

 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



Omsorg for eleven 



Hva betyr det å bry seg? 

• Eksempel: Danielsen Intensivgymnas 2012 

• Elevundersøkelse med to åpne spørsmål 

• Hva skal til for at du opplever at læreren bryr seg? 

• Hva skal til for at du opplever deg sett av en lærer? 

• Rektor intervjuet også lærerne om hva de trodde elevene ville 
svare på disse spørsmålene 

• Elevenes svar ble systematisert i 30 påstander elevene skulle 
ta stilling til på en skala fra 1 til 6 etter hvor enige de var 

 

• Mange interessante resultater – også noen overraskende 



Hva betyr det å bry seg? 

• Hovedfunn i elevundersøkelsen: 

• Inkluderende undervisning. Lærerne 
gir rom for innspill fra elevene og 
behandler innspillene på en god måte 

• Individuell og konkret 
underveisvurdering 

• Reelt lyttende lærere 

• Lærere som spør elevene hvordan det 
går 

• Godt forberedt undervisning 

• Gjør noe lignende på din skole, som 
utgangspunkt for bevisstgjøring hos 
de ansatte 

 



• Opplever elevene våre at de 
ansatte bryr seg om dem og ser 
dem? 

• Hva kan vi gjøre for å sikre at det 
blir slik? 

Ting å 
tenke på for 

skoleledelsen 
 
 
 
 



Veien Målet 

Skolen skal i all sin 
virksomhet søke å skape 

et læringsmiljø som 
fremmer et kristent 
helhetssyn på livet 

forankret i troen på Gud 
som skaper og frelser slik 
dette er uttrykt i Bibelen. 

 
Skolen vil i alt sitt arbeid 

gjøre Kristus kjent for 
elevene slik at Han kan bli 

trodd og etterfulgt. 

• I en travel skolehverdag 
handler vi ofte på 
ryggmargsrefleksen – den 
internaliserte kompetansen 

• Denne må vi stadig utvikle – 
i den retningen vi ønsker 

• Vi vil at skolene våre skal ha 
reflekterte kristne 
fagpersoner… 

• …som er gode kristne 
forbilder 

• Dette er et kontinuerlig 
arbeid – men et fantastisk 
meningsfullt arbeid 


