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1. INNLEDNING 

Dette dokumentet inneholder en realfagstrategi for Eidsvoll kommune. Våren 2016 søkte kommunen 

Utdanningsdirektoratet om å bli realfagskommune. Hovedmotivasjonen for å søke var ønske om å 

øke samarbeidet på tvers av aldersgrupper, fra barnehage og ut grunnskolen, samt et mål om å 

styrke realfagskompetansen hos barn, ungdom og de ansatte i barnehager og skoler.  

 

Realfagstrategien er et dokument som er overordnet i planlegging og gjennomføring av 

realfagsarbeidet i barnehager og skoler. Det har derfor vært viktig at nettverket hvor alle barnehager 

og skoler i kommunen er representert, er involvert i arbeidet med å utforme strategien. Videre 

forankres planen i ledergruppa, bestående av rektorer og styrere, og politisk i kommunen. 

Planen er til for at barn og ungdom i kommunen skal få et mer helhetlig læringsløp innenfor naturfag 

og matematikk, og under kapittel 6 finnes innsatsområdene kommunen har valgt å satse på for å nå 

det overordnede målet i planen. 

1.1. Bakgrunn 
Nasjonale prøver, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer har over tid vært lavere i Eidsvoll 

enn i sammenlignbare kommuner. Eidsvoll kommune ønsker å kunne tilby elevene et større 

læringsutbytte i realfagene, og vi mener at vi må se hele løpet fra barnehage til videregående skole 

for å få til dette. Lærere i kommunen deltar i etter- og videreutdanningen i matematikk. 

Ungdomsskolene i kommunene tilbyr realfagsrelaterte valgfag. Vi har mange gode lærere, men vi må 

utvikle en kollektiv kompetanse også i realfagene og grunnleggende ferdigheter.  

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barnehagen bidra til at barna utvikler sin 

nysgjerrighet, kreativitet og evne til problemløsning. Det er i tillegg vektlagt at barnehagen skal 

arbeide med tall, former, mønster, størrelser og mål, sortering, plassering og orientering, avstander, 

vekt volum og tid, og begreper knyttet til alle disse. 

Det er stor vilje i kommunen for å satse på realfag fra og med barnehage til og med ungdomsskole og 

videregående skole. 

1.2. Utforming av strategien 
Strategiplanen er skrevet av prosjektlederen for realfagsatsingen i samarbeid med en arbeidsgruppe 

bestående av virksomhetsledere og pedagogiske veiledere for barnehage og skole i kommunen, samt 

leder av PPT. Realfagsnettverket som består av en realfagsansvarlig fra hver av de 19 barnehagene og 

en ressursperson fra hver av de 10 skolene har vært involvert i arbeidet med innsatsområdene. 

Eidsvoll videregående skole og den kommunale PPT er også representert i nettverket, og i tillegg er 

to veiledere fra Høgskolen i Oslo og Akershus involvert. 

1.3. Tidsperiode 
Prosjektperioden Eidsvoll kommune er tildelt som realfagkommune fra Utdanningsdirektoratet 

strekker seg fra august 2016 til 31.12.2017. Det er også mulighet for å søke om forlengelse av 

prosjektet.  

Denne strategiplanen skal være et aktivt dokument også i etterkant av prosjektperioden i tillegg til at 

Eidsvoll videregående skole opprettholder et realfagsnettverk slik at samarbeidet på tvers av 

barnehager og skoler fortsetter. 
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2. FORMÅL 

Eidsvoll kommune ønsker en helhetlig plan for arbeidet med realfag i barnehager og skoler i 

kommunen. Strategiplanen skal initiere satsing og kvalitetsarbeid over tid, og den skal være et 

styrende dokument for det daglige arbeidet med realfag i skolene og barnehagene. Kommunen 

ønsker en visjon som vi alltid skal strekke oss etter. Derfor vil det overordnede målet peke ut en 

retning mer enn en tilstand man kan oppnå. Samtidig vil vi ha prosessmål som er med å definere 

innsatsområdene og fordele ansvar for gjennomføring av disse. Under innsatsområdene i kapittel 6 

finnes en beskrivelse av ansvarsfordeling og hvilke mål som skal jobbes mot og evalueres. Vedlagt 

ligger også en tiltaksplan som beskriver tiltakene som hver enkelt ansvarshavende skal jobbe med for 

å arbeide mot prosessmålene og det overordnede målet. 

Stortingsmelding 22, «Motivasjon – Mestring – Muligheter», har vært sentral i det nasjonale arbeidet 

med «Ungdomstrinn i Utvikling» som er den nasjonale satsingen for ungdomsskoleelever. Eidsvoll 

kommune deltar i denne satsingen i tredje pulje som vil si at dette fremdeles er pågående. Vi ser at 

dette har en sammenheng med realfagssatsingen vi nå er i gang med. Spesielt med tanke på 

organisasjonslæring og spredning av kompetanseheving. 

