Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond (18.02.2022)
Saksdokumenter med vedlegg

Saksliste
Godkjenning av innkalling
Saker til behandling
1/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021

3

2/22 Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. januar 2022

18

3/22 Oversikt over tildelte tilskudd pr. februar 2022, samt handlingsrom

39

4/22 READ Agder - Søknad om støtte

43

5/22 UiA - Senter for e-helse - videreføring - Agder som mønsterregion innen e-helse
80
6/22 Politikk for store samfunnsutfordringer - søknad - videreføring

101

7/22 Campus Sør - SSHF - Videreføring

118

8/22 KS - Inn i jobb

129

9/22 Søknad - Shift - Senter for entreprenørskap - Handelshøyskolen UiA

141

10/22 Søknad DIH Oceanopolis - EDIH - Digitalisering

158

11/22 Sluttrapport - Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode

173

12/22 KS - Agder - Drømmejobben - Sluttrapport - Sluttutbetaling

181

13/22 UiA - Flykningbarns møter med barnehager og lokalmiljø

230

14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling

245

15/22 AI - HUB - UiA - Statusrapport - Delutbetaling

405

16/22 Utvidet samarbeid med Sørlandets kompetansefond?

413

17/22 Administrative endringer - kontor, systemer mv

416

18/22 Agder kunstfagskole - forespørsel om fornyet vurdering

419

19/22 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022

430

1/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 - 22/04931-3 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 : Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/04931-3
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021
Administrasjonens forslag til vedtak
Protokoll fra styremøtet 26. november 2021 godkjennes.
Vedlegg
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021

Dokumentnr.: 22/04931-3

side 1 av 1

1/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 - 22/04931-3 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021

Møteprotokoll
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Dato:
Tid
Sted:

26.11.2021
09:00
Administrasjonsbygget, Arendal

Møtende medlemmer:
Navn
Tormod Vågsnes
Sverre Valvik
Kjetil Glimsdal
Oddvar Espegren
Rita Hansen
Anne H. Trommestad
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ole Magnus Heimvik

Funksjon
Styreleder
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Varamedlem

Parti

Vara for

Stilling

side 1 av 14

1/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 - 22/04931-3 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling
Saker til behandling
66/21

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. oktober

3

67/21

Oversikt over tildelte tilskudd pr. november 2021

3

68/21

Avkastning på fondets kapital pr. 31. oktober 2021

4

69/21

Strategi - Kapitalforvaltning 2022

5

70/21

Strategidokument - utdelinger

6

71/21

Søknad SmartOrg AS - forprosjekt

7

72/21

Lydløs - Søknad om støtte -

8

73/21

UiA - Søknad Master i rettsvitenskap

9

74/21

Søknad - Batteri Agder - Videreføring

10

75/21

Søknad - Østre Agder regionråd - Helseklynge - videreføring

11

76/21

Vedtektsendring - Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet

12

77/21

Tilbud - regnskapsførsel 2022

12

78/21

Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
26.11.2021

13

Arendal, den 26.11.2021
Tormod Vågsnes
Styreleder

Kjetil Glimsdal

Sverre Valvik

Rita Hansen

Oddvar Espegren

Anne H. Trommestad
Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

side 2 av 14

1/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 - 22/04931-3 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

66/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. oktober
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
66/21

Administrasjonens forslag til vedtak
Protokoll fra styremøte 15. oktober 2021 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens vedtak ble enstemmig vedtatt
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Protokoll fra styremøte 15. oktober 2021 godkjennes.
[Lagre]

67/21 Oversikt over tildelte tilskudd pr. november 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-3
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
67/21
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Administrasjonens forslag til vedtak
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.
[Lagre]

68/21 Avkastning på fondets kapital pr. 31. oktober 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-4
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
68/21

Administrasjonens forslag til vedtak
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.
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[Lagre]

69/21 Strategi - Kapitalforvaltning 2022
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-5
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
69/21

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar ny
kapitalforvaltningsstrategi for 2022, i samsvar med forslaget benevnt
Kapitalforvaltningsstrategi 2022, vedlagt som vedlegg 1 til saken.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å selge fondets
eiendeler i DNB Scandinavian Property Fund. Styret gir daglig leder, i
samarbeid med Gabler, fullmakt til å varsle styret i DNB Scandinavian
Property Fund om at man primært ønsker å innløse andeler gjennom
andrehåndsmarkedet. Dersom det fremstår som vanskelig kan daglig leder og
Gabler besørge andelene innløst ved fremsettelse av krav om formell
innløsning innen utgangen av januar 2022.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Votering
Styret vedtok enstemmig administrasjonens forslag til vedtak.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar ny
kapitalforvaltningsstrategi for 2022, i samsvar med forslaget benevnt
Kapitalforvaltningsstrategi 2022, vedlagt som vedlegg 1 til saken.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å selge fondets
eiendeler i DNB Scandinavian Property Fund. Styret gir daglig leder, i
samarbeid med Gabler, fullmakt til å varsle styret i DNB Scandinavian
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Property Fund om at man primært ønsker å innløse andeler gjennom
andrehåndsmarkedet. Dersom det fremstår som vanskelig kan daglig leder og
Gabler besørge andelene innløst ved fremsettelse av krav om formell
innløsning innen utgangen av januar 2022.
[Lagre]

70/21 Strategidokument - utdelinger
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-1
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
70/21

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar vedlagte dokument
for utdelingsstrategi som nytt strategidokument for fondets utdelinger.
2. Styret vedtar følgende nye formulering av standard vilkår for utbetaling av
støtte i samsvar med tilsagn om støtte;
Mottaker av støtte må sende skriftlig anmodning til Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond for å få utbetalt støtte. Inntil 50 % av årlig tilsagnsbeløp kan
utbetales som forskudd når vilkårene for tilbudet er akseptert. Resten
utbetales avhengig av prosjektforløp og mot oversendelse av regnskap som
dokumentasjon for påløpte kostnader i samsvar med budsjett. Minimum 20 %
av tilsagnsbeløpet skal gjenstå til sluttutbetalingen.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Styret gikk gjennom strategien og drøftet denne. Styremedlemmet Oddvar Espegren
ønsket tydeligere ordlyd knyttet til mulig inndragning av støtte. Styremedlemmet
Sverre Valvik foreslo etter dette følgende justering i nest siste avsnitt under punkt 6.
Ny tekst:
Dersom et prosjekt avviker fra forutsetninger angitt i søknaden står fondet fritt til å
tilbakekalle, stanse eller redusere tildelinger.
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Votering
Administrasjonens forslag, med justeringen foreslått av Valvik i punkt 6, ble
enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar vedlagte dokument
for utdelingsstrategi som nytt strategidokument for fondets utdelinger, dog slik
at punkt 6, nest siste avsnitt får følgende ny ordlyd:
Dersom et prosjekt avviker fra forutsetninger angitt i søknaden står fondet fritt
til å tilbakekalle, stanse eller redusere tildelinger.
2. Styret vedtar følgende nye formulering av standard vilkår for utbetaling av
støtte i samsvar med tilsagn om støtte;
Mottaker av støtte må sende skriftlig anmodning til Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond for å få utbetalt støtte. Inntil 50 % av årlig tilsagnsbeløp kan
utbetales som forskudd når vilkårene for tilbudet er akseptert. Resten
utbetales avhengig av prosjektforløp og mot oversendelse av regnskap som
dokumentasjon for påløpte kostnader i samsvar med budsjett. Minimum 20 %
av tilsagnsbeløpet skal gjenstå til sluttutbetalingen.
[Lagre]

71/21 Søknad SmartOrg AS - forprosjekt
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/20734-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
71/21

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte
SmartOrg AS sitt forprosjekt, som omsøkt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
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Styret gikk gjennom saken. Det anses ikke tvilsomt at SmartOrg AS har et godt
konsept som kan bli et godt og viktig verktøy for svært mange brukergrupper. Det
anses imidlertid ikke å være et type prosjekt som kompetansefondet skal satse på
ihht dagens kriterier.
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte
SmartOrg AS sitt forprosjekt, som omsøkt.
[Lagre]

72/21 Lydløs - Søknad om støtte Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21099-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
72/21

Sekretariatets forslag til vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne
innvilge støtte til stiftelsen Lydløs sitt prosjekt som omsøkt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Saken ble gjennomgått av styret. Styret er positive til tiltak som kan bringe
fritidsbåtindustrien over på grønne og fremtidsrettede løsninger. Det er videre fint om
vi kan få revitalisert denne industrien her på Agder. Styret deler imidlertid
administrasjonens oppfatning om at den foreliggende søknaden ligger for tett opp til
å være en form for driftsstøtte til selve festivalen, og at aktørene som ennå er i
Agder, og som kan være aktuelle aktører i Agder må sterkere inn i et prosjekt dersom
det skal kunne være aktuelt å støtte dette fra kompetansefondets side.
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
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Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne
innvilge støtte til stiftelsen Lydløs sitt prosjekt som omsøkt.
[Lagre]

73/21 UiA - Søknad Master i rettsvitenskap
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/17585-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
73/21

Administrasjonens forslag til vedtak
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til
foreliggende søknad fra UiA knyttet til etablering av master i rettsvitenskap.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Styret behandlet saken og var enig med administrasjonen i at dette er en søknad
som treffer svært godt i forhold til formålet om videreutvikling av UiA. Samtidig har
man begrenset med midler de kommende to årene. Hensett til ønske om å bidra til
en slik videreutvikling ønsket et samlet styre å gå for administrasjonens alternative
forslag etter at styreleder fremmet dette som et alternativ, slik:
Styret vedtar NOK 500.000,- i støtte innenfor rammen av tildelinger i 2021. Videre ser
styret positivt på videre støtte for kommende år slik: 500.000,- hvert år i 2022 og
2023, og inntil NOK 2.000.000,- i 2024. Søknad om støtte må søkes for hvert enkelt
år selv om det her er gitt signal om at styret ser positivt på videre støtte i ytterligere
tre år.
Votering
Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å tildele NOK
500.000,- i støtte for rammen i 2021 til prosjektet Master i rettsvitenskap ved
UiA.
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2. Styret ser positivt på videre støtte for kommende år slik: NOK 500.000,- hvert
år i 2022 og 2023, og inntil NOK 2.000.000,- i 2024. Søknad om støtte må
søkes for hvert enkelt år selv om det her er gitt signaler om at styret ser
positivt på videre støtte i ytterligere tre år.
3. Støtte gis basert på foreliggende opplysninger og forutsetninger angitt i
søknaden og øvrige vilkår følger av tildelingsbrevet.
[Lagre]

74/21 Søknad - Batteri Agder - Videreføring
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21633-3
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
74/21

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.500.000,- for andre
år (2022) i prosjektet Agder Batteri Kompetanse.
2. Tilskuddet er en videreføring av tildeling i sak 9/2021 og finner sted på samme
vilkår og med de samme forutsetninger som for tildelingen for 2021 (sak 9).
3. Tildelt bevilging for 2021 med NOK 200.000,- trekkes inn som ubenyttet, jfr.
søknad for 2022.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Saken står i samme posisjon som i februar og styret vurderer saken likt som den
gang og ønsket å stå ved tidligere signal om støtte med NOK 1.500.000,- for 2022.
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.500.000,- for andre
år (2022) i prosjektet Agder Batteri Kompetanse.
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2. Tilskuddet er en videreføring av tildeling i sak 9/2021 og finner sted på samme
vilkår og med de samme forutsetninger som for tildelingen for 2021 (sak 9).
3. Tildelt bevilging for 2021 med NOK 200.000,- trekkes inn som ubenyttet, jfr.
søknad for 2022.
[Lagre]

75/21 Søknad - Østre Agder regionråd - Helseklynge - videreføring
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/02631-75
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
75/21

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond innvilger støtte til tredje og
siste år til Østre Agder regionråd for prosjektet «Etablering av Helseklynge»
2. For øvrig vises det til tidligere krav og forutsetninger, jfr. sak 2019/64 og sak
2020/47.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til delutbetaling
av støtte etter progresjon og mot regnskap som forespurt, dog slik at minst 20
% av samlet støtte over hele støtteperioden ikke skal utbetales før sluttrapport
foreligger.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Styret støttet administrasjonens innstilling og ønsker å videreføre satsningen på
Helseklyngen i siste år av prosjektperioden.
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond innvilger støtte til tredje og
siste år til Østre Agder regionråd for prosjektet «Etablering av Helseklynge»
2. For øvrig vises det til tidligere krav og forutsetninger, jfr. sak 2019/64 og sak
2020/47.
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3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til delutbetaling
av støtte etter progresjon og mot regnskap som forespurt, dog slik at minst 20
% av samlet støtte over hele støtteperioden ikke skal utbetales før sluttrapport
foreligger.
[Lagre]

76/21 Vedtektsendring - Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/20658-4
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
76/21

Administrasjonens forslag til vedtak
Informasjonen vedrørende godkjent vedtektsendring tas til orientering

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Informasjonen vedrørende godkjent vedtektsendring tas til orientering
[Lagre]

77/21 Tilbud - regnskapsførsel 2022
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-14
Ole Magnus Heimvik
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Behandlet av
12 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
77/21

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler knyttet til
regnskapsførsel og nettside:

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler knyttet til
regnskapsførsel og nettside:
Regnskap – Landbø Regnskap AS
Nettside – CC Berli Kommunikasjon AS
Daglig leder gis fullmakt til å ordne det praktiske.
[Lagre]

78/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond 26.11.2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-19
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Saknr
78/21

Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar sakene under eventuelt til orientering.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.11.2021:
Møtebehandling
Daglig leder orienterte kort om utviklingen i etableringen av Agder Seed AS, Battery
Coast, diverse vedrørende mulig samarbeid med øvrige stiftelser, og status i relasjon
til diverse endringer knyttet til administrasjonen
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret tar sakene til orientering.
[Lagre]
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/04931-4
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. januar 2022.
Administrasjonens forslag til vedtak
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.
Vedlegg
Aust-Agder_utviklings-_og_kompetansefond_2022_01
Aust-Agder_utviklings-_og_kompetansefond_2021_12

Saksopplysninger
Ved inngangen til 2022 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
(Kompetansefondet) en markedsverdi på NOK 583.460.200,-. Dette innebærer at man
hadde en avkastning i 2021 på NOK 56.162.353,-. Avkastningen i desember var følgelig
positiv med NOK 10.440.000,-.
Pr utgangen av januar 2022 var Kompetansefondets markedsverdi på NOK 556.840.200,noe som innebærer at man i løpet av januar måned har hatt en reduksjon i fondets verdi
med NOK 25.216.000,- siden årsskiftet.
Markedsverdier pr. 31. januar 2022 vises i følgende tabell:
Beløp i mill. kroner
Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendom
Bank
Sum

Markedsverdi
31.12.2021

Kjøp/
Salg

Verdiendring

Markedsverdi
31.01.2022

349,8
49,3
101,5
79
3,8
583,3

0
0
0
0

-24,0
-0,2
-1,1
0,1
- 1,2
-25,5

325,8
49,0
100,3
79,1
2,6
556,8

Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2021, kjøp og salg siden 31.12.2021,
verdiendring siden 31.12.2021 og markedsverdi per 31.1.2022.
Dokumentnr.: 22/04931-4
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Tabellen viser sammensetning og vekting av porteføljen og grenser satt i
kapitalforvaltningsstrategien.

