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Presentasjonsnotater
På scenen i dag (etter glansbildet)Jens: Det var litt av et glansbilde, eller hva?! Er vel kanskje ikke fullt SÅ lykkelig og perfekt hos oss, men det som er helt sikkert, er at det i hvert fall ikke var det bare for noen få år tilbake.Jens: På scenen her i dag i dag står fire ildsjeler, og vi skal fortelle historien om det felles digitale løftet i Vestfold fylkeskommune, som vi alle har vært en del av Det har vært mange flere personer involvert i dette arbeidet enn ossMen hovedrolleinnehaverne i dagens show er… Maryann Rosenhave (Skoleleder, nå rådgiver innen digital utvikling)Håvard Dahle (IKT-rådgiver med spesialfokus på utdanning)Morten Oddvik (lektor og digitalpedagog) Og Jens Bonde Rydhagen (IKT-sjef)Da har vi altså IT-nørdene herOg skolenørdene der Jens: Det første vi skal gjøre er å ta et lite skritt tilbake og se hvor vi startet…
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Ensomme ildsjeler – hvordan få frem de gode idéene? Nå har Knut vært på seminar å lært noe nytt igjen nå?Knut vil forberede elevene på fremtiden! Engasjere dem! Han vil gjøre skolen relevant for elevene – og for utvikling av ferdigheter nødvendige i fremtidens arbeids- og samfunnslivSikkerhet og stabilitet vs. Frihet og kreativitetTekstplakat til film: I en ikke alt for fjern fortid



ild|sjel [il:ʃe:l] person som er fylt av brennende 
iver og begeistring 
i dette arbeidet var NN en ildsjel
| |
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IldsjelMaryann: Her er vi noen år tilbake. Hvem var vi? Vi var en fylkeskommune som fylkeskommuner flest: En sentraladministrasjon sittende på et fylkeshus – og rundt omkring - skoler av varierende størrelse. Litt ulikt organisert, men alle gjorde sitt beste med det de hadde. En liten IKT-avdeling (eller –person) på hver skole. Litt lang avstand mellom fylkeshus og skoler, om ikke nødvendigvis geografisk. Morten: Og ellers; ildsjeler. Rundt omkring på skolene var det ildsjeler som ivret etter å få til spennende ting i undervisningen. Som så det store potensialet i at alle elevene hadde bærbar PC (med internettilgang), som snuste etter nye ideer og verktøy på nettet, som ville komme tettere på elevenes hverdag.  Morten: Men ildsjelene kjente seg ofte litt alene på skolene, omgitt av kolleger og ledere med en betydelig mer skeptisk holdning til denne nye teknologien som forstyrret den «klassiske» undervisningen, og satte dem i en situasjon som de opplevde undergravde deres faglige styrke og autoritet. Mange så på dette som et uhåndterlig verktøy, tvunget inn i klasserommene av kunnskapsløse politikere og byråkrater. «Vis meg at PC og internett fører til mer læring, så skal jeg tro på det», «Bruk av IKT har ikke noen verdi i seg selv», «Innføring av verktøy for verktøyets del!».  Morten: Støyen nådde helt inn i kontorlokalene til Utdanningsavdelingen i fylkeshuset, som kom på banen. Det ble ropt om en rød knapp – og styringsverktøy ble bestilt inn for å ta kontrollen tilbake i klasserommet (men under dekke av å være et pedagogisk redskap). Retningslinjer for bruk av PC ble laget, regler for ansattes digitale kommunikasjon med elever ble utarbeidet osv. osv. «Skole er skole, og alt annet er ikke skole.»Maryann: Og IKT fikk stadig nye utfordringer: kravet til driftsstabilitet, kontroll og sikkerhet økte, proporsjonalt med belastningen på nettverket og elevenes kreative løsningskompetanse.  Maryann: Fristelsene sto i kø, og det store internettet måtte reguleres for å gi lærerne en følelse av kontroll tilbake. Lista over nettsider og tjenester som måtte blokkeres ble lenger og lenger… Facebook, YouTube, chattetjenester og spillsider - og en god del annet som ble med i dragsuget… Beslutningene ble ofte tatt et sted i Utdanning sentralt, men de som fikk et ublidt møte med en frustrert IKT-pedagog (som det het den gangen) var ofte den lokale IKT-personen i servicedesken.Maryann: Bærbar PC til alle elevene førte med andre ord ikke bare til frustrasjon i klasserommene, men utvilsomt også på pauserom, møterom og serverrom… Morten: Og det var ikke bare elevenes kreative IKT-kunnskaper man fryktet; det var også de ansattes manglende IKT-kunnskaper. Maryann: Oppsummert: Det handlet ikke om mangel på flinke folk, eller gode intensjoner, hverken lokalt eller sentralt, hverken blant skolefolk eller IKT-folk. Men man manglet en felles forståelse av hva dette nye var og hva det skulle tjene til. Og man manglet strukturer og arenaer for håndtering.