I NOU 2015:8, Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser, anbefales fire 

kompetanseområder som grunnlag for prioriteringer når fagene skal fornyes. Disse fire 

kompetanseområdene er fagspesifikk kompetanse, å kunne lære, å kunne kommunisere, samhandle 

og delta, samt å kunne utforske og skape (NOU 2015:8). Det sistnevnte kompetanseområdet 

fremhever viktigheten av elevenes evne til å tenke kritisk, å kunne bruke problemløsningsstrategier 

og å reflektere. «I dagens læreplanverk er kritisk tenkning og problemløsning særlig knyttet til 

vitenskapelige metoder i naturfag og matematikk» (ibid, side 49). Det argumenteres for at dette er 

kompetanse som elevene trenger å bruke i alle fag for å kunne trekke logiske slutninger om et 

saksforhold ut i fra forskning, statistikk og annen informasjon. Vi mener at dette fokuset på 

systematisk tenkning vil påvirke realfagskompetansen i positiv retning. Det å forholde seg kritisk til 

kilder og ikke minst sammenlikne kildene vil være viktig i høyere utdanning og arbeid samt for 

deltakelsen i samfunnet for øvrig. De samme kompetansene er tatt med inn i Stortingsmelding 28 fra 

Kunnskapsdepartementet som legger føringer for endringer av Kunnskapsløftet fra 2006. 

På samme måte må teoretiske fag og realfag ta opp kreativitet som en sentral kompetanse. Dette 

fordi kreativitet forutsetter dybdeforståelse eller gode ferdigheter i et fag, og dybdeforståelse er noe 

vi vil søke med våre barn og elever. «Et eksempel er at elevene må lære å tenke kreativt og prøve ut 

ulike løsninger for å kunne mestre komplekse problemer i matematikk» (Mevarech og Karamarski 

2014 i NOU 2015:8, side 49). 

Godt samarbeid mellom barnehage og skole er viktig for hvordan barna opplever overgangen fra å 

være barnehagebarn til å bli skoleelev. Kunnskapssenteret for utdanning anbefaler ulike aktiviteter 

for å lykkes med overgangen. Faglig samarbeid mellom barnehagelærere og lærere, og tilrettelegging 

for samarbeidsprosjekter mellom barnehage og skole er blant aktivitetene som anbefales. 

Realfagsprosjektet vil kunne bidra til begge. 
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3. SITUASJONSBESKRIVELSE 

I forbindelse med tildelingen av prosjektmidler for å være en realfagskommune gjennomførte 

Eidsvoll kommune en ståstedsanalyse i kommunal ledelse, barnehagene og skolene. Resultatene er 

samlet inn og brukes inn i det videre arbeidet. Ledelsens ståstedsanalyse ligger vedlagt i dette 

dokumentet (se vedlegg 1).  

En SWOT-analyse gir følgende samlede vurdering: 

Samlet vurdering av dagens situasjon i kommunen 

Sterke sider: Lærere i kommunen deltar i etter- og videreutdanningen i matematikk. Ungdomsskolene i 

kommunene tilbyr realfagsrelaterte valgfag. Mange gode lærere, men må utvikles videre i fellesskap. Det er 

en sterk vilje og et ønske om felles satsing innen matematikk og naturfag.  

Utfordringer: Eksisterer ikke en helhetlig plan i kommunen på nåværende tidspunkt.  

Muligheter: Kan få til en helhetlig plan for satsing på realfag. Mer helhetlig plan som gjelder hele 

kommunen.  

Trusler: Tid, motivasjon og ressurser. 

 

I tillegg har altså kommunen gjennomført realfagsmodulen i ståstedsanalysen i alle skoler og 

barnehager hvor følgende funn er sentrale: 

 Strekk i laget, både i barnehage og skole 

 Generelt ser det ut til at skolene oppfatter at de er gode på læreplanbruk, progresjon i 

fagene, matematiske begreper og tallforståelse. 

 Vi ser at vi er svakere på digitale hjelpemidler, eksperimenter og kollektive refleksjoner. 

 Barnehageansatte er generelt gode på å stimulere, være aktive voksne og til å bruke 

nærmiljøet 

 Det er forbedringsmuligheter i barnehagene innenfor teknologi, bærekraft og vitenskap 

 Barnehagene er gode på resonnement 

 Barnehagene sier de har forbedringspotensial innenfor matematiske sammenhenger og 

nysgjerrighet, designjobbing, måleenheter, vekt, volum og tid. 
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4. OVERORDNA MÅL 

I lys av kapittel 1 til 3 er det utarbeidet en strategiplan for realfagssatsingen i Eidsvoll kommune. 