Styret vedtok i styremøtet 26. november 2021 kapitalforvaltningsstrategien for 2022.
Strategien var i stor grad en videreføring av strategien for 2021, dog slik at det er satt litt
videre minimums og maksimumsrammer på enkelte av aktivaklassene.
Videre ble det åpnet for formålstjenlige investeringer med inntil 5 % av aksjeporteføljen
målt etter verdien på porteføljen på tidspunktet for investeringsbeslutning. I samsvar med
dette har man da også valgt å gå inn med en investering i Agder Seed AS på NOK 25
millioner.
Andre aktører i det nye fondet er blant annet Sparebanken Sør (25 mill.).
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør (25 mill.), Sørlandets kompetansefond (50 mill.) og
diverse sparebanker i regionen (12 mill.), slik at fondet nå er på NOK 137 mill. Fondet skal
driftes av Skagerak kapital.
Økningen av aksjeandelen som ble initiert ved kapitalforvaltningsstrategien for 2021 ble
gjennomført i 2021, og som det fremgår av tabellen ovenfor var man pr. 31. januar 2022
innenfor alle vedtatte rammer for de ulike aktivaklasser.
Rebalansering foretas følgelig nå løpende dersom det er behov for dette.
I relasjon til eiendomsfondene vedtok styret i møte 26. november 2021, etter råd fra
Gabler, at man skulle gå ut av DNB Scandinavian Property Fund, og bytte til et
eiendomsfond som jevnt over ligger med høyere avkastning. Det arbeides for å gjøre
overgangen raskest mulig da dette har betydning for avkastningen på midlene. I
mellomperioden (mellom fondene) vil man trolig oppnå en begrenset avkastning.
Prosessen med bytte av aktør er i gang og det er løpende dialog om dette mellom Gabler
og daglig leder.
Videre er det foretatt forespeilede endringer knyttet til investeringen i DEAS eiendomsfond.
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I samsvar med strategien er plasseringene slik pr. 31. januar 2022:

Nærmere om avkastningen i desember 2021 og hittil i 2022
Utviklingen i 2021 var totalt sett positiv og Kompetansefondet hadde den høyeste
avkastningen noen sinne i 2021. Avkastningen på aksjeporteføljen var imidlertid skuffende
målt i forhold til indeks. Totalt for året lå man 4,3 % under indeks for aksjer. Dette har stor
betydning for totalavkastningen da Kompetansefondet nå har ca 60 % av kapitalen i
aksjer. Meravkastningen ved ren indeksplassering for aksjeporteføljen ville vært rundt
NOK 11 millioner.
Denne trenden har fortsatt i 2022 ved at man pr. 31. januar 2022 ligger 1,5 % under
indeks. Starten av 2022 har vært vanskelig for hele aksjemarkedet med stort sett fall over
hele linjen. Den aktive forvaltningen har imidlertid ikke redusert fallet, men forsterket dette i
første måned. Dette innebærer ikke at man vil tape mot indeks over tid, men det er likevel
noe skuffende at verken i hele 2021, eller nå i starten av 2022, ikke klarer å ligge over
indeks ved den aktive forvaltningen.
Konklusjon
Porteføljen har hatt en svært dårlig utvikling i starten av 2022. Dette har for så vidt også
fortsatt inn i februar. Selv om ikke alle investeringer er avstemt har man hatt ytterligere tap
hittil i februar på ca NOK 4 millioner (pr 09.02.22) avstanden til indeks har da også økt
ytterligere (1,6 %). Det siste er noe overraskende ettersom utviklingen i aksjemarkedet
generelt har hatt en mer positiv utvikling i februar.
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning
Mnd til dato

Beholdning

Aksjer
Norske obligasjoner

Hitt. i år

Portef.

Portef.

Indeks

Diff.

Portef.

Portef.

Indeks

TNOK

%

%

%

TNOK

%

%

Diff.
%

-24 003

-6,9

-4,2

-2,7

-24 003

-6,9

-4,2

-2,7

-244

-0,5

-0,6

0,1

-244

-0,5

-0,6

0,1

-1 146

-1,1

-1,5

0,4

-1 146

-1,1

-1,5

0,4

Eiendomsfond

172

0,2

0,2

0,0

172

0,2

0,2

0,0

Bankinnskudd

4

0,1

0,0

0,1

4

0,1

0,0

0,1

-25 216

-4,3

-2,8

-1,6

-25 216

-4,3

-2,8

-1,6

Utenlandske obligasjoner

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

Allokering
Min

Normal

Maks

Avvik

TNOK

Verdi
%

%

%

%

%

Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendomsfond
Bankinnskudd

325 796
49 017
100 311
79 119
2 597

58,5
8,8
18,0
14,2
0,5

55,0
7,0
12,0
12,0
0,0

60,0
9,0
15,0
15,0
1,0

65,0
12,0
20,0
18,0
2,0

-1,5
-0,2
3,0
-0,8
-0,5

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

556 840

100,0

Beholdning

Inspeksjon

OK
OK
OK
OK
OK

Periode: 30.04.2004 til 31.01.2022
Valuta: NOK

1

Generert: 09.02.2022 09:29:13

2/22 Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. januar 2022 - 22/04931-4 Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. januar 2022 : Aust-Agder_utviklings-_og_kompetansefond_2022_01

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Indeksert avkastning siste 36 måneder

Avkastning

Verdiutvikling, TNOK

Porteføljevekter
Siste mnd

Hittil i år

Siste 36 mnd

Siden start

583 324,1

583 324,1

456 613,9

200 889,8

-1 268,0

-1 268,0

-24 013,6

132 318,5

Gev/tap

-25 215,9

-25 215,9

124 239,9

424 521,6

Utgående beholdning

556 840,2

556 840,2

556 840,2

556 840,2

Inngående beholdning
Innskudd/uttak

Periode: 30.04.2004 til 31.01.2022
Valuta: NOK

2
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Markedsverdi, TNOK
Beholdning

Periode: 31.12.2021 til 31.01.2022
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
% av portefølje

31.01.2022

31.12.2021

Inn/ut

Avkastning

31.01.2022

59 771
54 263
21 137
41 513
63 634
35 263
28 070
22 144

65 287
60 113
23 624
44 486
67 200
36 391
29 903
22 795

0
0
0
0
0
0
0
0

-5 516
-5 850
-2 487
-2 973
-3 566
-1 127
-1 833
-651

10,7
9,7
3,8
7,5
11,4
6,3
5,0
4,0

325 796

349 798

0

-24 003

58,5

DNB Obligasjon E

49 017

49 261

0

-244

8,8

Norske obligasjoner

49 017

49 261

0

-244

8,8

BlueBay IG Global Agg
PIMCO Global Bond Fund ESG
PIMCO Income Fund

33 510
33 105
33 696

33 855
33 540
34 061

0
0
0

-344
-436
-365

6,0
5,9
6,1

100 311

101 456

0

-1 146

18,0

DEAS Eiendomsfond Norge I
DNB Scandinavian Propfund 4 KS

27 382
51 737

27 382
51 582

-17
0

17
155

4,9
9,3

Eiendomsfond

79 119

78 964

-17

172

14,2

2 380
217

3 627
217

-1 251
0

4
0

0,4
0,0

2 597

3 844

-1 251

4

0,5

556 840

583 324

-1 268

-25 216

100,0

AKO Global L/O H2N
Ardevora Global Equity SRI
Artisan Global Discovery
Egerton Capital Equity L/O H2N
Generation Global Equity A62
Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N
The Children's Inv. Fund H2N 0521
TT Emerging Markets Equity
Aksjer

Utenlandske obligasjoner

Driftskonto
Handelskonto DNB
Bankinnskudd
Total (Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond)

Min

Normal

Maks

Avvik

55,0

60,0

65,0

-1,5

7,0

9,0

12,0

-0,2

12,0

15,0

20,0

3,0

12,0

15,0

18,0

-0,8

0,0

1,0

2,0

-0,5

3
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning, mnd. til dato, %
Beholdning

Periode: 30.04.2004 til 31.01.2022
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
Avkastning, hitt. i år, %

Avkastning, siden start, %

Portef.

Ind.

Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Start

AKO Global L/O H2N

-8,4

-4,6

-3,9

-8,4

-4,6

-3,9

17,2

17,9

-0,7

31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI

-9,7

-3,8

-5,9

-9,7

-3,8

-5,9

14,8

14,2

0,6

31.12.2016

-10,5

-3,8

-6,7

-10,5

-3,8

-6,7

5,3

11,7

-6,4

30.04.2021

Egerton Capital Equity L/O H2N

-6,7

-4,9

-1,8

-6,7

-4,9

-1,8

0,7

11,7

-11,0

15.02.2021

Generation Global Equity A62

-5,3

-4,2

-1,1

-5,3

-4,2

-1,1

24,2

22,6

1,6

31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N

-3,1

-4,9

1,8

-3,1

-4,9

1,8

0,9

10,7

-9,9

01.10.2018

The Children's Inv. Fund H2N 0521

-6,1

-4,9

-1,2

-6,1

-4,9

-1,2

2,1

7,3

-5,2

04.05.2021

TT Emerging Markets Equity

-2,9

-0,7

-2,1

-2,9

-0,7

-2,1

7,3

6,4

0,9

31.05.2018

Aksjer

-6,9

-4,2

-2,7

-6,9

-4,2

-2,7

8,5

9,3

-0,8

30.04.2004

DNB Obligasjon E

-0,5

-0,6

0,1

-0,5

-0,6

0,1

2,5

1,4

1,2

31.05.2015

Norske obligasjoner

-0,5

-0,6

0,1

-0,5

-0,6

0,1

4,0

3,0

1,1

30.04.2004

BlueBay IG Global Agg

-1,0

-1,5

0,5

-1,0

-1,5

0,5

3,5

2,3

1,2

31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

-1,3

-1,5

0,2

-1,3

-1,5

0,2

2,4

2,2

0,2

31.10.2017

PIMCO Income Fund

-1,1

-2,1

1,0

-1,1

-2,1

1,0

2,7

1,1

1,6

23.01.2020

Utenlandske obligasjoner

-1,1

-1,5

0,4

-1,1

-1,5

0,4

4,3

3,8

0,4

31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

9,5

9,5

0,0

31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS

0,3

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

6,7

6,7

0,0

31.12.2009

Eiendomsfond

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

7,0

7,0

0,0

31.12.2009

Driftskonto

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

2,7

1,8

0,9

30.04.2004

Handelskonto DNB

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

01.10.2018

Bankinnskudd

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

2,6

1,8

0,8

30.04.2004

-4,3

-2,8

-1,6

-4,3

-2,8

-1,6

6,6

5,9

0,7

30.04.2004

Artisan Global Discovery

Total (Aust-Agder Utviklings- og
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Beholdning
AKO Global L/O H2N

Periode: 30.04.2004 til 31.01.2022
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

% av portf.
31.01.2022

Avkastn., mnd. til dato, %
Portef. Indeks
Diff.

Avkastn., hitt. i år, %
Portef. Indeks

Diff.

Markedsverdi MNOK
31.01.2022 31.12.2021

Bev.

Gev/tap

Startdato

10,7

-8,4

-4,6

-3,9

-8,4

-4,6

-3,9

59,8

65,3

0,0

-5,5

31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI

9,7

-9,7

-3,8

-5,9

-9,7

-3,8

-5,9

54,3

60,1

0,0

-5,8

31.12.2016

Artisan Global Discovery

3,8

-10,5

-3,8

-6,7

-10,5

-3,8

-6,7

21,1

23,6

0,0

-2,5

30.04.2021

Egerton Capital Equity L/O H2N

7,5

-6,7

-4,9

-1,8

-6,7

-4,9

-1,8

41,5

44,5

0,0

-3,0

15.02.2021

11,4

-5,3

-4,2

-1,1

-5,3

-4,2

-1,1

63,6

67,2

0,0

-3,6

31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N

6,3

-3,1

-4,9

1,8

-3,1

-4,9

1,8

35,3

36,4

0,0

-1,1

01.10.2018

The Children's Inv. Fund H2N 0521

5,0

-6,1

-4,9

-1,2

-6,1

-4,9

-1,2

28,1

29,9

0,0

-1,8

04.05.2021

TT Emerging Markets Equity

4,0

-2,9

-0,7

-2,1

-2,9

-0,7

-2,1

22,1

22,8

0,0

-0,7

31.05.2018

58,5

-6,9

-4,2

-2,7

-6,9

-4,2

-2,7

325,8

349,8

0,0

-24,0

30.04.2004

DNB Obligasjon E

8,8

-0,5

-0,6

0,1

-0,5

-0,6

0,1

49,0

49,3

0,0

-0,2

31.05.2015

Norske obligasjoner

8,8

-0,5

-0,6

0,1

-0,5

-0,6

0,1

49,0

49,3

0,0

-0,2

30.04.2004

BlueBay IG Global Agg

6,0

-1,0

-1,5

0,5

-1,0

-1,5

0,5

33,5

33,9

0,0

-0,3

31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

5,9

-1,3

-1,5

0,2

-1,3

-1,5

0,2

33,1

33,5

0,0

-0,4

31.10.2017

PIMCO Income Fund

6,1

-1,1

-2,1

1,0

-1,1

-2,1

1,0

33,7

34,1

0,0

-0,4

23.01.2020

18,0

-1,1

-1,5

0,4

-1,1

-1,5

0,4

100,3

101,5

0,0

-1,1

31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I

4,9

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

27,4

27,4

0,0

0,0

31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS

9,3

0,3

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

51,7

51,6

0,0

0,2

31.12.2009

14,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

79,1

79,0

0,0

0,2

31.12.2009

Driftskonto

0,4

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

2,4

3,6

-1,3

0,0

30.04.2004

Handelskonto DNB

0,0

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

0,2

0,2

0,0

0,0

01.10.2018

Bankinnskudd

0,5

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

2,6

3,8

-1,3

0,0

30.04.2004

100,0

-4,3

-2,8

-1,6

-4,3

-2,8

-1,6

556,8

583,3

-1,3

-25,2

30.04.2004

Generation Global Equity A62

Aksjer

Utenlandske obligasjoner

Eiendomsfond

Total (Aust-Agder Utviklings- og
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Nøkkeltall i perioden

Trendanalyse - Informationskvot

Markedsverdi (TNOK)

556 840

Beta

Avkastning - portefølje

6,6 %

Forklaringsgrad (R2)

Avkastning - indeks

5,9 %

Tracking Error

Differanse

0,7 %

Info kvot

0,41

Standardavvik - portefølje

4,4 %

Sharpe Ratio

1,09

Standardavvik - indeks

3,7 %

Konsistens
Max drawdown
Recovery time

Trendanalyse - Sharpe Ratio

1,13
0,87
1,7 %

62,0 %
-15,1 %
236

Trendanalyse - Tracking Error

Periode: 30.04.2004 til 31.01.2022
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning

Differanseavkastning
2022

2021

2020

2019

2018

2017

556 840

583 324

534 026

495 633

444 926

467 276

Portef.

-4,3 %

10,6 %

9,6 %

13,6 %

-2,5 %

11,9 %

Indeks

-2,8 %

12,3 %

9,6 %

12,7 %

-1,0 %

9,0 %

Differanse

-1,6 %

-1,7 %

0,0 %

0,8 %

-1,5 %

3,0 %

Avkastning

1 mnd

3 mnd

6 mnd

1 år

3 år

5 år

Portef.

-4,3 %

-2,7 %

-2,9 %

6,1 %

8,5 %

7,5 %

Indeks

-2,8 %

0,4 %

1,0 %

9,4 %

9,5 %

7,8 %

Differanse

-1,6 %

-3,1 %

-3,9 %

-3,3 %

-1,0 %

-0,3 %

MV (TNOK)

Forklaring til porteføljeresultat

Indeksert avkastning siden start

Periode: 30.04.2004 til 31.01.2022
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Periode: 30.04.2004 til 31.01.2022
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Verdiutvikling, MNOK

Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering

Avkastning i beløp per aggregat
Hittil i år

2021

Siden start

Total

-25 215 944

56 026 246

424 521 646

Aksjer

-24 002 678

48 709 737

157 762 595

-243 529

97 522

116 575 527

-1 145 563

523 072

40 608 557

Eiendomsfond

172 002

6 656 076

38 011 424

Bankinnskudd

3 825

39 839

1 557 810

Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
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30. april 2004 - 31. desember 2021

Porteføljerapport
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Generert: 12.01.2022 19:36:02

2/22 Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. januar 2022 - 22/04931-4 Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. januar 2022 : Aust-Agder_utviklings-_og_kompetansefond_2021_12

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning
Mnd til dato

Hitt. i år

Portef.

Portef.

Indeks

Diff.

Portef.

Portef.