med|spiller [me:`d-spi´l:ər]; el. med|speller 
deltaker på samme lag som en selv

| |
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MedspillerJens: Nå skal jeg absolutt ikke sammenligne meg med Tom Cruise i filmen Mission Impossible som dere så litt fra her, men det var litt Mission Impossible det jeg som ny IKT-sjef ønsket å gjøre noe med! Eller hvordan var det, Maryann? Vi møttes jo ikke så lenge etter at jeg hadde begynt i jobben.Maryann: Ja, du vandret litt intetanende og naivt inn i Digitalpedagogenes hule, gjorde du ikke? Jens: Jo, jeg gjorde jo virkelig det! Jeg kom inn til det jeg tenkte skulle bli et hyggelig møte med noen engasjerte ildsjeler. Kan vel si at engasjementet var der i hvert fall… For som du senere selv har beskrevet det, Maryann, «gikk du i strupen» på meg.   Jens: Men det var vel ikke helt uten grunn?Maryann: Nei. Du, i deg selv, virket jo som en sympatisk og hyggelig fyr, men tilliten til at IKT var der for oss og hadde forståelse for våre faglige behov, var ikke høy. For vi hadde jo omfattende erfaring med at IKT kunne være en bremsekloss, eller til og med en spikermatte, for gode pedagogiske ideer og innfall av digital utforskertrang. Det er ikke så lett å være innovativ når du ikke en gang har tilgang til å installere en printerdriver selv…Maryann: Og så følte vi oss nok ofte litt alene med våre ideer og visjoner… Vi så på dere på IKT som attraktive samarbeidspartnere og potensielle "allierte", med all deres tekniske kunnskap, og ikke minst makt, men opplevde dere nok mer som motspillere enn medspillere. Det var veldig frustrerende.  Morten: Hva gjorde du med frustrasjonen, Maryann? Maryann: Så jeg husker veldig godt at jeg helt bevisst satte meg rett ved siden av deg  - da du ble reddet av at det ble annonsert lunsj...Jens:  Ja, hvis dere ser nøye etter så dere ser kanskje fortsatt merkene etter strupetaket her? Spøk til side: Som dere skjønner så hadde vi litt å jobbe med…. OG - Ikke nok med at tilliten var lav i utgangspunktet, men jeg var i tillegg ansatt med oppgave å samle alle IKT-medarbeiderne fra skolene i en egen felles enhet - jeg skulle i deres øyne «ta fra dem» deres IKT-ressurser, og gjøre det enda verre….Jens: Et mål jeg, eller vi, hadde med den samlede enheten for IKT, var at vi faktisk skulle komme enda tettere på og bistå skolene i deres digitale utvikling, men når jeg snakket om det til rektorer, skoleledere og digitalpedagoger så så jeg bare på ansiktene deres:. «Tettere på  - bla, bla, bedre kvalitet på tjenestene..., bla, bla» Eller, du tenkte vel ikke det, Maryann?!Maryann: Æh, JO 😊. Ta fra oss ressursene for å gi oss "bedre kvalitet på tjenestene"? Joda...Jens: Ja, takk skal du ha… Jens: Vi hadde litt av en oppgave hvis vi noen gang skulle komme dit vi ønsket. Innså fort at strategier, planer, strukturer, prosedyrer med mere ikke var stedet å begynne. Skulle vi lykkes med noe som helst på lang sikt, så måtte vi på IKT, først faktisk komme tettere på, være nysgjerrige, bli kjent med menneskene og rollene deres. Skaffe oss enda bedre forståelse for de digitale behovene og mulighetene i skole. Vi måtte bygge gjensidig tillit – få dem til å tro på at vi var der for dem, og tillit til og forståelse for at vi jobber mot de samme målene. Troen på at Vi på IKT er til for skole, lærere, elever. Vi måtte gå fra motspillere til medspillere! Håvard: Samtidig som vi på IKT måtte ta oss sjøl litt i «nakken» - så vi at det var mange ensomme ildsjeler der ute i utdanning … Det var ikke bare et problem at IKT og utdanning ikke samhandlet godt, men det var også lite samarbeid mellom de digitale ildsjelene på de forskjellige skolene. For vi manglet ikke flinke folk, faktisk så ser jeg mange av de her i salen i dag! Det vi manglet var at vi jobbet mot felles mål, delte med hverandre og at våre digitale ildsjeler fikk den støtten de burde ha fra ledelse og IKT.Jens: Så hva skulle vi gjøre da? Vi måtte jo bygge relasjoner, tillit og fagforståelse. Vi begynte å dra mannsterke fra IKT på digitale fagarenaer for utdanning, og vi sporet opp de få som reiste fra skolene, ofte uvitende om hverandre, og inviterte dem bl. a til felles middag. Formålet var at vi skulle bygge relasjoner og tillit mellom oss på IKT og de, men samtidig var det MINST like viktig at de traff hverandre og gjorde det samme seg mellom. Man skal ikke undervurdere verdien av den uformelle samhandlingen og dialogen.  Maryann: Ja, og fortell litt om hvordan NKUL kom inn i bildet..  Jens: Det var underveis i dette vi fikk høre om NKUL, ikke en typisk arena for IKT, men vi tenkte dit må vi på IKT dra hvis vi skal forstå behovene til skole! Da vi var på NKUL en av de første gangene, fikk jeg høre at jeg var eneste IKT-sjef i landet som var der – noe jeg ble veldig overrasket over – for dette bør være en viktig arena også for oss på IKT.   Morten: Hva førte dette til, Jens? Jens: IKT ble nå en pådriver for at skolene skulle dra på sine digitale arenaer, slik som NKUL, og dersom det som skulle til for at de dro, var at vi på IKT booket hoteller, flyreiser, inviterte til felles middager etc – OK, så gjør vi det! Og gjennom det kom litt etter litt den gjensidige tilliten, engasjementet, ønsket om noe mer og en forståelse for at dette må vi gjøre sammen. Samtidig fant vi ildsjelene og endringsagentene som ville være viktige i vårt videre arbeid.Morten: Men var det din jobb, Jens?Jens: Jeg har blitt spurt flere ganger: Var det ditt ansvar og din jobb å engasjere og knytte sammen de digitale ildsjelene i utdanning? Nei, det var ikke mitt ansvar eller min jobb som IKT-sjef, men det var det riktige å gjøre! Vi må spille hverandre gode og vi må alle trå litt utenfor våre roller og vårt ansvar hvis vi skal lykkes!Overlevering: Jens: Men, det holder ikke bare med gode relasjoner, tillit og engasjement. Nå måtte vi løfte blikket over horisonten, og skue litt inn i framtida. 
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BETT 2014Fellesarenaer 