Realfagskommunene i pulje 2 har en prosjektperiode som strekker seg fra august 2016 til 31.12.2017. 

I løpet av dette tidsrommet vil vi starte forankringsarbeid og skape eierforhold hos de som jobber 

med barn og ungdom i barnehager og skoler.  

Hovedmålet med strategien sikter inn mot essensen av hvordan Eidsvoll kommune ønsker å se på 

realfagene. Et hovedfokus på utforsking og systematisk jobbing er sentralt for å holde 

nysgjerrigheten og motivasjonen oppe. Dette gir oss følgende overordna mål for realfagstrategien: 

Realfagsprosjektet skal bidra til at barn og unge utforsker, og tilegner seg kunnskaper og 

ferdigheter i realfag, med motivasjon og glede. De som arbeider tettest på barn og unge skal 

mobiliseres, bevisstgjøres og forpliktes til å bidra til prosjektets mål. 

 

5. MÅLGRUPPER 

Kommunen har etablert et realfagsnettverk hvor deltakerne per september 2016 er, som tidligere 

nevnt, realfagsansvarlige fra samtlige kommunale og private barnehager, 19 stykker, og 

ressurspersoner fra de ti kommunale skolene. I tillegg deltar altså den kommunale PPT og Eidsvoll 

videregående skole. Dermed er det etablert et nettverk hvor vi samarbeider om realfagsundervisning 

for planens målgruppe; 

Barn og unge fra 1 til 16 (19) år. 

For å sikre at vi når alle i størst mulig grad, er vi avhengige av kompetansebygging, spredning og et 

godt forankringsarbeid blant ansatte i samtlige virksomheter. 

 

6. INNSATSOMRÅDER  

I «Tett på realfag» som er den nasjonale strategien for realfag i barnehagen og grunnopplæringen 

(2015 – 2019) er det listet opp eksempler på tiltak som kan gjennomføres i realfagskommuner. 

Innsatsområdene til kommunene skal ha et overordnet fokus på å heve kompetansen hos 

barnehagebarn, elever og ansatte i kommunen og være forankret i en kommunal strategi. 

Den overordna målsetningen for realfagssatsinga i Eidsvoll kommune lyder som følger (se kapittel 4):  

«Realfagsprosjektet skal bidra til at barn og unge utforsker, og tilegner seg kunnskaper og 

ferdigheter i realfag, med motivasjon og glede. De som arbeider tettest på barn og unge skal 

mobiliseres, bevisstgjøres og forpliktes til å bidra til prosjektets mål». 

Dette er en visjonær formulering som sier like mye om en didaktisk retning som hva det konkrete 

arbeidet med realfag skal inneholde. Det er derfor viktig å formulere prosessmål og tiltak slik at det 

blir enklere å evaluere den overordnede målsetningen. Hvordan målene i dette kapittelet skal 

evalueres og følges opp vil beskrives mer inngående i kapittel 9. Tiltakene som skal settes i verk for å 

jobbe mot prosessmålene og den overordna målsetningen for strategien, vil plasseres i en mer 
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dynamisk tiltaksplan. Denne tiltaksplanen vil være et vedlegg til strategiplanen, og det vil redigeres 

årlig. 

Eidsvoll kommune har valgt seg ut fire innsatsområder med en definert ansvarlig. Under hvert 

innsatsområde har vi skissert ulike prosessmål for å presisere hva innholdet i arbeidet blir. Det første 

innsatsområdet har skole- og barnehageeiere, virksomhetslederne ansvar for å følge opp og 

evaluere. Det samme ansvaret har realfagsnettverket for det andre, mens skolene har ansvar for det 

tredje og barnehagene for det fjerde innsatsområdet. 

 

6.1. Opprettholde og øke fokuset på kompetanseheving hos ansatte i 

kommunen 
I det første innsatsområdet er ansvaret altså plassert hos skole- og barnehageeier. Det er 

virksomhetsledere som i realiteten står ansvarlige, men også i samarbeid med politikerne i 

kommunen.  

Lærere i Eidsvoll kommune har gjennom de siste årene deltatt i videreutdanningsprogrammet for 

lærere i regi av utdanningsdirektoratet. Kvalitet for kompetanse, KFK, tilbyr blant annet 

videreutdanning for lærere innenfor matematikk og for lederutdanning. Kommunen har hatt 

deltakere fra både barneskole og ungdomsskole på dette studiet. Ingen tilsvarende nasjonal satsning 

er gjort for barnehager, men flere pedagoger i kommunen har tatt og er under videreutdanning. 