Indeks

TNOK

%

%

%

TNOK

%

%

%

7 427

2,2

2,6

-0,4

48 846

17,7

22,0

-4,3

-263

-0,5

-0,5

0,0

98

0,0

-0,6

0,6

548

0,5

-0,4

0,9

523

0,4

-1,3

1,7

Eiendomsfond

2 725

3,6

3,6

0,0

6 656

9,1

9,1

0,0

Bankinnskudd

4

0,1

0,0

0,1

40

0,8

0,1

0,7

10 440

1,8

2,0

-0,2

56 162

10,6

12,3

-1,7

Beholdning

Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

Diff.

Allokering
Min

Normal

Maks

Avvik

TNOK

Verdi
%

%

%

%

%

Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendomsfond
Bankinnskudd

349 934
49 261
101 456
78 964
3 844

60,0
8,4
17,4
13,5
0,7

55,0
7,0
12,0
12,0
0,0

60,0
9,0
15,0
15,0
1,0

65,0
11,0
18,0
18,0
4,0

0,0
-0,6
2,4
-1,5
-0,3

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

583 460

100,0

Beholdning

Inspeksjon

OK
OK
OK
OK
OK

Periode: 30.04.2004 til 31.12.2021
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Indeksert avkastning siste 36 måneder

Avkastning

Verdiutvikling, TNOK

Inngående beholdning
Innskudd/uttak
Gev/tap
Utgående beholdning

Porteføljevekter
Siste mnd

Hittil i år

Siste 36 mnd

Siden start

573 363,9

534 026,4

444 926,2

200 889,8

-344,0

-6 728,5

-24 242,4

133 586,5

10 440,2

56 162,4

162 776,4

449 873,7

583 460,2

583 460,2

583 460,2

583 460,2

Periode: 30.04.2004 til 31.12.2021
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Markedsverdi, TNOK
Beholdning

Periode: 31.12.2020 til 31.12.2021
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
% av portefølje

31.12.2021

31.12.2020

Inn/ut

Avkastning

31.12.2021

65 325
60 113
23 624
44 486
67 200
36 391
30 001
22 795

53 281
51 973
n.a
n.a
53 462
32 046
n.a
22 432

0
0
21 000
42 000
0
-97
27 500
0

12 045
8 140
2 624
2 486
13 738
4 441
2 501
362

11,2
10,3
4,0
7,6
11,5
6,2
5,1
3,9

349 934

258 445

42 643

48 846

60,0

DNB Obligasjon E

49 261

75 062

-25 899

98

8,4

Norske obligasjoner

49 261

75 062

-25 899

98

8,4

BlueBay IG Global Agg
PIMCO Global Bond Fund ESG
PIMCO Income Fund

33 855
33 540
34 061

31 995
31 862
31 038

2 106
2 107
2 107

-246
-428
916

5,8
5,7
5,8

101 456

123 879

-22 945

523

17,4

DEAS Eiendomsfond Norge I
DNB Scandinavian Propfund 4 KS

27 382
51 582

25 245
49 345

-974
-1 309

3 111
3 546

4,7
8,8

Eiendomsfond

78 964

74 591

-2 282

6 656

13,5

3 627
217

1 933
117

1 654
100

40
0

0,6
0,0

AKO Global L/O H2N
Ardevora Global Equity SRI
Artisan Global Discovery
Egerton Capital Equity L/O H2N
Generation Global Equity A62
Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N
The Children's Inv. Fund H2N 0521
TT Emerging Markets Equity
Aksjer

Utenlandske obligasjoner

Driftskonto
Handelskonto DNB
Bankinnskudd
Total (Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond)

3 844

2 050

1 755

40

0,7

583 460

534 026

-6 729

56 162

100,0

Min

Normal

Maks

Avvik

55,0

60,0

65,0

0,0

7,0

9,0

11,0

-0,6

12,0

15,0

18,0

2,4

12,0

15,0

18,0

-1,5

0,0

1,0

4,0

-0,3
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning, mnd. til dato, %
Beholdning

Periode: 30.04.2004 til 31.12.2021
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Portef.

Ind.

AKO Global L/O H2N

4,9

Ardevora Global Equity SRI

0,1

Avkastning, hitt. i år, %

Diff.

Portef.

Ind.

3,7

1,1

22,6

1,5

-1,3

15,7

-1,4

1,5

-2,8

Egerton Capital Equity L/O H2N

2,0

4,0

Generation Global Equity A62

1,6

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N
The Children's Inv. Fund H2N 0521

Avkastning, siden start, %
Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Start

20,9

1,7

21,3

20,3

1,0

31.12.2018

22,8

-7,1

17,4

15,3

2,1

31.12.2016

17,7

16,1

1,6

17,7

16,1

1,6

30.04.2021

-2,0

7,9

17,4

-9,6

7,9

17,4

-9,6

15.02.2021

1,7

-0,1

25,7

26,2

-0,5

29,5

26,8

2,7

31.03.2020

5,6

4,0

1,6

13,9

23,8

-10,0

1,9

12,8

-10,9

01.10.2018

4,2

4,0

0,2

9,1

12,9

-3,8

9,1

12,9

-3,8

04.05.2021

-2,0

-0,6

-1,4

1,6

0,9

0,7

8,4

6,8

1,5

31.05.2018

2,2

2,6

-0,4

17,7

22,0

-4,3

9,0

9,6

-0,6

30.04.2004

DNB Obligasjon E

-0,5

-0,5

0,0

0,0

-0,6

0,6

2,7

1,5

1,2

31.05.2015

Norske obligasjoner

-0,5

-0,5

0,0

0,0

-0,6

0,6

4,1

3,0

1,1

30.04.2004

BlueBay IG Global Agg

0,4

-0,4

0,8

-0,7

-1,3

0,5

3,8

2,7

1,1

31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

0,0

-0,4

0,4

-1,2

-1,3

0,0

2,8

2,6

0,1

31.10.2017

PIMCO Income Fund

1,2

-0,2

1,5

2,6

-1,5

4,1

3,4

2,3

1,1

23.01.2020

Utenlandske obligasjoner

0,5

-0,4

0,9

0,4

-1,3

1,7

4,4

4,0

0,4

31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I

5,0

5,0

0,0

12,6

12,6

0,0

9,8

9,8

0,0

31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS

2,8

2,8

0,0

7,3

7,3

0,0

6,7

6,7

0,0

31.12.2009

Eiendomsfond

3,6

3,6

0,0

9,1

9,1

0,0

7,0

7,0

0,0

31.12.2009

Driftskonto

0,1

0,0

0,1

0,9

0,1

0,8

2,7

1,8

0,9

30.04.2004

Handelskonto DNB

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

01.10.2018

Bankinnskudd

0,1

0,0

0,1

0,8

0,1

0,7

2,6

1,8

0,8

30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og

1,8

2,0

-0,2

10,6

12,3

-1,7

6,9

6,1

0,8

30.04.2004

Artisan Global Discovery

TT Emerging Markets Equity
Aksjer
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Beholdning

Periode: 30.04.2004 til 31.12.2021
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

% av portf.
31.12.2021

Avkastn., mnd. til dato, %
Portef. Indeks
Diff.

Avkastn., hitt. i år, %
Portef. Indeks

Diff.

Markedsverdi MNOK
31.12.2021 30.11.2021

Bev.

Gev/tap

Startdato

AKO Global L/O H2N

11,2

4,9

3,7

1,1

22,6

20,9

1,7

65,3

62,3

0,0

3,0

31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI

10,3

0,1

1,5

-1,3

15,7

22,8

-7,1

60,1

60,0

0,0

0,1

31.12.2016

Artisan Global Discovery

4,0

-1,4

1,5

-2,8

17,7

16,1

1,6

23,6

24,0

0,0

-0,3

30.04.2021

Egerton Capital Equity L/O H2N

7,6

2,0

4,0

-2,0

7,9

17,4

-9,6

44,5

43,6

0,0

0,9

15.02.2021

11,5

1,6

1,7

-0,1

25,7

26,2

-0,5

67,2

66,1

0,0

1,1

31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N

6,2

5,6

4,0

1,6

13,9

23,8

-10,0

36,4

34,5

0,0

1,9

01.10.2018

The Children's Inv. Fund H2N 0521

5,1

4,2

4,0

0,2

9,1

12,9

-3,8

30,0

28,8

0,0

1,2

04.05.2021

TT Emerging Markets Equity

3,9

-2,0

-0,6

-1,4

1,6

0,9

0,7

22,8

23,3

0,0

-0,5

31.05.2018

60,0

2,2

2,6

-0,4

17,7

22,0

-4,3

349,9

342,5

0,0

7,4

30.04.2004

DNB Obligasjon E

8,4

-0,5

-0,5

0,0

0,0

-0,6

0,6

49,3

49,5

0,0

-0,3

31.05.2015

Norske obligasjoner

8,4

-0,5

-0,5

0,0

0,0

-0,6

0,6

49,3

49,5

0,0

-0,3

30.04.2004

BlueBay IG Global Agg

5,8

0,4

-0,4

0,8

-0,7

-1,3

0,5

33,9

33,7

0,0

0,1

31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

5,7

0,0

-0,4

0,4

-1,2

-1,3

0,0

33,5

33,5

0,0

0,0

31.10.2017

PIMCO Income Fund

5,8

1,2

-0,2

1,5

2,6

-1,5

4,1

34,1

33,6

0,0

0,4

23.01.2020

17,4

0,5

-0,4

0,9

0,4

-1,3

1,7

101,5

100,9

0,0

0,5

31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I

4,7

5,0

5,0

0,0

12,6

12,6

0,0

27,4

26,3

-0,2

1,3

31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS

8,8

2,8

2,8

0,0

7,3

7,3

0,0

51,6

50,2

0,0

1,4

31.12.2009

13,5

3,6

3,6

0,0

9,1

9,1

0,0

79,0

76,4

-0,2

2,7

31.12.2009

Driftskonto

0,6

0,1

0,0

0,1

0,9

0,1

0,8

3,6

3,8

-0,2

0,0

30.04.2004

Handelskonto DNB

0,0

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

0,2

0,2

0,0

0,0

01.10.2018

Bankinnskudd

0,7

0,1

0,0

0,1

0,8

0,1

0,7

3,8

4,0

-0,2

0,0

30.04.2004

100,0

1,8

2,0

-0,2

10,6

12,3

-1,7

583,5

573,4

-0,3

10,4

30.04.2004

Generation Global Equity A62

Aksjer

Utenlandske obligasjoner

Eiendomsfond

Total (Aust-Agder Utviklings- og
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Nøkkeltall i perioden

Trendanalyse - Informationskvot

Markedsverdi (TNOK)

583 460

Beta

Avkastning - portefølje

6,9 %

Forklaringsgrad (R2)

Avkastning - indeks

6,1 %

Tracking Error

Differanse

0,8 %

Info kvot

0,48

Standardavvik - portefølje

4,3 %

Sharpe Ratio

1,19

Standardavvik - indeks

3,6 %

Konsistens
Max drawdown
Recovery time

Trendanalyse - Sharpe Ratio

1,12
0,87
1,6 %

62,3 %
-15,1 %
236

Trendanalyse - Tracking Error

Periode: 30.04.2004 til 31.12.2021
Valuta: NOK

6

Generert: 12.01.2022 19:36:02

2/22 Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. januar 2022 - 22/04931-4 Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. januar 2022 : Aust-Agder_utviklings-_og_kompetansefond_2021_12

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning

Differanseavkastning
2021

2020

2019

2018

2017

2016

MV (TNOK)

583 460

534 026

495 633

444 926

467 276

424 357

Portef.

10,6 %

9,6 %

13,6 %

-2,5 %

11,9 %

5,5 %

Indeks

12,3 %

9,6 %

12,7 %

-1,0 %

9,0 %

4,5 %

Differanse

-1,7 %

0,0 %

0,8 %

-1,5 %

3,0 %

1,0 %

Avkastning

1 mnd

3 mnd

6 mnd

1 år

3 år

5 år

Portef.

1,8 %

3,4 %

2,9 %

10,6 %

11,2 %

8,5 %

Indeks

2,0 %

5,0 %

5,4 %

12,3 %

11,5 %

8,4 %

-0,2 %

-1,6 %

-2,4 %

-1,7 %

-0,3 %

0,1 %

Differanse

Forklaring til porteføljeresultat

Indeksert avkastning siden start

Periode: 30.04.2004 til 31.12.2021
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Periode: 30.04.2004 til 31.12.2021
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Verdiutvikling, MNOK

Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering

Avkastning i beløp per aggregat
Hittil i år

2020

Siden start

Total

56 162 353

46 832 983

449 873 697

Aksjer

48 845 844

34 359 820

181 901 381

97 522

2 909 353

116 819 055

523 072

4 161 799

41 754 120

Eiendomsfond

6 656 076

5 367 162

37 839 422

Bankinnskudd

39 839

37 099

1 553 985

Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/04931-7
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Oversikt over tildelte tilskudd pr. februar 2022, samt handlingsrom
Administrasjonens forslag til vedtak
Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning.
Vedlegg
Oversikt gjenstående utbetalinger februar 2022
Handlingsrom pr. februar 2022

Dokumentnr.: 22/04931-7

side 1 av 1

3/22 Oversikt over tildelte tilskudd pr. februar 2022, samt handlingsrom - 22/04931-7 Oversikt over tildelte tilskudd pr. februar 2022, samt handlingsrom : Oversikt gjenstående utbetalinger februar 2022

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Oversikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. februar 2022

Tilsagn i 2019
Tilsagn
2019/15
2019/16
2019/17
2019/18
2019/39
2019/48
2019/64

Søker/organisasjon
UiS - videreføring
UiS
Havforskningsinstituttet
UIA - videreføring
NORCE/NODE
UiA (innovasjonsmiljøet)
Østre Agder Regionråd
Sum

Prosjektnavn
Agderprosjektet
Lekbasert
læring - oppfølging av
Agderprosjektet
Blått kompetansesenter Sør
Agder som mønsterregion innen e-helse
Digital Innovation Hub
Politikk for store samfunnsutfordringer
Etablering av Helseklynge

Refundert
Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Sparebanken
200 000
800 000
3 000 000
3 000 000
120 000
-60 000
-60 000
2 000 000
-1 000 000
750 000
9 870 000
-60 000
-1 060 000
-

Inndratt

-3 000 000

-3 000 000

Rest

Kommentar

200 000
800 000
3 000 000
1 000 000
750 000

5 750 000

Tilsagn i 2020
Tilsagn
2020/6
2020/7
2020/8
2020/9
2020/24
2020/37
2020/46
2020/47

Tilsagn 2020
Søker/organisasjon
Prosjektnavn
UiA - videreføring
Agder som mønsterregion innen e-helse
3 000 000
UiA - videreføring
Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer 125 000
KS - videreføring
Drømmejobben
960 000
FK Jerv og Blå Kors - videreføring
Innafor (tidl. Holdningskampanjer)
360 000
UiA
Godt begynt
325 000
Agder fylkeskommune
Blått kompetansesenter Sør
3 000 000
UiA - videreføring
Innovasjonpolitikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000
Østre Agder regionråd - viderføring
Helseklynge - struktur for kunnskapsløft for bedre helse
750og000
gode liv
Sum
10 520 000

Refundert
Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Sparebanken

-71 394

-153 606

Inndratt

Rest

Kommentar

3 000 000
125 000
960 000
247 500
325 000

112 500
-3 000 000

2 000 000
750 000

-

-71 394

-153 606

112 500

-3 000 000

7 407 500

Tilsagn i 2021
Tilsagn
2021/8
2021/7
2021/9
2021/19
2021/29
2021/30
2021/49
2021/51

Søker/organisasjon
Prosjektnavn
UiA - videreføring
Agder som mønsterregion innen e-helse
UiA - videreføring
Godt begynt
UiA Fakultet for Teknologi og Realfag
Agder Batteri - Kompetanse
MIL AS
AI:Hub
Sørlandet Sykehus HF
Campus Sør
UiA
Profesjonsstudium psykologi
NHO Agder
Scale Up
Jobbklar Utvikling AS
Ansettelse som metode