nysgjerrig [nyʃæ´r:i] en som er ivrig etter 
å få vite ting (om andre), etter å få høre 
nytt, nyfiken, vitebegjærlig, skuelysten
vi er nysgjerrige etter å få vite hvordan vi 
skal gjøre det 

| |
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NysgjerrigJens: Strategi?! Vi må jo ha en IT-strategi?! Var det noen som sa….  Jens: Og til meg: Men Jens, kan ikke du bare sette deg ned og skrive den? Du vet jo hvor skoen trykker…. Det hadde vel blitt bra, Håvard?Håvard: Nei, det ville bare blitt et papir og ikke gitt noen endringer. For det er prosessen og læringen underveis i fellesskap som har vært viktig. Å få en lærende organisasjon er jo noe  ledere i privat og offentlig sektor ofte streber etter å oppnå, for å skape gode resultater over tid. Men for å skape en lærende organisasjon må man ha med seg folka.. Det er de som skal lære og gjøre noe nytt. Ofte må man avlære før man kan gjøre noe på en ny måte. Og det er krevende. Læring kan være litt vondt.. Håvard: Når vi skulle lage strategien var det viktig at de riktige perspektivene var med å skrev den. Og vi kjente jo til noen personer som kunne være aktuelle.Håvard: Flere hadde erfaring med å skrive en IT-strategi. Ingen av oss hadde erfaring med å skrive en digitalstrategi som ikke hadde et ord om teknologivalg. Det var det heller ingen utenfor vår organisasjon som hadde. I alle fall ikke hva vi klarte å finne på det tidspunktet.  Håvard: Vi måtte ta ansvar selv og lære vår organisasjon å kjenne. Hvor mener vi skoen trykker, og hva mener vi skal til for å endre organisasjonen til det bedre. Maryann: For meg som deltaker i arbeidsgruppa var det viktig å fremheve at … det handler IKKE om teknologivalg, men om mennesker og arbeidsoppgaver, om roller og ressurser - sett i lys av den tiden vi lever i. For oss ikke-teknologer som var involvert handlet det mye om å få frem det menneskelige, elevene, de ansatte, det overordnede samfunnsoppdraget...  Mantraet var «Hva er det vi egentlig er her for?» <liten pause> Håvard: Vi skulle endre mennesker. Og for å få til det i skalaen vi så for oss, trengte vi bred involvering og mange gode diskusjoner. Vi var høyt oppe der Sky is the limit. Vi måtte være nysgjerrig, både internt og eksternt for å lære av andre. Håvard: Noen av oss besøkte blant annet Nordahl Grieg Vgs i Bergen, deltok på undervisning i våre egne klasserom i Vestfold, gjennomførte spørreundersøkelser og intervjuer (totalt over 600 ansatte og over 500 elever involvert i prosessen med å beskrive dagens digitale skolehverdag i Vestfold fylkeskommune.  Morten: Dere måtte jo få en forståelse av hva fylkeskommunens rolle var og oppdraget handlet jo konkret om utdanningssektoren. Skole er mer enn bare skole.  Håvard: Ja, når vi i 2015 hadde god oversikt over nåsituasjon, dukket kanskje vår aller største utfordring på det tidspunktet opp.  Håvard: Øverste ledelse var bekymret for å kommunisere ut internt og eksternt hvordan situasjonen faktisk var. Og grunnen til det var veldig enkel, vi beskrev en situasjon som var langt fra optimal.  