Styrere i barnehager har deltatt i styrerutdanning via utdanningsdirektoratet. For å sikre at fokuset 

på kompetanseheving blir opprettholdt følger fire prosessmål som sier noe om hvordan det skal skje. 

I tiltaksplanen som ligger vedlagt finnes disse målene, etterfulgt av mer konkrete tiltak som er 

igangsatt eller som skal settes i gang. 

 

6.1.1. Prosessmål for skole- og barnehageeiere 

I. Motivere for og øke deltakelse i videreutdanning for lærere og barnehagelærere i realfag. 

II. Innlemme realfagsstrategien i Eidsvoll kommune sitt arbeid i alle deltakende virksomheter. 

III. En systematisk oppfølging av kompetanse og utvikling hos barnehagelærere og 

grunnskolelærere innenfor realfagene. 

IV. Praksisendring hos lærere, barnehagelærere og andre ansatte i sektoren. 

 

6.2. Opprette arenaer for samarbeid og gjennomføre erfarings- og 

kompetanseutveksling på tvers av aldersgrupper 
Ved prosjektstart i august 2016 ble det opprettet et realfagsnettverk i kommunen. Deltakerne i 

nettverket er beskrevet tidligere, og de står ansvarlige for dette innsatsområdet. For å tydeliggjøre 

hva innsatsområdet består i, er det også her formulert prosessmål med tilhørende tiltak. 

6.2.1. Prosessmål for nettverket 

I. Å lage en helhetlig tiltaksplan for satsningen på matematikk og naturfag fra barnehage og ut 

grunnskolen 
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II. Å oppgradere og videreutvikle ulike konkreter og digitale hjelpemidler samt oppdatere 

bruken av nettressurser i realfagene 

III. Øke motivasjon og mestring hos barn i barnehagen og elever i grunnskolen og videregående 

skole 

IV. Øke læringsutbytte hos lærere, barnehagelærere og andre ansatte i sektoren 

 

6.3. Bevissthet rundt, og arbeid med metodikk som skaper motivasjon for 

læring 
I løpet av prosjektperioden skal metoder for lærende nettverk benyttes for å sette i gang 

forankringsarbeid og organisasjonslæring i den enkelte skole. Deltakerne i realfagsnettverket er 

ressurspersoner på hver sin skole, og de skal i samarbeid med rektor arbeide for å involvere alle 

ansatte i å ha et bevisst forhold til realfaglig tankegang og metode i det daglige. 

6.3.1. Prosessmål for skolene 

I. Øke motivasjon og mestring i realfag hos elever i grunnskolen og videregående skole 

II. Øke læringsutbytte i realfag hos barn og unge 

 

6.4. Bevissthet rundt, og arbeid med metodikk som skaper gode arenaer 

for læring 
I løpet av prosjektperioden skal metoder for lærende nettverk benyttes for å sette i gang 

forankringsarbeid og organisasjonslæring i den enkelte barnehage. Deltakerne i realfagsnettverket er 

realfagsansvarlige i hver sin barnehage, og de skal i samarbeid med styrer arbeide for å involvere alle 

ansatte til å ha et bevisst forhold til realfag i det daglige. 

6.4.1. Prosessmål for barnehagene 

I. Øke motivasjon og mestring hos barna 

II. Øke læringsutbytte hos barna 

 

7. ORGANISERING 

7.1. Under prosjektperioden 
Øverste ansvar for prosjektet ligger hos styringsgruppa bestående av virksomhetsledere for skole og 

barnehage. Kommunen har ansatt en prosjektleder som har ansvar for å drifte nettverket, samt å 

skriftliggjøre strategiplanen og den vedlagte tiltaksplanen. 

Rektorer og styrere er invitert inn i prosessen med å utarbeide strategiplanen, slik at igangsetting og 

videreføring av arbeidet blir bærekraftig og får flyt. 

Prosjektleder deltar i en arbeidsgruppe der pedagogiske rådgivere for skole og barnehage, samt leder 

av PPT i kommunen, deltar sammen med styringsgruppa. 



Strategiplan, realfagsprosjekt, for Eidsvoll kommune  

8 
 

Nettverket består av en realfagsansvarlig fra hver av de 19 barnehagene, en ressursperson fra hver 

av de 10 skolene, en representant fra kommunal PPT og representanter fra Eidsvoll videregående 

skole. Under prosjektperioden er det prosjektleder som har ansvar for å drifte dette nettverket, og 

våren 2017 skal deltakerne delta på fagdager under ledelse av våre veiledere fra Høgskolen i Oslo og 

Akershus. På disse fagdagene skal det også være en deltaker til fra hver virksomhet, slik at det er to 

personer som sammen kan stå for videre implementering og læring på sin arbeidsplass. Det er viktig 

å understreke at praksisendring hos nettverksdeltakerne i seg selv ikke er nok. Det vil ikke være 

bærekraftig på sikt, og det vil heller ikke nå alle barn og elever i prosjektperioden. 