Tilsagn 2021
3 000 000
775 000
200 000
640 000
500 000
1 000 000
450 000
412 500

Refundert
Utbetalt 2021 Sparebanken

Inndratt

Rest

Kommentar

3 000 000
775 000
-200 000
640 000
500 000 Flyttet til 2022
1 000 000
450 000
412 500
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2021/61
2021/62
2021/73
2021/74
2021/75

Fremtidens havvind
Norce AS
UiA
UiA
Østre Agder regionråd
Sum

Tilsagn i 2022

Fremtidens havvind del 2
Kompetansesenter for store forskningsMaster i Rettsvitenskap
Batteri Agder - Videreføring 2022
Helseklynge - Videreføring (siste år)

750 000
600 000
500 000
1 500 000
750 000
11 077 500

750 000
600 000
500 000
1 500 000 (gjelder 2022)
750 000

-

-

-

-

8 627 500
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Organisasjon

Prosjektnavn

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-

-

-

0
Langsiktige satsinger
Agder fylkeskommune
Senter for e-helse
UiA
Sum videreføringer

Blått kompetansesenter Sør
Agder som mønsterregion innen e-helse
Politikk for store samfunnsutfordringer
SUM

Øvrige prosjekter
Universitetet i Agder
Godt begynt
Østre Agder Regionråd
Etablering av Helseklynge
Universitet i Agder
Agder Batteries - Kompetanse
Mechatronics Innovation Lab ASAI
Sørlandet Sykehus HF
Campus Sør
Universitetet i Agder
Psykologistudie
NHO Agder
Scale Up Nordic
Jobbklar
Ansettelse som metode
Fremtidens havvind
Regionalt havvindsprosjekt fase 2
Norce AS
Kompetansesenter for store forskningsUiA
Master i rettsvitenskap

Sum videreføringer

SUM

Sum totalt
KS Agder
KS Agder

Read Agder
Inn i jobb

3 000 000
2 000 000
5 000 000

3 000 000
2 000 000
5 000 000

3 000 000
2 000 000
5 000 000

325 000
750 000

775 000
750 000

458 000
1 500 000
640 000
500 000
1 000 000
1 000 000
-

640 000
500 000
1 000 000
450 000
412 500
750 000
600 000
500 000

3 000 000
2 000 000
5 000 000

374 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
-

377 000
1 500 000

1 500 000

1 300 000

1 000 000

500 000

500 000

2 000 000

6 377 500

5 598 000

5 374 000

4 877 000

1 500 000

1 300 000

6 075 000 11 377 500

10 598 000

10 374 000

4 877 000

1 500 000

1 300 000

1 075 000

500 000
400 000
11 498 000
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21576-2
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato

READ Agder – KS Agder - Søknad om støtte
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet READ
Agder for 2022 med NOK 500.000,-. Støtte for senere år må vurderes ut fra nye
søknader de enkelte år.
2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2022 på NOK 5.500.000,-.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet og avtale om støtte.

Vedlegg
Søknad om midler READ Agder til Aust- Agder utviklings- og kompetansefond søknadsfrist 08.11.2021.msg
Vedlegg 2 Oversikt over deltakelse READ Agder - datert 15.09.2021.pdf
Vedlegg 3 Milepæplan READ Agder - oppdatert og fastsatt i styringsgruppemøtet
291021.pdf
Vedlegg 4 Vedtatt finansieringsplan og budsjett - styringsgruppe 291021 READ Agder.pdf
Vedlegg 1 Prosjektplan leseprosjektet READ Agder - vedtatt styringsgruppe READ
Agder.pdf
READ Agder Søknad til Aust Agder utviklings og kompetansefond.pdf

Saksopplysninger
Read har vært et prosjekt som KS Agder sammen med kommunene har iverksatt for å ta
tak i et grunnleggende problem knyttet opp til leseferdigheter og leseforståelse. Prosjektet
omfatter helt enkelt å legge til rette for at barn, fra tidlig alder blir lest for og leser mer,
både sammen med foreldre og i barnehage/skole. Prosjektet er startet opp i en rekke
kommuner i Agder, herunder øst i Agder, og har allerede pågått i ett år.
Prosjektet har sin bakgrunn i et forskningsbasert prosjekt fra Aarhus kommune i Danmark.
Leseferdigheters betydning for senere yrkesdeltakelse er dokumentert, og forskning viser
at foreldres aktive involvering i barnas utvikling har sterk og langvarig positiv effekt på
barnas utvikling, trivsel og læring (University of Oxford).
Dokumentnr.: 21/21576-2
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Undersøkelser viser at lesevanene i hjemmet er i endring. Herunder har andelen foreldre
som leser for sine barn gått ned fra 70 % som leste hver dag for barna for ti år siden, til 35
% i dag (Sverige, antatt likt i Norge). En så stor forskjell i lesekultur, og det forhold at
mange barn i dag ikke blir lest for daglig vil kunne være med på å øke sosiale forskjeller
og problemer.
Forskning knyttet til READ prosjektet i Århus viser at i de tilfeller hvor foreldre leser for
barna daglig, og har samtaler med barna om innholdet i bøkene, så har dette en positiv
effekt på barnets språk, og senere lese- og skriveferdigheter hos barnet selv.
Videre har forskningen vist at man får mye mer igjen for tidlig innsats rettet mot at foreldre
leser for og med barna, enn å ha intensivert lese og skrivetrening i skolealder.
Effekten av READ er godt dokumentert ut fra forskning i Danmark. I en undersøkelse
deltok mer enn 1500 elever fra andre klasse. Halvparten fulgte READ prosjektet. I løpet av
kun to måneder hadde de som fulgte READ prosjektet utviklet sine leseferdigheter mer
enn det dobbelte i forhold til sammenligningsgruppen. Videre medførte READ at foreldre
som ikke trodde det å lese hadde noen effekt for barna, ble klar over effekten. I tillegg
kunne man ut fra undersøkelsene se at READ hadde god effekt på gutter, samt fra
flerspråklige familier mv. som normalt er de som har størst utfordringer med lese- og
skriveferdigheter.
Ut fra READ kan man slå fast at det har en dokumentert effekt:
- Å involvere foreldrene
- Å ha tydelige forventninger til foreldrene
- Å konkret veilede foreldrene mht hvordan de kan hjelpe
- Å formidle til foreldrene at de kan gjøre en forskjell
Prosjektet READ Agder er et omfattende prosjekt med total økonomisk ramme på i
overkant av NOK 21 millioner over fire år.
Målet med prosjektet er:
-

Utprøving og implementering av ny metode for økte leseferdigheter for barn og
unge i barnehager og skoler som innebærer strukturer for samarbeid mellom
barnehage/skole og hjem
Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge
Støtte opp om leseglede og nysgjerrighet som grunnlag for all videre læring
Bidra til at foreldre blir tryggere på å involvere seg i barn og unges lesing
Støtte opp om høytlesning og betydningen av dialogisk lesing i barnehage, 1. og
2.klasse
Medvirke til gode levekår og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse på Agder
Evaluere for å identifisere og måle gevinster på kort sikt og mellomkort sikt

Prosjektet omfatter barn i alder 1-5 år i barnehager og 1.-7. trinn på skolen. Prosjektet er
et langsiktig prosjekt som på sikt har som mål om å bidra til bedre levekår på Agder,
herunder ved at langt flere barn vokser opp med bedre lese og skriveferdigheter, noe som
blant annet kan redusere frafall fra skole, og bidra til at flere kommer ut i arbeid.
READ Agder er bygd opp slik at man har kjøpt inn store mengder litteratur som gjøres
tilgjengelig for barna i perioden. Dette innebærer at hvert barn har tilgjengelig minst tre
bøker om gangen. Ideelt skulle man tilbudt 5-6 bøker, men det var det ikke rom for
innenfor finansieringen som har vært hittil. Et av målene i det videre er følgelig å skaffe
kapital til ytterligere innkjøp. Hver utlånsperiode er på 10-12 uker, evt. noe kortere om man
jevnt over har færre bøker.
Dokumentnr.: 21/21576-2
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Prosjektet har egne prosjektkoordinatorer som følger opp prosjektet. Disse er ansatt i KS.
De aller fleste kommunene på Agder har ønsket å bli del av prosjektet. Hensett til
omfanget har man besluttet at prosjektet rulles ut i kommunene puljevis og løpende
fremover.
Målgruppen er:
-

Barn og unge
Foreldre
Ansatte i barnehager og skoler
Kommunene i Agder

Økonomi
Det søkes om NOK 1 million i støtte for 2022, og totalt NOK 3 millioner over årene 20222024. Totalt budsjett over fire år er i overkant av NOK 21 millioner. Egen oversikt over
økonomi mv. er vedlagt saken.
Vurderinger
Støtte til prosjektet som omsøkt anses ikke å være i strid med statsstøtteregelverket.
Prosjektet anses å treffe sentralt i forhold til ett av stiftelsens sentrale formål – levekår.
Kompetansefondets styre vedtok ny strategi for utdelinger senhøstes 2021. Denne
strategien legges til grunn for vurderingene her.
Innenfor formålet levekår, er det i strategien fremholdt at vi skal legge særlig vekt på å få
mennesker inn i arbeid. Videre at vi skal ta tak i grunnleggende problemer, ikke avbøtende
tiltak.
På sikt kan prosjektet bidra til at vi får flere som fullfører utdanning, og flere som blir
deltakere i arbeidslivet. Det å bidra til at flere på Agder kommer i arbeid er et hovedmål for
kompetansefondet.
Horisontene i et prosjekt som dette er svært lange. Det gjøre det selvsagt mer utfordrende
enn kortsiktige prosjekter som kan love og eventuelt gi raske løsninger. Muligheten for å
gjøre en stor forskjell anses imidlertid å være langt større i et stort prosjekt som dette, som
mange aktører er med på, som går over mange år, og som er basert på kunnskap fundert
på forskning over lengre tidsrom.
Som stiftelse har vi et evighetsperspektiv. Stiftelsen er nettopp organisert med tanke på at
vi skal være her «for alltid». Få organisasjoner eller systemer er vel bedre «rigget» enn
kompetansefondene til både å tenke og jobbe langsiktig.
All forskning tilsier at tidlig innsats er helt avgjørende dersom man skal få bukt med
problemer som har sin årsak i dårlige språkevner, herunder både leseevne, leseforståelse
og skriftspråk. Prosjektet treffer følgelig godt i forhold til de arbeidsmetoder som man bør
følge dersom man skal få bidra til at flere får en leseferdigheter som gjør at risikoen for at
manglende leseevner skal bidra til at man faller utenfor studier og arbeidslivet senere i
livet.
Prosjektet er omfattende og både Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør er inne med et årlig beløp på NOK 1 million. I tillegg bidrar både Agder
fylkeskommune og Statsforvalteren med midler.
Dokumentnr.: 21/21576-2

side 3 av 4

4/22 READ Agder - Søknad om støtte - 21/21576-2 READ Agder - Søknad om støtte : READ Agder - Søknad om støtte

I den omfang kompetansefondet skal støtte levekårsprosjekter basert på den nylig vedtatte
strategien fremstår dette prosjektet som et veldig godt prosjekt. Når det er sagt så ligger
det i den nye strategien at kompetansefondet fremover skal fokusere mer mot næringsliv
og bidrag til sikring og utvikling av arbeidsplasser. Disse forhold, sammenholdt med at
kompetansefondet har en stor andel av det som er avsatt til støtte inneværende år bundet
opp i pågående prosjekt tilsier slik daglig leder ser det at en eventuell støtte må legges på
et lavere nivå enn det som er omsøkt. Ut fra dette har daglig leder kommet til å ville
anbefale at man innvilger støtte til prosjektet med NOK 500.000,- inneværende år. Videre
foreslås at man ikke nå gir løfter om konkrete støtte videre, men at søknader for
kommende år må vurderes opp mot handlingsrom og øvrige prosjekter.
Konklusjon
Prosjektet som sådan fremstår som et godt prosjekt som på lang sikt vil kunne bidra til
økte leseferdigheter blant barn og unge, som igjen, på sikt, kan bidra til mindre frafall i
skolen og økt arbeidsdeltakelse. Etter en konkret vurdering foreslås at kompetansefondet
innvilger en støtte på NOK 500.000,- for inneværende år, men at det ikke nå gis løfter for
videre støtte, men at dette vurderes løpende ved søknader senere år.
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From:
Christiane Marie Ødegård
Sent:
Thu, 11 Nov 2021 09:29:17 +0000
To:
AFK.Postmottak
Cc:
Heimvik, Ole Magnus; Magnus Mork
Subject:
Søknad om midler READ Agder til Aust- Agder utviklings- og kompetansefond søknadsfrist 08.11.2021
Attachments:
Vedlegg 2 Oversikt over deltakelse READ Agder - datert 15.09.2021.pdf, Vedlegg
3 Milepæplan READ Agder - oppdatert og fastsatt i styringsgruppemøtet 291021.pdf, Vedlegg 4 Vedtatt
finansieringsplan og budsjett - styringsgruppe 291021 READ Agder.pdf, Vedlegg 1 Prosjektplan
leseprosjektet READ Agder - vedtatt styringsgruppe READ Agder.pdf, READ Agder Søknad til Aust Agder
utviklings og kompetansefond.pdf
Categories:
Ann-Karin;Sjekket

Viser til feimelding på e-post og sender på nytt.
Vh/Christiane Marie Ødegård
Fra: Christiane Marie Ødegård
Sendt: onsdag 10. november 2021 22:18
Til: kontaktskjema@aaukf.no; Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Magnus Mork <Magnus.Mork@ks.no>; Kristin Eidet Robstad
<kristin.eidet.robstad@kristiansand.kommune.no>; Line Håberg Løvdal <Line.Haberg.Lovdal@eh.kommune.no>; Hege Solli <hege.solli@lyngdal.kommune.no>
Emne: Søknad om midler READ Agder til Aust- Agder utviklings- og kompetansefond - søknadsfrist
08.11.2021
Hei Ole Magnus,
Takk for e-post 9.november med henstilling om å sende fullstendig søknad med alle vedlegg til epostadressen ovenfor.
Vi merker oss at saken blir med i første styremøte i 2022. Ta gjerne kontakt om dere skulle ha noen
spørsmål i forkant av det.
Vi takker også for godt møte med deg mandag 20.september og dialog ifm søknad om midler fra AustAgder Utviklings og Kompetansefond til lese- og levekårsprosjektet READ Agder.
Viser til innsendt søknad i deres søknadsportal på nett 6.november.
Vedlagt her er:
1. READ Agder søknad til AAUKF, i sin helhet med følgende vedlegg:
2. Vedlegg 1 - Vedtatt prosjektplan Leseprosjektet READ Agder
3. Vedlegg 2 - Oversikt deltakerkommuner READ Agder, datert september 2021
4. Vedlegg 3 - Milepælplan READ Agder, datert 29.10.2021
5. Vedlegg 4 – Vedtatt finansieringsplan READ Agder, datert 29.10.2021
Kopi:
Seniorrådgiver KS Agder – Magnus Mork
Leder av RKG Oppvekst og utdanning – Kristin Eidet Robstad
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READ Agder - Oversikt over kommuner og deltakelse READ Agder 2021-2024

Kommune

pulje 1
puje 2
Høst 2021 vår 2022

Lindesnes*
Bygland
Froland
Arendal*
Evje og Hornnes
Lyngdal*
Bykle
Birkenes
Kristiansand
Valle
Gjerstad
Grimstad
Vegårshei
Sirdal*
Risør
Lillesand
Tvedestrand
Åmli
Farsund
Flekkefjord
Hægebostad
Kvinesdal
Iveland
Vennesla
Åseral
Oppdatert 15.09.2021

x
x
x
x
x
x

pulje 3
pulje 4
Høst 2022 Vår 2023

pulje 5
pulje 6
Høst 2023 Vår 2024

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

4/22 READ Agder - Søknad om støtte - 21/21576-2 READ Agder - Søknad om støtte : Vedlegg 3 Milepæplan READ Agder - oppdatert og fastsatt i styringsgruppemøtet 291021.pdf