Håvard: Men et viktig poeng for å lykkes med endring, er at man er ærlig og modig nok til å kalle en spade for en spade. Det gjør ofte til litt vondt, men det må til for å skape endring. Når det kommer hindringer i veien må man være tøff nok til å ta de viktige kampene. Maryann: Vi i arbeidsgruppa hadde store visjoner, nå som vi ENDELIG hadde muligheten til å få påvirke på høyt nivå! Vi hadde en overordnet ide om hvordan dette skal henge sammen, vi hadde store, luftige ambisjoner, kall det et luftslott, som skal realisere alt det vi drømmer om å få til...:Endelig en mulighet til å få til sammenheng og helhet... til å få med hele organisasjonen, sørge for at det digitale får nødvendig oppmerksomhet En mulighet til å bringe skolene opp, frem og sammenTil å bygge strukturer, sikre oppfølging i linje, gjøre oss robuste og mindre avhengige av enkeltmenneskerEffektivisere og modernisere arbeidsmåter, endre praksis i klasserom og verkstederBygge ned skillene mellom sektorer og ansvarsområder, og få til en felles forståelse for samfunnsoppdraget – for hele fylkeskommunen…Maryann: Vyene formelig suste forbi strategikontoret! Og vi kjente vinden i håret!Morten: Luftslottet vokste seg større og større, som en ballong, etter hvert som handlingsplanen este ut i takt med alle gode idéer og innspill. Forstår jeg det riktig?  Håvard: Ja, vel, på slutten av strategiperioden har noen pratet med noen, og luftslottet vårt er på vei til å punktere helt ...Håvard: Heldigvis hadde vi tillit til at vi ønsket hverandre vel. Verdiene til fylkeskommunen ble brukt flittig i denne perioden. Rettferdig, Modig, profesjonell og åpen.. Eller hva sier du Jens, hvordan var de siste minuttene når strategien skulle behandles av toppledergruppen? Var ikke mye luft igjen i det luftslottet? Jens: Nei, for det var nok noen som ble litt skremt av visjonene og alt det man ønsket å få til, og ikke minst forpliktelsene det medførte. Og det var rett før vi tryna på oppløpet. En halvtime før strategien skulle sendes til politisk behandling oppdaget vi at vi ikke hadde den nødvendige forankringen i toppledelsen. Dette ville man ikke stille seg bak. Det var helt krise! Men heldigvis, etter den mest hektiske og viktigste halvtimen i hele prosjektet fikk vi den forankringen og eierskapet vi var avhengig av.  Lærepengen til oss selv var – vi hadde rapportert formelt og riktig til toppledelsen, men ikke brukt de uformelle kanalene som vi ellers var så opptatt av, mot ledelsen for å bygge forståelse og eierskap. Håvard: Vi tenkte ikke det da, men nå i ettertid har vi fått drahjelp i organisasjonen fra et overordnet politisk forankret arbeid, om tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i Vestfold, utfordringen den gang var at digital kompetanse ikke var nevnt med et ord.   <kort pause> Håvard: Vi måtte bidra med en drøm om at digital kompetanse ble sett på helhetlig i hele fylket, fra barnehage og ut videregående skole.Håvard: Vi må være ærlige, resultater av endringer av den typen vi har jobbet med sies det at, hvis de har vært vellykket, vises de etter ca 6-7 år. Vi hadde jo disse store visjonene om hvordan vi skulle få realisert og få til en større endring i hele utdanningssektoren og i hele fylkeskommunen, men samtidig innså vi at vi måtte se realiteten i at store endringer må skje i faser og et skritt av gangen.  Overgang Håvard: Nå hadde vi skrevet ferdig en felles digitalstrategi for hele fylkeskommunen. Så fikk vi se hva den kunne føre til …