To veiledere fra Høgskolen i Oslo og Akershus er knyttet til kommunens realfagsprosjekt og skal 

gjennomføre fagdager i vårsemesteret. De kan også bidra på flere nivåer inn i prosessen rundt 

planlegging, gjennomføring, kursing m.m. 

 

7.2. Etter prosjektperioden 
Øverste ansvar for å opprettholde realfagstrategiens innsatsområder ligger hos virksomhetsledere 

for skole og barnehage. Videre skal arbeidet nå være implementert i hver virksomhet.  

Rektorer og styrere er ansvarlige for at planen blir fulgt og gjort gjeldene i sine kollegier.  

Eidsvoll videregående skole sørger for at nettverket drives videre i kommunen. Det blir sånn sett en 

arena for å opprettholde samarbeid og erfaringsdeling på tvers av barnehager, barneskoler, 

ungdomsskoler og videregående skole. Se for øvrig innsatsområdene i kapittel 6 for innhold i dette 

arbeidet. 

 

8. MEDSPILLERE 

Det er et sterkt lag som støtter opp under arbeidet med denne realfagsstrategien. I planarbeidet, 

gjennomføringen og evalueringen av arbeidet er det ulike aktører som er mer eller mindre på banen. 

Under følger en kort presentasjon av etablerte medspillere og noen tanker om hvem vi ønsker å 

invitere inn som medspillere i det videre arbeidet. 

Utdanningsdirektoratet har hatt en sentral rolle i arbeidet med strategiplanen ved å sette opp en mal 

for dokumentet. Eidsvoll kommune har fått tilsagn som realfagskommune, og i utarbeidingen av en 

strategiplan ligger veiledningsressurs og fullmakten til å godkjenne realfagsstrategien hos 

utdanningsdirektoratet. Det finnes også en mulighet for å søke om utvidelse av prosjektet. 

Utdanningsdirektoratet arrangerer nasjonale samlinger for realfagskommuner landet over hvor 

erfaringsdeling og samarbeid over et større geografisk område gjøres lettere tilgjengelig. 

Høgskolen i Oslo og Akershus sitter på faglig kompetanse i forhold til kompetanseutvikling hos 

pedagogisk personell og hos de som jobber med barn og unge. Vi er tildelt to veiledere som har 

erfaring fra arbeidet med Asker kommune fra pulje én i samme prosjekt. Helga Kufaas Tellefsen og 

Guri Langholm sitter på høy kompetanse på utdanning av henholdsvis matematikklærere og naturfag 

for barnehagelærere. Det utarbeides en kurspakke á tre fagdager vinter/vår 2017 for to ansatte fra 

hver virksomhet hvor disse to veilederne står for det faglige innholdet. Da gjenstår også noen 

ressurser som etter evaluering av vårens tilbud vil brukes i høstsemesteret samme år. 
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Eidsvoll videregående skole deltar i realfagnettverket i kommunen under prosjektperioden. De vil 

også hjelpe til å sørge for en langsiktighet ved å drifte et realfagsnettverk fra 1.1.2018 der de samme 

virksomhetene deltar. De ønsker også å bidra med faglig kompetanse innenfor realfag om det skulle 

være ønskelig. 

I tillegg ønsker Eidsvoll kommune å nyttiggjøre seg av lokale bedrifter og aktører for å vise hvordan 

realfag har relevans i arbeidslivet. Foreløpig er det ikke gjort noen konkrete avtaler med kommunen, 

men flere av barnehagene og skolene har kontakt med lokale aktører i nærmiljøet.  

 

9. EVALUERING OG LÆRING 

Realfagsprosjektet må være levedyktig utover prosjektperioden. For at dette systematiske arbeidet 

med realfag skal opprettholdes må strategiplanen for kommunen være et dokument som legger 

føringer for kommunale tiltak og planer, og for planer i barnehager og skoler.  

Innsatsområdenes målsetninger i kapittel 6 skal evalueres årlig i sammenheng med redigeringen av 

tiltaksplanen.  

Når det gjelder målbare resultater, vil det være vanskelig å trekke noen slutninger på kort sikt. 

Evalueringer av resultater på nasjonale prøver for 5. trinn vil antakelig være første indikator når årets 

barnehagebarn kommer så langt. På sikt vil resultater på nasjonale prøver på 8. og 9. trinn, samt 

skolepoeng, standpunktkarakterer og eksamensresultater være suksessindikatorer. Det er mange 

faktorer som spiller inn på disse resultatene, men dersom arbeidet med denne strategiplanen lykkes 

skal tendensen på de nevnte indikatorene være positiv. 