Oppdatert og fastsatt i styringsgruppemøte READ Agder 29.10.2021
Milepælplan - Leseprosjektet READ Agder
Milepælplanen er et dynamisk dokument og et verktøy for styringsgruppa for oppfølging av READ Agder.
Milepælplanen legges fram i hvert styringsgruppemøte for informasjon om status, og eventuelle behov for justeringer.
Aktiviteter og tiltak
Ansvar
Støttefunksj
Nr Milepæl Fokusområde
1

2

3

Sikre finansiering for
oppstart READ Agder
og utarbeiding av
finansieringsplan

Tilsetting av
prosjektkoordinator
READ Agder

Forberedelse oppstart
og gjennomføring
READ Agder i
kommunene i Agder

Utarbeiding av finansieringsplan
Søknad Sørlandet kompetansefond
Søknad Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Søknad Aust- Agder kompetansefond
Søknad skjønnsmidler Statsforvalteren
Søknad Agder fylkeskommune
Utlysning av stilling
Gjennomføring av ansettelsesprosess
Arbeidsavtale med prosjektkoordinator
Avtale prosjektkoordinators arbeidsgiver om frikjøp
Presentasjon prosjektkoordinator i styringsgruppe
Brev til kommunene i Agder med informasjon om READ
Agder og oppstart i puljer
Informasjon til oppvekstansvarlig i kommunene
Utarbeidelse og fastsettelse av prosjektplan
Utarbeidelse og fastsettelse kommunikasjonsplan
Logo og design READ Agder
Justering av finansieringsplan og budsjett
Utarbeidelse milepælplan READ Agder som grunnlag for
gjennomføring READ- Agder 2020-2024
Informasjon bibliotekansvarlige i kommunene
Tilbakemelding fra kommunene i Agder om ønsket
oppstart READ Agder 2021-2024
Dialog med kommuner som ønsker oppstart pulje 1
READ Agder

Styringsgruppe
KS Agder
KS Agder
KS Agder
Kommune
KS Agder
KS Agder
KS Agder
KS Agder
KS Agder
Leder st.gr
Prosjektkoord

Prosjektkoord
Prosjektkoord
Prosjektkoord

Prosjektkoord
Kommunene
Prosjektkoord

Tidsramme

sjekk
tiltak

01.12.2020

x

KS Agder
Leder st.gr

01.11.2020
01.11.2020
01.11.2020
01.11.2020
01.11.2020
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
12.04.2021
18.05.2021

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

styringsgruppe
Leder st.gr
Styrings
gruppe

27.05.2021
10.06.2021
10.06.2021
10.06.2021
10.06.2021
10.06.2021

x
x
x

x
x
x

10.06.2021
18.06.2021

x
x

25.06.2021

x

Leder st.gr

Leder st.gr.

Leder st.gr
Prosjekt.
koord
Leder st.gr

Milepælen
er nådd

31.12.
2020

12.04.
2021

25.06.
2021

1
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Aktiviteter og tiltak
Nr Milepæl

Ansvar

Støtte
funksjon

Tidsramme
frist

Prosjektkoord

READ
Aarhus

18.06.2021

x

Prosjektkoord

READ
Aarhus
Leder st.gr

18.06.2021

x

01-08-2021

x

06.08.2021

x

01.09.2021

x

01.09.2021

x

01.07.2021

x

01.08.2021

x

Fokusområde

4

Klargjøring av
informasjon,
veiledningsmateriell,
bøker og lesebager til
målgruppe for
oppstart READ Agder
pulje 1-4

Oversettelse av informasjonsskriv og
veiledningsmateriell READ Agder til foreldre med barn 4
og 5 år og 1. og 2.trinn
Oversettelse av metodemateriell READ Agder for
barnehager , og barneskoler
Utvelgelse av 4-5 bøker til lesebag til barn 4 og 5 år i
barnehage og elever i 1. og 2.trinn
Tilbudsinnbydelse anskaffelse lesebag og bøker trinn 1

Prosjektkoord
Prosjektkoord

Valg av leverandør trinn 1
Bestilling av lesebag og bøker til barn 4 og 5 år i
barnehage og elever i 1.og 2.trinn
Tilbudsinnbydelse trykking veiledningsmateriell

Prosjektkoord

Valg av leverandør trykking veiledningsmateriell

5

Kommunikasjon

sjekk
tiltak

Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre
og personal i barnehage/barneskoler nynorsk /bokmål

Prosjektkoord

30.09.2021

x

Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre
barn 4-5 år og elever 1.og 2.trinn på aktuelle morsmål

Prosjektkoord

30.09.2021

x

Sikre domenenavn readagder.no

Prosjektkoord

KS Agder

01.06.2021

x

Artikkel READ Agder til fylkeskommunens nettside om
RKG Oppvekst
Bygge nettsted READ Agder

St.gruppe

25.06.2021

x

St.gruppe

08.11.2021

Etablere Facebookside READAgder

St,gruppe

08.11.2021

Milepælen
er nådd

02.10.
2021

08.11.
2021

2
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Aktiviteter og tiltak
Nr Milepæl

Ansvar

Støtte
funksjon

Tidsramme
frist

Tilbudsinnbydelse bøker trinn 2
Valg av leverandør bøker trinn 2
Utarbeidelse av filmer til bruk i READ Agder
Utarbeide informasjonsskriv, og veiledningsmateriell
READ Agder til foreldre med barn 1- 3 år nynorsk og
Prosjektbokmål
koordinator
Utarbeide informasjonsskriv og veiledningsmateriell
READ Agder til foreldre med elever 3-7.trinn nynorsk og
bokmål
Utarbeide metode materiell READ Agder for barnehager
1-3 år og barneskoler 3.-7.trinn
Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre
og personale i barnehager 1-3 år og skoler 3.-7.klasse på
begge målformer
Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre
på aktuelle morsmål
Utvelgelse av bøker til bokkasser barnehage barn 1-3 år
Utvelgelse av bøker til bokkasser 3.-7.trinn pulje 1-3
Bestilling av bøker trinn 2 – alle målgrupper

St.gruppe

30.11.2021
31.01.2022
31.12.2021
01.09.2021

x

READ
Aarhus

01.09.2021

x

READ
Aarhus
Leder st.gr

01.09.2021

READ
Aarhus
Leder st.gr

01.10.2021

x

01.09.2021
01.09.2021
01.11.2021

x
x

Utarbeiding av supplerende litteraturlister til
skolebibliotek og folkebibliotek
Oppfølging av finansieringsplan og budsjett 2022 – 2023

St.gruppe

01.11.2021

Prosjektkoord

Styringsgr

01.12.2021

Møte med bidragsytere READ Agder

Prosjektkoord

KS Agder

01.11.2021

x

Oppfølging videre finansiering, inkl. søknader om midler

Prosjektkoord

Styringsgr

01.11.2021

x

Fastsetting av finansieringsplan og budsjett 2022

Styringsgr.

prosjektk.

14.12.2021

Fokusområde

6

7

Klargjøring av
informasjon,
veiledningsmateriell,
bøker til målgruppe for
gjennomføring av og
videreføring READ
Agder

Oppfølging av
finansieringsplan og
budsjett 2022

St.gruppe
READ
Aarhus

sjekk
tiltak

x

Milepælen
er nådd

01.02.
2022

31.12.2021

15.12.
2021

3
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Aktiviteter og tiltak
Nr Milepæl

Ansvar

Støtte
funksjon

Tidsramme
Frist

Oppstartsmøte med READ grupper pulje 1
Møte i kommunens READ gruppe for oppfølging fra
oppstartsmøtet – forberedelse gjennomføring
Informasjon personalet, foreldre, og samarbeidsutvalg
barnehager/skoler
Rekruttering pedagogisk personale til opplæring
Organisering av utlån og pakking av materiell pulje 1
Opplæring pedagogisk personale med styrer, rektor og
oppvekstansvarlig
Pakking og utlevering av materiell til barnehager/skoler
Gjennomføring READ Agder i barnehager/skoler pulje 1
Innhente utlånte lesebager m/bøker fra barnehager/
skoler pulje 1
Nettverksmøte READ-grupperpulje 1: evaluering

Prosjektkoord
Oppvekstansvarlig
Styrer/rektor

Leder st.gr
Prosjekt
koord
READgruppe

25.08.2021
01.09.2021

x
x

15.09.2021

x

Prosjektkoord
Prosjektkoord

Styringsgr
St.gruppe

15.09.2021
01.10.2021
14.10.2021

x
x
x

Prosjektkoord
Styrer/rektor
Prosjektkoord

st.gruppe
READgruppe

29.10.2021
28.01.2022
08.02.2022

x

Prosjektkoord

Leder st.gr

10.02.2022

Oppstartsmøte med READ grupper pulje 2
Møte i kommunens READ gruppe for oppfølging fra
oppstartsmøtet – forberedelse gjennomføring
Informasjon personalet, foreldre, og samarbeidsutvalg
barnehager/skoler pulje 2
Rekruttering pedagogisk personale til opplæring

Prosjektkoord
Oppvekstansvarlig
Styrer/rektor

Leder st.gr
Prosjekt
koord
READgruppe

08.12.2021
31.12.2021

Organisering av utlån og pakking av materiell pulje 2
Opplæring pedagogisk personale med styrer/rektor og
oppvekstansvarlig
Utlevering av materiell til barnehager/skoler pulje 2
Gjennomføring READ Agder i barnehager/skoler pulje 2
Nettverksmøte READ- grupper pulje 2: evaluering
Innhente utlånte lesebager og bøker fra
barnehager/skoler pulje 2

Prosjektkoord
Prosjektkoord

Styringsgr
st.gruppe

25.02.2022
31.01.2022

Prosjektkoord
Styrer/rektor
Prosjektkoord
Prosjektkoord

st.gruppe
READ-gr
Leder st.gr
READgruppe

11.03.2022
13.06.2022
17.06.2022
25.06.2022

Fokusområde

8

9

Gjennomføring READ
Agder pulje 1

Gjennomføring READ
Agder pulje 2

sjekk
tiltak

Milepælen
er nådd

10.02.
2022

15.01.2022
15.01.2022

25.06.
2022

4
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Aktiviteter og tiltak
Nr Milepæl

Ansvar

Støtte
funksjon

Tidsramme
Frist

Prosjektkoord
Prosjektkoord
Prosjektkoord
Styringsgr.
Prosjektkoord
Oppvekstansvarlig
Styrer/rektor

Styringsgr
KS Agder
Styringsgr
prosjektk
Leder st.gr
Prosjekt
koord
READgruppe
Styringsgr
st.gruppe

01.12.2022
01.11.2022
01.11.2022
14.12.2022
aug.2022
31.08.2022

st.gruppe
READ-gr
St.gruppe
READgruppe
St.gr

29.10.2022
28.01.2023
10.02.2023
11.02.2023

Prosjekt
koord
READgruppe
St.gruppe
READ-gr.
St.gruppe
READgruppe

jan 2023

Fokusområde

10

Oppfølging av
finansieringsplan og
budsjett 2023

11

Gjennomføring READ
Agder Pulje 3

12

Oppfølging pulje 1-2
implementering og
videreføring

Oppfølging av finansieringsplan og budsjett 2022 – 2023
Møte med bidragsytere READ Agder
Oppfølging videre finansiering, inkl. søknader om midler
Fastsetting av finansieringsplan og budsjett 2023
Oppstartsmøte med READ grupper pulje 3
Møte i kommunens READ gruppe for oppfølging fra
oppstartsmøtet – forberedelse gjennomføring
Informasjon personalet, foreldre, og samarbeidsutvalg
Rekruttering pedagogisk personale til opplæring
Organisering av utlån og pakking av materiell pulje 3
Opplæring pedagogisk personale med styrer/rektor og
oppvekstansvarlig
Pakking og utlevering av materiell til barnehager/skoler
Gjennomføring READ Agder i barnehager/skoler pulje 3
Nettverksmøte READ- grupper pulje 3
Innhente utlånte lesebager og bøker fra
barnehager/skoler pulje 3
Nettverksmøte READ- grupper: videreføring READ
Agder i barnehage 1-3 år og mellomtrinn 3.-7.trinn
Møte i kommunens READ- gruppe for oppfølging fra
nettverksmøtet – forberedelse videreføring READ Agder
Informasjon personalet, foreldre og samarbeidsutvalg
Rekruttering pedagogisk personale opplæring
Opplæring pedagogisk pers. bhg 1-3 år og grunnsk. 3-7tr
Gjennomføring READ Agder videreføring i bhg/skoler
Nettverksmøte READ- grupper videreføring pulje 1 og 2
Innarbeide årshjul pulje 1 og 2 for varig gjennomføring
fullskala READ Agder 2023-2024
Innhente utlånte lesekasser med bøker videreføring
pulje 1 og 2

Prosjektkoord

Styrer/rektor
Prosjektkoord

Prosjektkoord
Oppvekstansv
Styrer/rektor
Prosjektkoord
Styrer/rektor
Prosjektkoord
Styrer/rektor
Prosjektkoord

sjekk
tiltak

Milepælen
er nådd

15.12.
2022
15.02.
2023

15.09.2022
15.09.2022
01.10.2022
15.10.2022

jan 2023

18.06.
2023

jan 2023
feb-2023
10.06.2023
12.06.2023
juni 2023
18.06.2023

5
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Aktiviteter og tiltak
Nr Milepæl

Ansvar

Støtte
funksjon

Tidsramme
Frist

Oppstartsmøte med READ grupper pulje 4
Møte i kommunens READ gruppe for oppfølging fra
oppstartsmøtet – forberedelse gjennomføring
Informasjon personalet, foreldre, og samarbeidsutvalg
Rekruttering pedagogisk personale til opplæring
Organisering av utlån og pakking av materiell pulje 4
Opplæring pedagogisk personale med styrer/rektor og
oppvekstansvarlig
Pakking og utlevering av materiell til barnehager/skoler
Gjennomføring READ Agder i barnehager/skoler pulje 4
Nettverksmøte READ- grupper pulje 4
Innhente utlånte lesebager og bøker fra
barnehager/skoler pulje 4
Vurdere behov for oppdatering av bøker til lesebag til
barn 4 og 5 år i barnehage og elever i 1. og 2.trinn
Vurdere behov for oppdatering av bøker i lesekasser 1-3
år og 3.-7.trinn
Bestilling av lesebag og bøker til barn i barnehage og
barneskoler ( alle målgrupper)
Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre
og personal i barnehage/barneskoler nynorsk /bokmål
Trykking av veiledningsmateriell aktuelle morsmål READ
Agder til foreldre med barn i barnehage og barneskole
Oppfølging av finansieringsplan og budsjett 2022 – 2023

Prosjektkoord
Oppvekstansvarlig
Styrer/rektor

Leder st.gr
Prosjekt
koord
READgruppe
Styringsgr
st.gruppe

jan 2023
31.01.2023

11.03.2023
10.06.2023
18.06.2023
25.06.2023

Prosjektkoord

st.gruppe
READ-gr
Leder st.gr
READgruppe
St.gruppe

Prosjektkoord

St.gruppe

juni 2023

Prosjektkoord

St.gruppe

juli 2023

Prosjektkoord

St.gruppe

juni 2023

Prosjektkoord

St.gruppe

juni 2023

Prosjektkoord

Styringsgr

01.12.2023

Møte med bidragsytere READ Agder

Prosjektkoord

KS Agder

01.11.2023

Oppfølging videre finansiering, inkl. søknader om midler
Fastsetting av finansieringsplan og budsjett 2023

Prosjektkoord
Styringsgr.