endring en; [e`ndriŋ] det å endre(s); 
(mindre) forandring; resultat av en endring 
En viktig, dramatisk, positiv endring 
| |
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Endring Maryann: Ok, så vi hadde vi fått en Digitalstrategi. Men, å endre en fylkeskommune tar tid. Lang tid. Maryann: Å skape endring er en salgsjobb. Vi følte oss litt som «Reisende i Digitalstrategi» - turné rundt til råd og utvalg, arbeidsgrupper og fagfora, by og land - eller som omflakkende predikanter i «Ferdigheter for fremtida». Vi snakket om 21st Ct. Skills, OECD sine fremskrivninger og om Ludvigsenutvalget. Dryppe litt her, dryppe litt der. Så et ord, plante en tanke. For toppledere, skoleeiere, skoleledere, lærere...Håvard: Ja, også hadde vi jo en fin rollefordeling. Jeg hadde fokus på å «Finne de riktig stedene å hekte på kroken» og du, hadde fokus på å «hekte på krokene».Maryann: Det handler om de tre F-ene: Forankring, forankring, forankring. Og om forvaltning og byråkrati. Om å komme til orde i de riktige forsamlingene, både formelle og uformelle arenaer. Noen ganger handler det om riktig plassering ved lunsjbordet, eller en godt timet kommentar over buffeen. … Litt som House of Cards, bare med færre drap. Det handler om å skape koblinger til den enkeltes rolle, tilpasse budskapet og knytte det opp mot det den enkelte er opptatt av.  Morten: Da løsna det vel, eller? Maryann: Nja, i mellomtiden… skjedde det ingenting. I hvert fall så føltes det ikke sånn.Håvard: Nå er strategien på plass, nå kan vi hvile på laurbærene og se at ting bare skjer, neida… Nå var det rett før siste lufta gikk ut av luftslottet…  Håvard: Men fremgang krever motgang – vi holder ut og har tro på at det vi gjør er de riktige tingene for å skape den endringen vi ønsker oss…  Håvard: Så begynte det «endelig» å skje noe…  