Ansvaret for at evalueringen gjennomføres ligger hos virksomhetsledere for barnehage og skole. 

Prosjektlederen deltar i planleggingen av den første evalueringen som finner sted vårhalvåret i 2018 

ved blant annet en ny ståstedsanalyse, eventuelle intervjuer og rapportering fra rektorer, styrere og 

nettverket. 

 

10. RAPPORTERING 

Utdanningsdirektoratet mottar i første omgang Eidsvoll kommunes strategiplan for veiledning og 

godkjenning. Etter hvert vil realfagsbarometeret fange opp målbare resultater i kommunen. Rambøll 

vil samle inn flere typer data på landsbasis for å evaluere det pågående arbeidet og resultater utover 

prosjektperioden. 

Forankringsarbeidet er i gang i kommunen. Realfagsansvarlige fra skoler og barnehager rapporterer 

inn til nettverket i form av erfaringsdeling og praksisfortellinger fra sine arbeidsplasser. Prosjektleder 

samler denne rapporteringen og videreformidler inn i styringsgruppa. Etter prosjektperioden vil 

referater fra nettverksmøtene sees på som rapportering til skoleeiernivå. Rektorer og styrere er 

allerede involvert i prosjektet og vil gis muligheten til å komme med innspill på strategiplanen før den 

endelige versjonen skal leveres inn til utdanningsdirektoratet 9. januar 2017. 

I løpet av november 2016 vil styringsgruppa informere hovedutvalget for oppvekst og kultur i 

kommunen om arbeidet med planen. Den foreløpige strategiplanen sendes politikerne i forkant av 
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møtet slik at politikerne som sitter i dette utvalget gis anledning til å komme med innspill til planen. 

Dette for å få til en lokalpolitisk forankring av realfagssatsinga i januar 2017 når den endelige planen 

foreligger. 

Arbeidet som skjer på skolene og barnehagene skal rapporteres inn til skole-/barnehageeier av 

rektorer og styrere. Dette skjer i eksisterende lederfora. 
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Kilder 

 Tett på realfag, Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 – 

2019), Kunnskapsdepartementet 

 Realfag, relevante – engasjerende – attraktive – lærerike, en rapport fra ekspertgruppa for 

realfagene nedsatt av Kunnskapsdepartementet våren 2014 

 Realfag for framtida – Strategi for styrking av realfag og teknologi (2010 – 2014), 

Kunnskapsdepartementet 

 NOU 2015:8, Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser, Departementenes 

sikkerhets- og serviceorganisasjon, informasjonsforvaltning, Oslo 2015 

 Stortingsmelding 28 (2015 – 2016), Fag – fordypning – forståelse, en fornyelse av 

kunnskapsløftet 
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Vedlegg 1 – ståstedsanalyse fra ledernivå i kommunen 

Kommunen har utarbeidet en helhetlig plan for arbeid med realfag i barnehage og skole   X 

Kommunen setter opp mål for den enkelte skole for opplæring i matematikk   X 

Kommunen setter opp mål for den enkelte skole for opplæring i naturfag   X 

Kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å koordinere arbeidet med matematikk  X  

Kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å koordinere arbeidet med naturfag  X  

Kommunen følger systematisk opp arbeid med utvikling av pedagogisk praksis i realfag 

på den enkelte skole og barnehage i kommunen  

  X 

Kommunen støtter systematisk ledelsens arbeid med utvikling av pedagogisk praksis på 

den enkelte skole og barnehage i kommunen 

 X  

Barnehagelærere deltar i kompetanseutviklingstiltak innen realfag   X 

Lærere i kommunen deltar i etter- og videreutdanningen i matematikk X   

Lærere i kommunen deltar i etter- og videreutdanningen i naturfag  X  

Kommunen har etablert lærende nettverk for lærere som underviser i matematikk   X 

Kommunen har etablert lærende nettverk for lærere som underviser i naturfag   X 

Kommunen har etablert lærende nettverk for barnehagelærere i realfag   X 

Kommunen har etablert samarbeid med lokalt næringsliv for å fremme realfaglig 

kompetanse hos elever 

 X  

Ungdomsskolene i kommunene tilbyr realfagsrelaterte valgfag X   

Kommunen og fylkeskommunen har etablert et samarbeid mellom ungdomstrinn og 

videregående opplæring når det gjelder forsert skoleløp i matematikk og/eller naturfag 

 X  

Kommunen har samarbeidet med Matematikksenteret om kompetanseutvikling    X 

Kommunen har samarbeidet med Naturfagsenteret om kompetanseutvikling  X  

Kommunen har deltatt/deltar i nasjonale satsinger som fremmer elevenes kompetanse i 

matematikk 

  X 

Kommunen har deltatt/deltar i nasjonale satsinger som fremmer elevenes kompetanse i 

naturfag 

 X  

Hvilke satsinger er dette: 