Styringsgr
prosjektk

01.11.2023
14.12.2023

Fokusområde

13

14

15

Gjennomføring READ
Agder pulje 4

Klargjøring av READ
Agder for pulje 5 og 6,
og for videreføring

Oppfølging av
finansieringsplan og
budsjett 2024

Prosjektkoord
Prosjektkoord
Prosjektkoord
Styrer/rektor
Prosjektkoord
Prosjektkoord

sjekk
tiltak

Milepælen
er nådd

25.06.
2023

15.02.2023
15.02.2023
25.02.2023
04.03.2023

juni 2023

20.08.
2023

15.12.
2023

6

4/22 READ Agder - Søknad om støtte - 21/21576-2 READ Agder - Søknad om støtte : Vedlegg 3 Milepæplan READ Agder - oppdatert og fastsatt i styringsgruppemøtet 291021.pdf

Oppdatert og fastsatt i styringsgruppemøte READ Agder 29.10.2021
Aktiviteter og tiltak
Nr Milepæl

Ansvar

Støtte
funksjon

Tidsramme
Frist

Oppstartsmøte med READ grupper pulje 5

Prosjektkoord

Leder st.gr

aug.2023

Møte i kommunens READ gruppe for oppfølging fra
oppstartsmøtet – forberedelse gjennomføring
Informasjon personalet, foreldre, og samarbeidsutvalg

Oppvekstansvarlig
Styrer/rektor

Prosjekt
koord
READgruppe

31.08.2023

Fokusområde

16

Gjennomføring READ
Agder pulje 5
med alle målgrupper
READ Agder

Rekruttering pedagogisk personale til opplæring

17

Oppfølging pulje 3 og 4
for implementering og
videreføring READ
Agder

sjekk
tiltak

Milepælen
er nådd

15.02.
2024

15.09.2023
15.09.2023

Organisering av utlån og pakking av materiell pulje 5

Prosjektkoord

Styringsgr

01.10.2023

Opplæring pedagogisk personale med styrer/rektor og
oppvekstansvarlig
Pakking og utlevering av materiell til barnehager/skoler
Gjennomføring READ Agder i barnehager/skoler pulje 5
Nettverksmøte READ- grupper pulje: evaluering
Innhente utlånte lesebager, bøker og lesekasser fra
barnehager/skoler pulje 5
Nettverksmøte READ- grupper: videreføring READ
Agder i barnehage 1-3 år og mellomtrinn 3.-7.trinn
Møte i kommunens READ- gruppe for oppfølging fra
nettverksmøtet – forberedelse videreføring READ Agder
Informasjon personalet, foreldre og samarbeidsutvalg
Rekruttering pedagogisk personale opplæring
Opplæring pedagogisk personale i barnehage 1-3 år
Opplæring pedagogisk personale 3.-7.trinn
Gjennomføring READ Agder videreføring i bhg/skoler
Nettverksmøte READ- grupper videreføring pulje 1 og 2
Innarbeiding i årshjul pulje 1 og 2 for varig
gjennomføring fullskala READ Agder 2023-2024

Prosjektkoord

st.gruppe

15.10.2023

Prosjektkoord
Styrer/rektor
Prosjektkoord
Prosjektkoord

st.gruppe
READ-gr.
St.gruppe
READgruppe
St.gr

29.10.2023
28.01.2024
10.02.2024
11.02.2024

Prosjekt
koord
READgruppe
St.gruppe
St.gruppe
READ-gr.
St.gruppe
READgruppe

jan 2024

Prosjektkoord
Oppvekstansv
Styrer/rektor
Prosjektkoord
Prosjektkoord
Styrer/rektor
Prosjektkoord
Styrer/rektor

jan 2024

18.06.
2024

jan 2024
jan 2024
feb-2024
feb 2024
10.06.2024
12.06.2024
aug 2024

7
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Innhente utlånte lesekasser med bøker videreføring
pulje 1 og 2
Aktiviteter og tiltak
Nr Milepæl

Prosjektkoord

READgruppe

18.06.2024

Ansvar

Støtte
funksjon

Tidsramme
Frist

Oppstartsmøte med READ grupper pulje 6
Møte i kommunens READ gruppe for oppfølging fra
oppstartsmøtet – forberedelse gjennomføring
Informasjon personalet, foreldre, og samarbeidsutvalg
Rekruttering pedagogisk personale til opplæring
Organisering av utlån og pakking av materiell pulje 6
Opplæring pedagogisk personale med styrer/rektor og
oppvekstansvarlig
Pakking og utlevering av materiell til barnehager/skoler
Gjennomføring READ Agder i barnehager/skoler pulje 6
Nettverksmøte READ- grupper pulje 6
Innhente utlånte lesebager, bøker og lesekasser fra
barnehager/skoler pulje 6

Prosjektkoord
Oppvekstansvarlig
Styrer/rektor

Leder st.gr
Prosjekt
koord
READgruppe
Styringsgr
st.gruppe

jan 2024
31.01.2024

Prosjektkoord
Styrer/rektor
Prosjektkoord
Prosjektkoord

st.gruppe
READ-gr
St.gruppe
READgruppe

11.03.2024
10.06.2024
18.06.2024
25.06.2024

Gjennomføring sluttevaluering READ Agder
Utarbeiding av sluttrapport READ Agder
Grunnlag og beslutning videreføring READ Agder
Møte med bidragsytere og kommunene i Agder
Regnskapsavslutning READ Agder

Prosjektkoord
Prosjektkoord
Styringsgr
Prosjektkoord
KS Agder

St.gruppe
St.gruppe
Prosjektk.
st.gruppe
St.gruppe

01.09.2024
01.11.2024
01.09.2024
15.11.2024
31.12.2024

Fokusområde

18

19

Gjennomføring READ
Agder pulje 6 med alle
målgrupper READ
Agder

Sluttevaluering og
grunnlag for
videreføring READ
Agder

Prosjektkoord
Prosjektkoord

sjekk
tiltak

Milepælen
er nådd

25.06.
2024

15.02.2024
15.02.2024
25.02.2024
04.03.2024

31.12.
2024
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ØKONOMI READ AGDER - Finansieringsplan og budsjett
BUDSJETT
Kostnadsart (Hovedpost)
Første år/Justering trykk
Prosjektkoordinator (inkl. sos.utg, kontor, reise mm.
kr
800 000,00
Planlegging, monitorering, evaluering (egeninnsats kommuner i form at tidsbruk)
kr
800 000,00
Innkjøp av bøker, materiell, logistikk og organisering av utlån
Innkjøp av bøker, lesebager, utkjøring
kr
1 100 000,00
Leie av lagerlokale og forsikring av bøker
Utlånsløsning, katalogisering, kontormateriell, merking, kjøp av tjenester for å klargjøre bøker, lokale-krog lagerplass 137 000,00
Oversetting, logo og grafisk profil, trykking
Logo og grafisk profil
kr
70 000,00
Kjøp av digitale tjenester og andre konsulenttjenester
kr
80 000,00
Utforming grafisk layout på materialet, markedsførings- og informasjonsmateriell. Filmer
kr
163 000,00
Oversettelse/tolketjenester, bm, nno, morsmål
kr
50 000,00
Trykking
kr
340 000,00
Opplærings- og nettverkssamlinger, evalueringssamlinger
kr
80 000,00
Evaluering - ekstern bistand
kr
70 000,00
Presentasjon andre (utadretta virksomhet)
Møte- og reisekostnader mm
kr
25 000,00
Sum
Tilskudd til kommunene - ikke funnet rom for dette på gjeldende budsjett

FINANSIERINGSPLAN
Kilde
Sørlandets kompetansefond
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Egeninnsats partnere/kommuner i prosjektet (tidsbruk)
Agder fylkeskommune*
Statsforvalterens prosjektskjønnsmidler **
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond***
Sum
* høyere ved oppstart for å dekke oppstartskostnader, høyere ifm ekstern evaluering
** søknad sendt fra Evje og Hornnes for midler for 2022
***Søker AAUKF på nytt. Søknadsfrist 8. november 2021
Vedtatt i styringsgruppemøte READ Agder 29.10.2021

Andre år
kr
kr

Tredje år
1 050 000,00 kr
1 300 000,00 kr

Fjerde år
1 050 000,00 kr
1 300 000,00 kr

1 000 000,00
1 600 000,00

kr
kr
kr

2 970 000,00 kr
150 000,00 kr
150 000,00 kr

1 950 000,00 kr
150 000,00 kr
100 000,00 kr

1 850 000,00
150 000,00
100 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

50 000,00
75 000,00
100 000,00
150 000,00
200 000,00
300 000,00
30 000,00
25 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
30 000,00 kr
25 000,00 kr

25 000,00
100 000,00
250 000,00
430 000,00
30 000,00
25 000,00

5 225 000,00 kr

5 560 000,00

kr

3 715 000,00 kr

6 550 000,00 kr

kr
kr
kr
kr
kr

1 000 000,00
1 000 000,00
800 000,00
1 000 000,00
500 000,00

Andre år
kr
kr
kr
kr
kr
kr
4 300 000,00 kr

1 000 000,00
1 000 000,00
1 300 000,00
750 000,00
500 000,00
1 000 000,00
5 550 000,00

kr

Tredje år
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

100 000,00
75 000,00
100 000,00
145 000,00
200 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 300 000,00
350 000,00
500 000,00
1 000 000,00
5 150 000,00

Fjerde år
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 000 000,00
1 000 000,00
1 600 000,00
950 000,00
500 000,00
1 000 000,00
6 050 000,00
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Sum
kr
kr

3 900 000,00
5 000 000,00

kr
kr
kr

7 870 000,00
450 000,00
487 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

70 000,00
255 000,00
313 000,00
250 000,00
735 000,00
730 000,00
800 000,00
90 000,00
100 000,00

kr

21 050 000,00

Sum
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 000 000,00
4 000 000,00
5 000 000,00
3 050 000,00
2 000 000,00
3 000 000,00
21 050 000,00
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Vedtatt i styringsgruppe READ Agder 10.06.2021 sak 01/2021

SAMMENDRAG
Leseprosjektet READ Agder har til formål å gi økt
leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres
involvering i barnas lesing. Prosjektet er inspirert av
READ Aarhus, og innebærer implementering av
metode og materiell fra READ Aarhus.
Prosjektplanen inneholder en prosjektbeskrivelse av
innhold og framdrift i prosjektperioden.
Prosjektplanen brukes av prosjekteier og
styringsgruppe READ Agder som referanse for
måling av gjennomføring og framdrift i prosjektet.

Line Håberg Løvdal og Hege Solli
Prosjektkoordinator
L

PROSJEKTPLAN
Leseprosjektet READ Agder
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1.Oppdragsgiver og prosjekteier
Kommunene i Agder ved oppvekstansvarlig er oppdragsgiver og prosjekteier av leseprosjektet READ
Agder. Oppvekstansvarlige i kommunene er representert i styringsgruppe READ Agder gjennom
representant i RKG Oppvekst.

2.Bakgrunn for leseprosjektet READ Agder
Leseprosjektet Agder er et implementeringsprosjekt som foregår i basisorganisasjonen, her
kommunene i Agder.
Leseprosjektet READ Agder er et prosjekt alle kommunene i Agder samarbeider om. Prosjektet er
forankret i RKG Oppvekst som er styringsgruppe. KS Agder er sekretariat for RKG Oppvekst og
representerer også kommunene som prosjekteier. Andre samarbeidsparter er Agder fylkeskommune,
Utdanningsforbundet, RKG Folkehelse og levekår ved folkehelsedirektøren i fylkeskommunen og
Universitetet i Agder.
Bakgrunn for prosjektet er med grunnlag i følgende utfordringer:
 levekårsutfordringer på Agder (Oxford rapport m.fl.)
 leseferdigheter er viktig for den enkeltes utbytte av skole og utdanning – som igjen er avgjørende
for yrkesdeltakelse
 medvirke til gode levekår på Agder
 tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår
 gutter og minoritetsspråkliges utgangspunkt for læring (Stoltenbergutvalget m.fl)
Leseprosjektet READ Agder er forankret som et tiltak i regionplan Agder 2030.
Leseprosjektet READ Agder er inspirert av «READ -Sammen om læsning» i Aarhus kommune,
heretter kalt READ Aarhus. READ Agder innebærer implementering av metode og materiell fra
READ Aarhus. READ er et akronym for «Research in Educational Achievement and Development».
I praktisk utførelse er READ et system og en metode hvor foreldrene leser sammen med sine barn på
en strukturert og planlagt måte. Forskning viser at når foreldre leser daglig med sine barn og har
samtaler med barnet om innhold i det som er lest (dialogisk lesing), har det en positiv effekt på barnets
språk, samt senere lese- og skriveferdigheter. READ er prøvd ut og utviklet med stor suksess i Aarhus,
Danmark. Nå ønsker vi å gjennomføre et tilsvarende leseprosjekt i Agder.
TrygFondens Børneforskningscenter i Aarhus har lagt til grunn effektforskning som viser at
foreldreinvolvering har stor betydning for leseferdigheter sammenlignet med andre tiltak.
READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering i deres
barns utvikling har sterk og langvarig positiv betydning for barnas utvikling, læring og trivsel (Dr.
Maria Evangelou, University of Oxford)

3.Formål og mål
Formål med leseprosjektet READ er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres
involvering i barnas lesing.
Mål
 utprøving og implementering av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i barnehager
og skoler som innebærer strukturer for samarbeid mellom barnehage/skole og hjem
 økt leseglede og leseengasjement blant barn og unge
 støtte opp om leseglede og nysgjerrighet som grunnlag for all videre læring
 bidra til at foreldre blir tryggere på å involvere seg i barn og unges lesing
 støtte opp om høytlesing og betydningen av dialogisk lesing i barnehage, 1. og 2.klasse
 medvirke til gode levekår og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse på Agder
 evaluere for å identifisere og måle gevinster på kort sikt og mellomkort sikt
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Målgruppe READ Agder
 barn og unge
 foreldre
 ansatte i barnehager og skoler
 barnehage- og skoleeiere