Ting skjer!
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TING FALLER PÅ PLASS – GOD MOTTAKELSE Digitalpedagogens rolle ble konkretisertTeam for digital utvikling etableresIKT-standarden ble til (utgangspunkt i hva elevene kan forvente)Ressursgrupper blir etablert, ledelsen leder...Skoleledelsen er avgjørende 



standard [sta´ndard], [sta´ndar] 
via engelsk standard,fra gammelfransk 
estandard 'rettesnor, fane’
å fastsette faglige standarder
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StandardMorten og Maryann (TDU+DIGPED)Morten: Vi har nå med Digitalstrategien og IKT-standarden for elever konkrete felles referanserammer som skaper interesse og en ambisjon for skolene. Men aller viktigst er det at vi begynner å få en felles forståelse av hvorfor vi skal jobbe med dette.  En mer enhetlig forståelse av hva som vil møte elevene våre i fremtidens samfunns- og arbeidsliv, og av at vi må ruste dem for et stadig mer globalisert og digitalisert samfunn. Hva blir da viktig? Og hvordan skal vi omsette dette i praksis? Maryann: Vi får vedtatt en felles rollebeskrivelse og en mininumsressurs for digitalpedagogrollen, og en minimumsressurs til digitalpedagogarbeid på hver skole. Dette gir gamle og nye ildsjeler noe å vise til, det skaper tilhørighet og driv til å få til noe sammen på tvers av fag og skoler. Takket være omfattende forankringarbeid er lederne både kjent med og støtter opp om arbeidet, og flere ledere tar den digitale hatten på og går inn en aktiv rolle som leder av det digitale utviklingsarbeidet på egen skole. Morten: Team for digital utvikling (TDU) blir etablert og tar ansvar for å støtte implementeringen av IKT-standarden for de videregående skolene, som også bidrar til at digitalt utviklingsarbeid generelt kommer på agendaen på skolene. Lokale ressursgrupper som involverer ledere og lærere, blir etablert rundt om på skolene og får ansvar for å følge opp arbeidet med IKT-standarden på egen skole. TDU arrangerer felles workshops for ressursgruppene, som legger til rette for erfaringsdeling, nettverksbygging og regional stolthet. Maryann: Nettverket for Digitalpedagogene får fornyet oppmerksomhet, mer konkrete oppgaver, involveres mer og får en mer tydelig rolle i organisasjonen. Vi får "strammet opp" formen på nettverket og kvaliteten på samlingene. IKT får fast representasjon med en eller flere deltakere, og lederen av Digitalpedagogene møter i samhandlingsmøter og i andre fora hvor beslutninger som berører digitalt utviklingsarbeid tas. Morten: IKT blir involvert i ulike fora, faste deltakere i digitalpedagogenes samlinger, samhandlingsmøte der leder for digitalpedagogene, it-sjef, rektor, god miks av IT og utdanningsfolk som løfter blikket og gjør felles prioriteringer. IKT-standarden for elevene danner et utgangspunkt i hva elevene kan forvente, og stiller også krav til skolene. Veien for heving av lærernes digitalkompetanse går via elevene. Samtidig er en viktig faktor at lederne er like engasjert og involvert i de samme prosessene. 
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Ledelsen og engasjement (NKUL 2015)Må tørre og «Tråkke på tærne»Felles opplevelser 