Råholt ungdomsskole har for skoleåret 2015-2016 fått tildelt økonomisk og pedagogisk 

støtte gjennom satsningen «Den naturlige skolesekken». 
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Vedlegg 2  

     Eidsvoll kommune 

2016-2017 

Tiltaksplan 2017-2018 

En kommunal satsing på realfag 

Styringsgruppa ved prosjektleder 
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Forord 

Dette dokumentet er et vedlegg til Eidsvoll kommunes strategiplan for realfag for barn og ungdom 

fra 1 – 19 år. 

Hovedsakelig vil tiltakene rette seg mot barnehager og grunnopplæringen i kommunen, men Eidsvoll 

videregående skole er også en aktiv deltaker i samarbeidet om kommunens realfagsatsing. Etter 

prosjektperioden vil Eidsvoll videregående skole drifte et realfagsnettverk for å opprettholde en 

samarbeidsarena for barnehagene og skolene i kommunen. 

Tiltakene springer ut av innsatsområdene under kapittel 6 i Eidsvoll kommunes strategiplan for 

realfag og er ment å være en felles plattform for hvordan kommunen ønsker at barnehager og skoler 

arbeider med realfag. Eidsvoll kommunes strategiplan for realfag er en «plan for arkitekten og ikke 

for håndverkeren», og tiltaksplanen oppfordrer til en elevaktiv og utforskende tilnærming til realfag 

samt et økt fokus på samarbeid mellom alle virksomhetene. Hvert innsatsområde i strategien har sin 

tiltaksplan som vil si at det finnes fire tiltaksplaner i dette dokumentet. Hver plan består av én side. 

Prosjektleder foreslår at tiltakene kan variere mellom faste, årlige gjøremål til prosjekter som gjentas 

med lengre mellomrom. Formen til utdanningsdirektoratets tiltaksplan til realfagsatsinga «Tett på» 

tar også opp i seg eksisterende tiltak, og det gir et helhetlig bilde av hva som gjøres og hva som settes 

i gang. På denne måten kan man evaluere planen med jevne mellomrom og fjerne tiltak som ikke 

fungerer, samt å sørge for kontinuitet i tiltak som er gode. Eidsvoll kommune ønsker i sin tiltaksplan å 

finne en tilsvarende form. 

 

 

 

 

  
Realfagsprosjektet skal bidra til at barn og unge utforsker, og 

tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i realfag, med motivasjon og 

glede. De som arbeider tettest på barn og unge skal mobiliseres, 

bevisstgjøres og forpliktes til å bidra til prosjektets mål. 
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Innsatsområde 1  
 

Opprettholde og øke fokuset på kompetanseheving hos ansatte i kommunen 
 

 

Prosessmål for skole- og barnehageeiere 

I. Motivere for og øke deltakelse i videreutdanning for lærere og barnehagelærere i realfag 
II. Innlemme realfagsstrategien i Eidsvoll kommune sitt arbeid i alle deltakende virksomheter 

III. En systematisk oppfølgning av kompetanse og utvikling hos barnehagelærere og 
grunnskolelærere innenfor realfagene 

IV. Praksisendring hos lærere, barnehagelærere og andre ansatte i sektoren 

Tiltak kommunalt 

Nye tiltak 2017 Eksisterende tiltak 

 Sikre at kommunen har søkere til 
videreutdanning innenfor realfag 

 Ha realfagssatsinga som tema i møter med 
rektorer og styrere. Både individuelt og i 
plenum 

 Benytte realfagsplanen i kommunen for å 
sikre progresjon gjennom hele barnehage- 
og skoleløpet 

 Realfagsnettverk er etablert i 
kommunen med realfagsansvarlige og 
ressurspersoner fra de 19 barnehagene 
og de 10 skolene 

 Kompetanseheving gjennom 
videreutdanning for eksempel gjennom 
KFK i regi av utdanningsdirektoratet 

 Eidsvoll videregående skole deltar i 
nettverket for erfaringsdeling og faglig 
kursing 

Mulige tiltak i virksomhetene 

Ressurser på nett: 

 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/ 

 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/ 

 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/skoleeieranalysen/ 
 
 

  

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/skoleeieranalysen/
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Innsatsområde 2 
 

Opprette arenaer for samarbeid og gjennomføre erfarings- og 
kompetanseutveksling på tvers av aldersgrupper 
 

 

Prosessmål for nettverket 

I. Lage en helhetlig tiltaksplan for satsningen på matematikk og naturfag fra barnehage og ut 
grunnskolen (og eventuelt videregående skole) 

II. Oppgradere og videreutvikle ulike konkreter og digitale hjelpemidler, samt oppdatere 
bruken av nettressurser i realfagene 

III. Øke motivasjon og mestring hos barn i barnehagen og elever i grunnskolen og videregående 
skole 

IV. Øke kompetansen hos lærere, barnehagelærere og andre ansatte i sektoren 

Tiltak kommunalt 

Nye tiltak 2017 Eksisterende tiltak 

 Videreutvikle samarbeidet mellom 
barnehage, grunnskole og videregående 
skole. 