4.READ Agder - omfang og avgrensing
4.1.Målgruppe for oppstart og videreføring READ Agder
 barn i alderen 4 og 5 år i barnehage og deres foreldre/foresatte
 elever i 1.og 2.trinn i grunnskolen og deres foreldre/foresatte
Målgruppe for videreføring av READ Agder i løpet av prosjektperioden 2021-2024 er
 barn i alderen 1-3 år i barnehage og deres foreldre/foresatte
 elever i 3.-7.trinn og deres foreldre/foresatte
Bakgrunn for valg av målgruppe for oppstart og videreføring av READ Agder er innspill fra
kommunene med ønske om oppstart i barnehager og barneskoler og fokus på overgang fra barnehage
til skole. Samtidig blir målgrupper og gjennomføring av READ Agder på samme måte som READ
Aarhus.
4.2. Styringslinjer, roller og ansvar
Kommunene er de primære partnerne i prosjektet. I alle deltakerkommunene vil det etableres en
READ-gruppe med ansvar for forankring og realisering av prosjektet i egen kommune. I etablering av
kommunes READ-gruppe må det tas utgangspunkt i lokal organisering av oppvekstsektoren, og sikre
at gruppas sammensetning bidrar til at READ Agder både blir forankret og gjennomført.
Prosjektkoordinator for leseprosjektet Agder har ansvar for å sikre kvalitet, holde fremgang og skape
et enhetlig prosjekt. Prosjektkoordinator vil sammen med styringsgruppe og kommunens READgruppe være ansvarlig for både den faglige utviklingen av prosjektet, dialog med alle
samarbeidspartnere, fremdriften i prosjektet, og opplæring av pedagogisk personale og ledere i
deltakende barnehager, skoler og kommuner.
RKG Oppvekst er styringsgruppe for READ Agder. RKG Oppvekst inngår i den regionale strukturen
for kommunesamarbeid i Agder – som sorterer under kommunedirektørkollegiet Agder. På den måten
vil arbeidet med READ forankres på overordnet administrativt nivå for regionalt kommunesamarbeid.
Oversikten under viser styringslinjer i leseprosjektet READ Agder:
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Oppdragsgiver og prosjekteier READ Agder
Kommunene i Agder ved oppvekstansvarlig er oppdragsgiver og eier av leseprosjektet READ Agder.
 oppvekstansvarlige har ansvar for etablering og framdrift i kommunens READ-gruppa
 oppvekstansvarlig er kommunens kontaktpunkt for READ Agder, og for samarbeid med
prosjektkoordinator
 prosjektkoordinator samarbeider med oppvekstansvarlig i kommunen og kommunens READgruppe
 oppvekstansvarlig i kommunen er representert i styringsgruppe READ Agder gjennom
representant RKG Oppvekst
Representant prosjekteier READ Agder
 KS Agder representerer kommunene som prosjekteier på vegne av styringsgruppe READ Agder
og kommunene i Agder
 KS Agder er sekretariat for styringsgruppe READ Agder og har ansvar for oppdragsavtalen med
prosjektkoordinator
 KS Agder søker om midler fra økonomiske bidragsytere/finansieringskilder på vegne av
kommunene som prosjekteier
 KS Agder og prosjektkoordinator samarbeider om rapportering og søknad om videre midler i
prosjektperioden
 KS Agder og prosjektkoordinator har dialog og oppfølging med økonomiske bidragsytere om
status og framdrift i prosjektet
 KS Agder og prosjektkoordinator har dialog med forskningsteamet ved UIA vedrørende
implementering READ Agder og forskningsteamets arbeid
 prosjektkoordinator, leder styringsgruppe og KS Agder samarbeider om forberedelse av saker til
styringsgruppe READ Agder
Styringsgruppe READ Agder
RKG Oppvekst er styringsgruppe for leseprosjektet READ Agder. Styringsgruppe har ansvar for:
 forberede leseprosjektet READ i Agder og framdrift i prosjektet
 overordnet plan for innføring og gjennomføring av leseprosjektet READ i Agder
 oppfølging av milepælplan for leseprosjektet READ Agder
 budsjett, økonomi og finansieringsplan
 oppfølging av informasjon ut i kommunene; hva, hvordan og når
 evaluering underveis og i slutten av prosjektperioden
 støtte og følge opp prosjektkoordinator
 styringsgruppa innkaller oppvekstansvarlig i deltakerkommunene til ett møte per halvår
 behov for avklaringer mellom møter i styringsgruppe READ Agder avgjøres i samråd med leder
styringsgruppe og KS Agder
 prosjektkoordinator, leder styringsgruppe og KS Agder samarbeider om forberedelse av saker til
styringsgruppe READ Agder
 Styringsgruppa har møte to ganger per halvår
Prosjektkoordinator READ Agder
Prosjektkoordinator har ansvar for:
 koordinering av arbeidet med READ Agder og for å være et bindeledd mellom styringsgruppe og
deltakerkommunene
 forberedelse, forankring, gjennomføring, evaluering og implementering av prosjektet
 sikre kvalitet og skape et enhetlig prosjekt
 sammen med deltakerkommunene være ansvarlig for den faglige utvikling og gjennomføring av
prosjektet
 dialog med samarbeidspartnere, herunder samarbeide med READ-gruppe i deltakerkommunene
 opplæring av pedagogisk personale og ledere i barnehager og skoler i deltakende kommuner
 etterspørre, utfordre, være pådriver, veileder og følge opp deltakerkommunenes behov for støtte
4
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informasjon og felles presentasjoner til kommunene, eksterne aktører og interessenter, samlinger
for ordførere, kommunedirektører, oppvekst/utdanning og eventuelt nasjonale arenaer
 dokumentasjon og bidra til en god implementering, fremgang og evaluering av prosjektet
 organisering av utlånsmodell og distribusjon av materiell til kommuner, barnehager og skoler
 prosjektkoordinator rapporterer til styringsgruppe READ Agder, og deltar i møter med
styringsgruppa
 prosjektkoordinator, leder styringsgruppe og KS Agder samarbeider om forberedelse av saker til
styringsgruppe READ Agder
 prosjektkoordinator følger opp prosjektet innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt av
styringsgruppa. Faglig og økonomisk rapportering og søknad om videre midler i prosjektperioden
gjøres i samarbeid med KS Agder.
 prosjektkoordinator og KS Agder har dialog og oppfølging med økonomiske bidragsytere om
status og framdrift i prosjektet
 prosjektkoordinator og KS Agder har dialog med forskningsteamet ved UIA vedrørende
implementering READ Agder og forskningsteamets arbeid
Prosjektkoordinator deltar i møter med styringsgruppa.
Deltakerkommunens READ-gruppe
Oppvekstansvarlig i kommunen er kommunens kontaktpunkt for READ Agder, og for samarbeid med
prosjektkoordinator.
Oppvekstansvarlig har ansvar for at det etableres en READ-gruppe i kommunen. Dette er en
arbeidsgruppe med ansvar for forankring og realisering av leseprosjektet READ Agder i egen
kommune.
I etablering av READ-gruppen må det tas utgangspunkt i lokal organisering av oppvekstsektoren, og
sikre at gruppas sammensetting bidrar til at READ Agder både blir forankret og gjennomført.
Deltakere i READ-gruppen er oppvekstansvarlig i kommunen, det vil si den som har myndighet og
representerer oppvekst på kommunenivå, styrer-representant på vegne av deltakerbarnehager,
rektorrepresentant på vegne av deltakerskoler og hovedtillitsvalgt i lærerorganisasjonen. Det kan
vurderes om det er hensiktsmessig at andre kommunale støttespillere er med i gruppa, for eksempel
representant for bibliotek.
READ-gruppen har ansvar for:
 samarbeid og møter med prosjektkoordinator for realisering av prosjektet i egen kommune, i
deltakerbarnehager og deltakerskoler
 forankring, forberedelse, faglig utvikling og realisering av READ Agder i egen kommune
 sammen med prosjektkoordinator være ansvarlig for den faglige utviklingen av prosjektet og sikre
kvalitet og skape et enhetlig prosjekt
 delta i opplæring med pedagogisk personale og ledere i barnehager og skoler
 informasjonsflyt ut til deltakerbarnehager og skoler og politisk nivå i egen kommune, og
informasjon tilbake til styringsgruppe og prosjektkoordinatorer READ Agder
 utarbeide og følge opp plan for innføring og gjennomføring av READ Agder i egen kommune
 støtte ledere i deltakerbarnehager og skoler, være pådriver og veileder i egen kommune
 samarbeide med skolebibliotek og folkebiblioteket i kommunen om gjennomføring READ Agder
 erfaringsdeling og evaluering READ Agder, og delta på årlige nettverkssamlinger
 Rapportere til prosjektkoordinator og styringsgruppe READ Agder
Kommunens READ-gruppe har jevnlige møter fra oppstart deltakelse READ Agder og gjennom
prosjektperioden.
Deltakende barnehager og skoler READ Agder
Ledere i deltakende barnehager og skoler har ansvar for
 forankring og forberedelse av leseprosjektet READ Agder i egen enhet, inkludert informasjon og
forankring med plasstillitsvalgte og samarbeidsutvalg
 gjennomføring og realisering av READ Agder i egen enhet
 informasjonsflyt ut til personalet og foreldre fra kommunens READ-gruppe, og sørge for
informasjon tilbake til kommunens READ-gruppe
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samarbeide med og rapportere til kommunes READ-gruppe
legge til rette for at pedagogisk personale kan delta i opplæring READ Agder og formidling til
personale og foreldre
delta i opplæring READ Agder sammen med pedagogisk personale
utlevering og innlevering av materiell og bøker READ Agder til/fra foreldre/foresatte
implementering av READ Agder i virksomhetens årshjul og realisering av READ Agder i varig
drift
erfaringsdeling og evaluering READ Agder, og delta på årlige nettverkssamlinger i
prosjektperioden
samarbeide med kommunens READ-gruppe og være med å sikre kvalitet og skape et enhetlig
prosjekt

Skolebibliotek og folkebibliotek i deltakerkommuner READ Agder
Skolebibliotek og folkebibliotek er sentrale samarbeidsparter for utlån av supplerende bøker og
samarbeid om øvrige leseprosjekt i kommunen. Dette kan være
 samarbeid med kommunens READ- gruppe om gjennomføring av leseprosjektet READ i egen
kommune
 egne arrangementer i regi av bibliotekene som leseprosjekt, Sommer-les, skriveverksted,
inspirasjonssamlinger for foreldre og barn
 samarbeid om aktiviteter i Den Kulturelle Skolesekken og Den kulturelle bæremeisen, og andre
aktiviteter
4.3. Presentasjoner, informasjon og materiell READ Agder
Det vil i READ Agder bli utarbeidet felles presentasjoner og informasjonsskriv som
deltakerkommuner med barnehager og skoler skal benytte i arbeidet med forankring og realisering av
READ Agder. Presentasjoner og materiell er til bruk med personalet, foreldre og andre
samarbeidsparter. I disse vil det også være mulighet for å legge inn egen lokal informasjon om
arbeidet med READ Agder.
Veiledningsmateriellet som utarbeides til foreldre/foresatte og personale kan beholdes. Bøker i lesebag
og lesekasser er til utlån og må leveres tilbake.
Informasjon, presentasjoner og veiledningsmateriell til personale og foreldre utarbeides på bokmål og
nynorsk, samt på utvalgte morsmål ut fra representativitet i kommunene i Agder.
4.4. Kommunikasjon READ Agder
Det er utarbeidet egen kommunikasjonsplan for READ Agder. Kommunikasjonsarbeidet for READ
Agder skal bidra til
 å profilere prosjektet på en positiv måte og skape godt omdømme i regionen
 å gi presis informasjon til målgruppene for innhold og aktiviteter i prosjektet
Formål med kommunikasjonsstrategien er å bli bevisst hvordan vi kommuniserer og hvordan vi
framstår som avsendere. Avsender i denne sammenheng er alle deltakere i prosjektorganisasjonen, se
kapittel med styringslinjer, roller og ansvar.
Kommunikasjonsstrategien skal bidra til at vi formidler vår identitet og oppgaver på en positiv måte
og opprettholder et godt omdømme. Vårt mål er å være synlige, engasjerte og formidle kunnskap og
kjennskap til innhold og aktiviteter innenfor prosjektet som er relevante for regionen.
Kommunikasjonsarbeidet skal bygge på åpenhet, og bidra til at alle ansatte som arbeider med
implementering av READ Agder har nok kunnskap om prosjektet og bidrar som gode ambassadører i
aktivitetene i prosjektet. Kommunikasjonen skal oppleves som enhetlig og samordnet.
Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret. Vi skal sikre at informasjonen blir gitt i god tid før
aktivitetene foregår.
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5. Rammebetingelser READ Agder
5.1.Framdriftsplan 2020-2024
Leseprosjektet READ Agder gjennomføres i perioden 2020-2024
Oversikten under er en overordnet framdriftsplan. Videre utarbeides det detaljplaner per år.
År
2020
2021

2022

2023

2024

Innhold
Etableringsfase, informasjon til kommunene, ansette prosjektkoordinator,
utvikle prosjektplan
Ansette prosjektkoordinatorer
Fastsetting av prosjektplan
Forankring i deltakerkommunene
Arbeid med oversetting av metodemateriell fra dansk til norsk språk og
oversette metoden i sin helhet fra en dansk til en norsk kontekst.
Etablere en felles struktur for materiell og kompetanse for deltakende
kommuner
Opplæring av personale i barnehager og skoler
Oppstart pulje 1 READ Agder
Pulje 2 og pulje 3 READ Agder
Nettverkssamling med deltakere pulje 1 for evaluering og erfaringsdeling og
arbeid med implementering i drift.
Underveisevaluering
Pulje 4 og 5 READ Agder
Nettverkssamling med deltakere pulje 1og 2 for oppfølging implementering i
drift, og videreutvikling READ Agder med materiell 1-3 år og 3.-7.trinn
Underveisevaluering
Pulje 6 READ Agder
Nettverkssamling med deltakere pulje 1 og 2 for evaluering og
erfaringsdeling videreutvikling READ Agder.
Nettverkssamling med deltakere pulje 3 og 4 for oppfølging implementering i
drift og videreutvikling READ Agder med materiell 1-3 år og 3.-7.trinn
Sluttevaluering høst 2024
Grunnlag for videreføring av praksis
Spredning av metoden i Agder og eventuelt til nasjonalt nivå

Det er utarbeidet milepælplan for READ Agder som inneholder aktiviteter og tiltak for hele
prosjektperioden. Milepælplanen er et dynamisk dokument og et verktøy for styringsgruppa for
oppfølging av READ Agder. Milepælplanen legges fram i hvert styringsgruppemøte for informasjon
om status, og eventuelle behov for justeringer.
5.2. Implementeringsplan
Implementeringsplan for leseprosjektet READ Agder må sees i sammenheng med kapittel 8
Teoriforankring. I kapittel 8 gis en beskrivelse av kjernekomponenter i READ Agder og støttesystemet
for implementering og videreføring. Gjennom prosjektperioden utarbeides detaljerte planer for
oppstart og gjennomføring.
Med grunnlag i målgrupper for oppstart, videreutvikling og videreføring READ Agder vil
implementering READ Agder innebære
1) implementering i barnehage aldersgruppe 4-5 år og 1. og 2.trinn
2) implementering barnehage aldersgruppe 1-3 år
3) implementering barneskole klassetrinn 3.-7. trinn
Gjennom hele prosjektperioden vil det være involvering av skolebibliotek og folkebibliotek som
samarbeidspart og for utlån av supplerende bøker til barn og unge og deres foreldre/foresatte, samt for
barnehager og skoler.
7

4/22 READ Agder - Søknad om støtte - 21/21576-2 READ Agder - Søknad om støtte : Vedlegg 1 Prosjektplan leseprosjektet READ Agder - vedtatt styringsgruppe READ Agder.pdf

Videreføring innebærer å få READ Agder inn i ordinær drift i kommunene, og at kommunene har et
system for oppfølging og fornyelse av arbeidet. Dette innebærer å holde innhold i READ Agder aktivt
etter at deltakelse i puljen, implementeringsperioden og prosjektperioden er avsluttet. Hver kommune
må etablere et system for oppfølging blant annet ved å ha system for informasjon og
kompetanseheving nytilsatte, nettverkssamlinger for deltakere i egen kommune, men også regionale
nettverkssamlinger kan være aktuelt her. Videre innebærer det å koble nye endringer sammen med det
som er gjort i READ Agder (Roland 2015). Det må også vurderes hvordan READ Agder skal
videreføres i hele Agder, og hvilken rolle de ulike parter i prosjektorganisasjonen skal ha.
5.3.Puljer og oppstartstidspunkt i prosjektperioden
Tabellen under er en tentativ plan for puljer i prosjektperioden. Tidsperiode for gjennomføring av den
enkelte kan bli justert.
År
2021
2022
2023
2024

Pulje
1
2
3
4
5
6

Periode
August 2021 til februar 2022
Januar til juni
August 2022 til februar 2022
Januar til juni
August 2023 til februar 2024
Januar til juni

5.4. Innhold deltakelse i en pulje i READ Agder
Tabellen under er en tentativ plan for aktiviteter i READ Agder i pulje 1. Aktivitetene vil være
tilsvarende ved deltakelse i senere puljer i READ Agder, men tidspunkt vil variere.
Tidspunkt
August

Aktivitet
Oppstartsmøte med kommunene som ønsker
å delta i pulje 1. Målgruppe er READ-gruppe
i deltakerkommuner pulje 1
Møte i kommunens READ-gruppe for
oppfølging fra oppstartsmøtet og arbeid med
forberedelse implementering i egen
kommune
September
Informasjon personalet i deltakende
barnehager/skoler – fast mal presentasjon
READ Agder og informasjonsskriv
Informasjon READ Agder på foreldremøter i
deltakende barnehager/skoler – fast mal
presentasjon READ Agder og
informasjonsskriv
Rekruttering av pedagogisk personale til
opplæring READ Agder i deltakende
barnehager og skoler
Oktober/november Opplæring pedagogisk personale READ
Agder ( 3 timer), sammen med styrer, rektor
og oppvekstansvarlig i kommunen
November til
Gjennomføring READ Agder i egen
februar
kommune/barnehage/skole
Februar
Møte med READ-grupper fra
deltakerkommuner pulje 1 for erfaringsdeling
og evaluering, og grunnlag for videreføring i
eget årshjul fra høst 2022

Ansvar
Prosjektkoordinator innkaller

Oppvekstansvarlig i den
enkelte kommune

Styrer/rektor i
deltakerbarnehager/skoler
Styrer/rektor i
deltakerbarnehager/skoler

styrer/rektor

Prosjektkoordinator

styrer/rektor
Prosjektkoordinator
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Etter deltakelse i pulje READ Agder vil kommunen med deltakende barnehager og skoler delta i årlig
nettverksmøte for oppfølging og erfaringsdeling. Samtidig vil barnehagen/skolen arbeide med
implementering READ Agder i barnehagens/skolens årshjul, og med videreføring og implementering
av READ Agder til aldersgruppe 1-3 år og 3.-7.trinn.