|

engasjement [aŋgaʃəma´ŋ:], [eŋgaʃəma´ŋ:]
fra fransk engagement, avledet av engager
et bredt engasjement i organisasjonen
|
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EngasjementJens: Her snakker vi engasjement! Engasjerte digitale ildsjeler i utdanning, engasjerte ildsjeler i IKT, men vi kommer ikke langt dersom vi ikke har ledelsen med oss. Og hvordan har så vi engasjert lederne våre? Vi har bl. A tråkket litt på tærne, turt å utfordre. Jeg har vel holdt på å bli kastet ut av utdannings ledermøte med rektorene mer enn en gang, men det har det har absolutt vært verdt! Og jeg har ikke mistet jobben ennå....Tror jeg da,  har jo tross alt vært borte fra jobben noen dager ... Jens: Samtidig har vi også hjulpet lederne med å se og forstå hvorfor dette er viktig og riktig, for man skal ikke glemme at også lederne, som alle andre, er utrygge i det digitale perspektivet. Maryann: Gjennom arbeidet med Digitalstrategien jobbet vi konkret med å involvere ledersjiktet i alle delene av arbeidet, både en-til-en og på samlinger av ulik størrelse og sammensetning. Fremgangsmåten var den samme: Skape forståelse for fremtidsbildet, skape rom for refleksjon rundt hva dette vil si for elevene våre, og skape en opplevelse av at det haster. Trekke paralleller mellom det som forventes av elevene våre, med hensyn til robusthet, fleksibilitet, kreativitet, evne til livslang læring - og det som kreves av oss. Og hva som da må til! Morten: Hvordan evnet dere å få innsikt i eksisterende engasjement ute på skolene?Maryann: Vi gjennomførte for eksempel flere intervjuer, blant annet med hele rektorkollegiet (DLG), hvor vi utfordret og inviterte til åpenhet. En viktig faktor var å våge å sette ord på det vanskelige og utrygge. For eksempel ble lederne utfordret til å snakke om sin egen og ledergruppas digitale kompetanse, og hva de trodde skulle til for å gjøre dem tryggere i rollen som ledere av det digitale utviklingsarbeidet. Det tror vi hadde en forløsende virkning. Morten: Men, hvordan involverte dere lederne våre? Maryann: Flere rektorer og andre ledere ble med på konferanser, kurs og annet med fokus på det digitale, og det ble tatt inn i fylkeskommunens lederprogram. Arne Krokan i fri dressur fikk sikkert en og annen sindig ledersjel til å sette hotellkaffen i vranghalsen, men ikke mer enn til at Krokan ble invitert tilbake et par år senere – denne gangen for alle 1800 ansatte innen Utdanning. Slikt skaper engasjement, felles opplevelser og grobunn for nye tanker.  Maryann: Eller hva tror du, Jens?Jens: Ja, det gjør det absolutt! Et annet eksempel på at vi har lykkes med å engasjere lærerne, IKT og også ledelsen digitalt, er når det gjelder NKUL.  Jens: Hvor mange av dere her i dag er det som har sittet på NKUL og tenkt: "Her skulle lederen min eller rektor vært!"? -Ser at det er flere … Og slik tenkte vi også de første gangene.  Jens: Hos oss har det gått fra, at for noen år siden var det noen få ildsjeler som måtte «krangle seg til» å få dra på NKUL, til at rektorene nå tenker: «Hvem skal vi sende? For dette er viktig og vi bør være tilstede!» Jens: Jens: En milepæl for oss var på NKUL i 2017. Tradisjonen tro inviterte vi på IKT til en felles middag, men denne gangen var det ikke bare de digitale ildsjelene i utdanning og oss fra IKT der. Da var også rektorene fra ALLE skolene der, utdanningsdirektør og stabsdirektør! Til sammen 80 stk! Da jeg som IKT-sjef sammen med stabsdirektør og utdanningsdirektør ønsket velkommen til felles middag, tenkte jeg – Nå er vi her!! Nå skjer det virkelig – snøskredet har startet - og det er ikke mulig å stoppe det! Men det var kanskje bare jeg som følte det slik, Maryann?Maryann: Nei, det var ikke bare deg. Jeg hadde gledestårer i øyekroken <3Jens: Vi på IKT har sagt hele tiden at dersom vi lykkes med å få skolene og utdanning til virkelig å ta helhetlig eierskap til egen digital utvikling, så kommer vi kanskje til å angre på det- nå angrer vi nesten :-) for nå skjer det så mye bra! Det er et bevis på at når lærerne og ledelsen sammen tar eierskapet, det er da det skjer noe!Maryann: Ja, for å komme inn med skolelederperspektivet ... lederne må gå foran, bedrive ledelse! Vi må modellere, by på oss selv, utfordre oss selv, inspirere. Bygge opp skolens digitale modenhet. Sette agendaen og sørge for felles referanserammer som grunnlag for gode diskusjoner... og igjen som grunnlag for endring av praksis.  Maryann: Og, på samme måte som læreren ikke trenger å være best, ha full oversikt, kunne alt, for å ta noe digitalt i bruk med elevene (det skal vanskelig la seg gjøre), så trenger ikke lederen det heller. Det viktigste er å anerkjenne verdien av det digitale, og at det har en viktig plass i skolen, og så gi seg i kast med det! Prøve ut, være nysgjerrig og vise vilje til å utforske og lære noe nytt. Akkurat som vi vil at lærerne skal, og akkurat som vi vil at elevene skal.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Videoloop, musikk på første loop, Nå-bildet KICK-OFF 2018: videoloop Hvor mange er vi her i år? 75 fra VFK og 12 fra TFK Hva skjer? Hvorfor? Erfaringsdeling? 