 Få en felles forståelse i kommunen av 
rammeplanen og kunnskapsløftet innenfor 
realfagene 

 Legge til rette for samarbeid med 
lokalsamfunnet knyttet til 
realfagsprosjekter 

 Refleksjon rundt kompetanse og metoder 

 Motivere for «gjestelærerordning», der 
lærere og barnehagelærere jobber 
med/observerer andre barn/elever  

 Etablering av lærende realfagsnettverk 

 Kursing i metode for lærende 
nettverksarbeid (fagdager i regi av HiOA i 
løpet av 2017) 

 Jevnlige nettverksmøter med samarbeid 
mot kommunens felles mål (etablert 
august 2016) 

 Forankringsarbeid ut på sine 
arbeidsplasser i samarbeid med rektorer 
og styrere 

 Samarbeid om satsinger for høyt 
presterende elever. Forsering av 
matematikk (en full klasse deltar skoleåret 
16/17 på Eidsvoll vgs.) 

Mulige tiltak i virksomhetene 

Ressurser på nett: 

 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/ 

 http://matematikksenteret.no/ 

 http://www.naturfagsenteret.no/ 

 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/tilbud-
til-elever-som-trenger-ekstra-utfordringer-i-realfag/ 

 
 

  

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/
http://matematikksenteret.no/
http://www.naturfagsenteret.no/
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/tilbud-til-elever-som-trenger-ekstra-utfordringer-i-realfag/
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/tilbud-til-elever-som-trenger-ekstra-utfordringer-i-realfag/
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Innsatsområde 3 
 

Bevissthet rundt, og arbeid med metodikk som skaper motivasjon 
for læring 
 

 

Prosessmål for skolene 

I. Øke motivasjon og mestring i realfag hos alle elever i grunnskolen og videregående skole 
II. Øke læringsutbytte i realfag hos barn og unge 

Tiltak kommunalt 

Nye tiltak 2017 Eksisterende tiltak 

 Tilrettelegging for utforskende og 
undrende undervisning i alle fag. 

 Bevisst bruk av metodikk for å stimulere 
forståelse i realfag 

 Stimulere, bruke og videreutvikle den 
enkelte lærers kompetanse 

 Stimulere elevene til kritisk tenkning og 
evne til å tenke selv for å komme frem til 
fornuftige løsninger 

 Legge til rette for at lokalsamfunnet blir 
involvert i opplæringa på en meningsfylt 
måte (i varierende grad per dags dato) 

 Fremme tilpasset opplæring og varierte 
arbeidsmetoder 

Mulige tiltak i virksomhetene 

Ressurser på nett: 

 http://www.naturfagsenteret.no/ 

 http://matematikksenteret.no/ 

 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/ 

 https://castor.kikora.no/ 

 https://nysgjerrigper.no/ 
 
 

  

http://www.naturfagsenteret.no/
http://matematikksenteret.no/
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/
https://castor.kikora.no/
https://nysgjerrigper.no/
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Innsatsområde 4 
 

Bevissthet rundt, og arbeid med metodikk som skaper gode 
arenaer for læring 
 

 

Prosessmål for barnehagene 

I. Øke motivasjon og mestring hos alle barna innenfor realfaglige hovedområder  
II. Øke og imøtekomme nysgjerrighet og undring hos barna 

Tiltak kommunalt 

Nye tiltak 2017 Eksisterende tiltak 

 Bevisstgjøring blant ansatte for å 
synliggjøre og bruke realfagene i 
hverdagen 

 Legge til rette for undring og utforskning i 
hverdagen og sikre den gode samtalen 
(nysgjerrigpermetoden/forskerfrø) 

 Arbeidet med realfagsprosjektet skal være 
beskrevet i årsplanen 

 Legge til rette for at lokalsamfunnet blir 
involvert i opplæringa på en meningsfylt 
måte. 

 Stimulere lærelyst og nysgjerrighet 

Mulige tiltak i virksomhetene 

Ressurser på nett: 

 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/ 

 http://forskerfro.no/ 

 https://nysgjerrigper.no/ 
 
 

 

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/
http://forskerfro.no/
https://nysgjerrigper.no/