samtale [sam:tale], tale, snakke sammen; 
ha en samtale; konversere
et bredt engasjement i organisasjonen
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samtale (KICK-OFF 2018)Morten: Kick-off- arrangementet før skolestarten i 2018 var svært viktig fordi det fikk alle til å forstå at vi utdanner unge mennesker til en samtid og framtid i endring, og det viktigste kanskje er at folk får noe å snakke om – teknologiforståelse og utdanningsbehov. Foredragsholderne Arne Krokan og Silvija Seres provoserte, inspirerte og engasjerte oss! Samlingen med 1800 mennesker fra Vestfold fylkeskommune hjalp oss og organisasjonen til målet om å oppnå større digital modenhet. Maryann: Utfordringen er oppfølging videre i organisasjonen og rundt om på skolene. Det er mange parallelle prosesser, regionsammenslåing, fagfornyelsen, IKT-systemendringer, og ikke minst handler det om hvordan vi skal ivareta profesjonens egenart. Det passer derfor veldig bra at profesjonsutvikling er selve bærebjelken i Vestfolds strategiplan for videregående opplæring. Maryann: Å skape trygghet for den enkelte er avgjørende, og det kan vi klare sammen om vi har felles referanser og evner å verdsette den grunnleggende fagkompetansen folk har. Mennesker som snakker sammen, og forstår hverandres roller, er svært viktig for at vi skal få til noe som helst!Morten: Og hva skjer fremover? Videreutvikle DigitalpedagogeneKompetanseforvaltningssystem basert på e-læring (rett og slett et LMS for ansatte)Prosjekt Digital hverdag – forenkle og øke brukervennlighetenRammeverk for Digital kompetanse for skoleledereSpillnettverk for ansatte som er interessert i dataspill i skolen (FTW!)Pilotering av Teams på alle skolene i VFKSammenslåing - to skal bli enFor å nevne noe… Morten: Fremtiden endrer seg hele tida, så da må vi holde tritt! Dere skal få med dere noen lure ting på tampen her. 

https://www.naob.no/s%C3%B8k?articleRefid=4192312


Oppsummering

1. En lur ting
2. En lur ting til
3. En lur ting til til
4. En lur ting til til til

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En lur tingMaryann: Felles opplevelser skaper felles referanserammer.Håvard: Sammenlign deg med den du selv var i går, ikke med hvem noen andre er i dagMorten: Det er bedre å være et kyllinghode enn å være en oksehale. Det er bedre å være en liten innovatør enn å være en del av en stor bremsekloss. Jens: Vi må alle være nysgjerrige, utfordre og trå utenfor våre roller 



Det er ikke nok om én skole eller én lærer er gode i 
bruk av digitale verktøy. Det er å heve mengden 
som virkelig gir resultater.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Avslutningsvis: Hvorfor står så akkurat vi her i dag?Jens: Det startet med at et av de første årene vi var på NKUL, hørte jeg mye om hva man hadde fått til i en enkelt klasse eller på en enkelt skole. Jeg sa da at dersom vi lykkes med det vi ønsket å få til, så skulle vi om noen år stå på NKUL og fortelle om, ikke om hva vi har fått i en enkelt klasse eller skole, men for alle skolene i fylkeskommunen som helhet Jens: Jeg så på det litt som en spøk, men Håvard her, du gjorde ikke det? Håvard: Hadde ikke tenkt å la deg slippe unna med det, nei.. Både i forfjor og i fjor utfordret jeg deg: Er det i år du skal stå på NKUL? Jens:  I år måtte jeg til pers... MEN det var helt uaktuelt å stå her fremme alene, det er en grunn til vi står her alle 4 med roller som lærer, skoleleder, IKT-rådgiver og IKT-sjef, for dette digitale løftet har vi gjort sammen på tvers av ansvar, roller og fag, også med mange i salen i dag. Og det er som må til for at man lykkes, for:Det er ikke nok om én skole eller én lærer er gode i bruk av digitale verktøy. Det er å heve mengden som virkelig gir resultater! Takk for oss!  Spørsmål?
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profesjonsfusjon [profeʃo:´ns:fuʃo:´n] 
prosess hvor utøvere av ulike profesjoner samordner seg for å innfri felles mål; profesjonell 
reorientering; prosess som kan frigjøre betydelige mengder organisatorisk energi
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Takk for oss!
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