6. Økonomi og finansiering
READ Agder gjennomføres med egeninnsats fra kommunene og finansielle bidrag fra
 Sørlandets kompetansefond
 Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
 Agder fylkeskommune
 Statsforvalteren i Agder
For mer detaljer henvises det til finansieringsplan og budsjett READ Agder 2020-2024, vedlegg 1.

7. Risikoelementer
Risikoelementer i READ Agder er elementer som er lagt til grunn ut fra en risikovurdering for
gjennomføring av prosjektet.
 Finansieringsrisiko innebærer manglende finansiering gjennom prosjektperioden. Det vil si om
prosjektet får tildelt midler fra finansieringskildene gjennom prosjektperioden. Dersom prosjektet
ikke tildeles midler, vil det ikke la seg gjennomføre. Arbeidet med finansiering følges opp av KS
Agder og prosjektkoordinator. Dette innebærer både som tett dialog med bidragsytere om status
READ Agder og videre finansiering i prosjektperioden, samt å finne flere finansieringskilder.
 Organisatorisk risiko av READ Agder vil være forbundet med kommunenes ønske om deltakelse i
prosjektet, og deltakerkommunenes forankring, oppfølging og gjennomføring av prosjektet. På
kommunalt nivå vil dette henge sammen med administrativ stabilitet, ledelse og støtte. Videre vil
det også henge sammen med den enkelte barnehage og skole i forhold til administrativ stabilitet,
ledelse og støtte, samt virksomhetens klima for endring. Et annet moment er at kommunene med
barnehager og skoler har andre pågående satsinger som tar tid, og derfor ikke har kapasitet til å
delta i READ Agder, eller må trekke seg i løpet av perioden. Redusering av risiko innebærer at
prosjektkoordinator har god dialog med kommunene, og følger opp med informasjon gjennom
prosjektperioden. Øvrige forhold er utenfor prosjektets påvirkning.
 Risiko med tanke på realisering av READ Agder vil også henge sammen med
implementeringskvalitet. Implementeringskvalitet handler om forholdet mellom det som er
planlagt, og det som faktisk er gjennomført i organisasjonen. Høy implementeringsgrad forutsetter
at det som er planlagt blir gjennomført. God implementeringskvalitet er en forutsetning for å
oppnå god effekt av endringsarbeidet (Roland 2015). Implementeringskvalitet i READ Agder er
knyttet til godt veiledningsmateriell og erfaringer fra READ Aarhus, deltakerkommunens arbeid I
med forankring, oppfølging og gjennomføring av READ Agder i egen kommune, og i hvilken
grad oppvekstansvarlig og personalet i barnehager og skoler føler lojalitet til arbeid med
implementering av kjernekomponentene. Prosjektkoordinator kan redusere risiko gjennom
kontinuerlig dialog og oppfølging med kommunenes arbeid.
 Leveringskvalitet og om valg av målgruppe treffer behovene i kommunen. Dette er ivaretatt
gjennom at målgrupper READ Agder er i tråd med de innspill kommunene har kommet med for
valg av målgrupper oppstart og videreføring.
 Kvaliteten på materiellet til barnehager, skoler og foreldre og hvordan materiellet tas imot av
foreldrene. Materiell til barnehager, skoler og foreldre er norsk oversettelse av materiellet fra
READ Aarhus. Det innebærer at materiellet er kvalitetssikret og prøvd ut, samt at det har vært
følgeforskning for gjennomføringen.
 Intensjonen er at READ Agder skal implementeres i alle kommunene i Agder, samtidig som det er
frivillig for kommuner, barnehager og skoler å delta. Dette kan påvirke implementeringsgrad.
Samtidig kan også implementeringsraden påvirkes dersom alle barnehager og skoler i Agder
ønsker å delta i READ Agder i implementeringsperioden. Dette ivaretas gjennom rekruttering av
kommuner, barnehager og skoler til deltakelse i puljer gjennom prosjektperioden.
 Manglende forankring og bidrag fra støttefunksjoner i kommunen for eksempel bibliotek. Dette
ivaretas gjennom at prosjektkoordinator har dialog med ansvarlig for folkebibliotek i kommunene.
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8. Teoriforankring READ Agder

Hva består READ av?

READ Ager består av språk og lesing, tankesett, foreldreinvolvering og at foreldre leser jevnlig med
sine barn. I kortversjon handler det om å gjøre tilgjengelig bøker og veiledningsmateriell for barn og
foreldre, barnehager og skoler.

Rammeverk for implementering
Implementering handler om å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.
Figuren under viser rammeverk for implementering av Fixsen (Roland & Westergård red 2015)

Kilden/intervensjonen handler om hva vi skal implementere av teorier, aktiviteter og strukturer.
Dette omtales som kjernekomponenter. Kjernekomponenter i leseprosjektet READ Agder er språk og
lesing og dynamisk tankesett (Growth Mindset, Dweck 2006).
Kommunikasjonsforbindelsen beskriver hvordan vi skal gjøre det. I READ Agder innebærer dette
veiledning til oppvekstansvarlige i kommunene og opplæring av pedagogisk personale og ledelse i
deltakerkommuner med barnehager og skoler ved prosjektkoordinator. Videre innebærer det at
personalet trener og øver på kjernekomponentene, og at dette gjøres under ledelse av styrer/rektor med
10
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administrativ støtte fra kommunens READ-gruppe og oppvekstansvarlig i kommunen, og
prosjektkoordinator.
Destinasjonen handler om hvem som er mottaker av endringene i intervensjonen. I READ Agder er
dette både personalet i barnehager og barneskoler, og foreldre med barn i barnehage og barneskole.
Foreldre er mottaker av endringen i intervensjonen, her READ Agder, ved at det pedagogiske
personale i barnehage og barneskole informerer og veileder foreldre i bruk av materiellet, og låner ut
lesebager og bøker.

Kjernekomponenter i READ Agder
Kjernekomponenter er sentrale prinsipper, teorier og handlinger i en endring.
I READ Agder er det fokus på to kjernekomponenter:
 språk og lesing
 dynamisk tankesett – Growth mindset (Dweck 2006)
Språk og lesing
«Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem. Les for dem slik at de får et godt
språk», Lesesenteret, Universitet i Stavanger.
Definisjon lesing: «Lesing er å forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster, slik at man kan nå
sine mål, utvikle sin kunnskap og delta aktivt i samfunnslivet». (OECD, PISA)
Undersøkelser av effekt viser at dialogisk lesing kan være et godt redskap for å utvikle barns språk og
vokabular, og metoden er særlig godt egnet for barn med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med lite
utviklet språk.
Dialogisk lesing handler om å lese bøker med bilde og tekst for barn på en systematisk måte. Samtale
sammen med barna underveis står sentralt. Hovedfokus i dialogisk lesing er ikke bare lesingen i seg
selv, men samtalen mellom barnet og den voksne. «Målet med dialogisk lesing er at barnet utvikler
seg til å bli den som forteller i stedet for at det er den voksne som leser og barnet som lytter. Et
sentralt prinsipp er at barnet trekkes aktivt med i lesingen gjennom spørsmål, gjenfortelling og
samtale om bokens innhold»(Brostrøm et al 2013).
Prinsipper fra den dialogiske lesingen legges til grunn i veiledningsmateriellet i READ Agder og skal
gi støtte til personale og foreldres dialog med barnet før under og etter lesing av boken.
Foreldreinvolvering har stor betydning for leseferdigheter sammenlignet med andre tiltak (University
of Oxford).
I READ Agder legges dialogisk lesing til grunn som metode i barnehager og skoler for å styrke barns
språkferdigheter, leseglede og leselyst (Brostrøm et al 2013). I dette ligger også at barnehagene jobber
systematisk med dialogisk lesing og at dette følges opp videre i begynneropplæringen i barneskolen,
som grunnlag for systematisk språkarbeid i barnehage og skole og tidlig innsats.
Dynamisk tankesett – Growth Mindset (Dweck 2006)
Mindset er et begrep som stammer fra Carol S.Dweck, professor i psykologi ved Standford
University. På norsk kan vi oversette fixed-mindset til statisk tankesett og growth mindset til
dynamisk tankesett (Burkeland 2021)
Growth-mindset eller dynamisk tankesett er en måte å tenke på som fremmer læring, utvikling og
endring, i motsetning til statisk tankesett som hindrer det samme. Det handler om holdning til eget og
andres utviklings- potensiale og påvirker motivasjon og læring. Dette innebærer en forventninger om
at evner og personlighet er formbar, og kan påvirkes og utvikles. Personens sanne potensiale er ukjent
og utvikles gjennom hardt arbeide. Feil anses som justerbar læring, og forstås som en kilde til læring. I
dette å forstå motstand som godt, og at «jeg kan alltid bli bedre».
Fixed-mindset eller statisk tankesett, innebærer en forståelse av at intelligens og personlighet er
uformbar, og at ens potensiale er bestemt fra fødselen. Det medfører en frykt for å gjøre feil, og man
bruker energi på å skjule at noe er vanskelig. Utfordringer tas sjeldent opp med grunnlag i en
forståelse av at «Det endrer ikke noe allikevel»
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I READ Agder legges growth mindset, et dynamisk tankesett til grunn, både i personalets holdning til
seg selv, hverandre og til foreldre, og foreldres holdning til egen innsats og til barnet. I lesing med
barnet fokuseres det på barnets innsats framfor resultat, for eksempel gjennom å stille åpne spørsmål,
anerkjenne svar og skriveforsøk. Holdningen og forventningen i READ Agder innebærer å støtte opp
om at foreldre leser daglig sammen med sitt barn. Uansett hvordan barnet leser, kan foreldre støtte
barnets språk, leseferdigheter, lyst til å lese og til å bli en bedre leser (READ Aarhus 2020). Det
innebærer å rose og anerkjenne barnet, og at foreldrenes tilbakemeldinger er fokusert på barnets
innsats fremfor barnets resultater.

Støttesystem i implementeringsprosessen
Planlegging for gjennomføring av leseprosjektet READ Agder
 prosjektplan, kommunikasjonsstrategi, finansieringsplan og milepælplan
 prosjektkoordinators arbeid
 informasjoner, presentasjoner, veiledningsmateriell og bøker
Bøker og veiledningsmateriell
Veiledningsmateriell til foreldre om hvordan støtte barnet før, under og etter lesingen.
Det velges ut 5-6 bøker for barn i alderen 4- 5 år og per klassetrinn i barneskolen. For barn i
aldersgruppen 4-5 år og 1. og 2.klasse leveres bøker og veiledningsmateriell ut i en «lesebag». Bøkene
leveres tilbake, veiledningsmateriellet beholdes. Når alle bøkene er lest, må foreldre bruke sitt lokale
bibliotek for den videre lesingen. Det utarbeides informasjon og veiledningsmateriell på begge
målformer, samt på utvalgte morsmål ut fra representativitet. Dette gjelder også utvalget av bøker til
barn i målgruppa. Kommunene velger målform på informasjon og veiledningsmateriell og bøker ut
fra lokale behov. Det samme gjelder valg av veiledningsmateriell på utvalgte morsmål.
READ Agder - et vennlig dult
I READ Aarhus brukes begrepet nudge. Begrepet er opprinnelig fra Thaler & Sunstein (2008), og
handler om å endre folks atferd i en bestemt retning. For at noe skal regnes som en dult, må
handlingen være enkel og lett å gjennomføre.
Et vennlig dult handler om å tilrettelegge for å ta gode valg, der hensikten er å hjelpe, og med minst
sannsynlighet for å påføre skade. Behovet for å dultes er større når en skal beslutninger som er
vanskelige og sjeldne, og på handlinger som man ikke får noen snarlig resultat på.
READ Agder har til hensikt å være et vennlig dult i arbeid med tidlig innsats om språk og lesing.
Tidlig innsats kan sees som et område der handlingene og tiltakene som du gjør, er noe du ikke ser
umiddelbar effekt/resultat av, men som vil ha betydning på lang sikt.
Leseprosjektet READ Agder er et vennlig dult til oppvekstansvarlig i kommunen, til barnehager og
skoler for arbeid med språk og lesing, veiledning til foreldre og støtte til samarbeid barnehage/skole og
hjem. Samtidig er veiledningsmateriellet til foreldre et vennlig dult på den måten at det beskriver
hvordan foreldre kan støtte og lese sammen med barnet før, under og etter lesingen, og dermed også
styrke barnets språk og forutsetninger for å bli gode til å lese og skrive.
Innsatsen er basert på tidligere forskningsprosjekter som viser at når foreldre daglig leser med deres
barn, så har det en positiv effekt på barnets språk og lesing.

9. Evaluering
Evaluering av READ Agder vil gjennomføres på kort sikt (6 mnd og 12 mnd) og mellomkort sikt (24
mnd) for å identifisere, sikre og måle gevinster. Videre vil det bli utarbeidet en sluttrapport som
oppsummerer READ Agder i sin helhet. Denne vil legge grunnlag for videreføring av READ Agder i
den enkelte kommune, og regionen. Det vil utarbeides design for gjennomføring av evalueringen.
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SØKNAD LESEPROSJEKTET READ AGDER

1. SØKER
Kommunene i Agder ved oppvekstansvarlig er oppdragsgiver og prosjekteier av Leseprosjektet READ
Agder. Oppvekstansvarlige i kommunene er representert i styringsgruppe READ Agder gjennom
representant i RKG Oppvekst og utdanning.
KS Agder representerer kommunene som prosjekteier og søker på vegne av styringsgruppe READ
Agder. Styringsgruppe READ Agder er Regional koordineringsgruppe for oppvekst, utdanning og
levekår i Agder (RKG Oppvekst og utdanning) og kommunene. RKG Oppvekst Agder er et regionalt
samarbeidsorgan på ledernivå for alle kommunale barnehage- og skoleeiere i Agder. I tillegg deltar
fylkeskommunen, UiA, Utdanningsforbundet, Fylkesmannen i Agder og KS Agder.
Kontaktpersoner:
Christiane Marie Ødegård, Christiane.Marie.Odegard@ks.no, 90 93 77 18
Magnus Mork, magnus.mork@ks.no, 99 32 45 11
Hege Solli, hege.solli@lyngdal.kommune.no og Line Håberg Løvdal, line.loevdal@e-h.kommune.no,
prosjektkoordinator READ Agder
2. PROSJEKTNAVN OG SØKNADSBELØP
Prosjektnavn: Leseprosjektet READ Agder, heretter READ Agder
Søknadsbeløp Aust- Agder utviklings- og kompetansefond første år: kr 1 000 000,Totalt søknadsbeløp Aust- Agder utviklings- og kompetansefond: kr 3 000 000,Prosjektets totalkostnad: kr 21 050 000.Prosjektperiode: 2021-2024
Grunnlag for ny søknad om midler til Aust- Agder Utvikling- og kompetansefond er at READ Agder
er et viktig prosjekt for Agder og for kommunene i Agder, som et målrettet tiltak for å medvirke til
gode levekår på Agder. Vi ønsker også å løfte fram at kommunene i tidligere Aust- Agder er sterkt
representert i de tre første puljene i prosjektperioden.
Søknad om midler fra Aust- Agder utviklings- og kompetansefond vil være spesielt knyttet til
finansiering vedrørende
• Tilgang på bokpakker og litteratur til barn i målgruppa
• Evaluering READ Agder
3. SAMMENDRAG – HVORFOR READ AGDER
Leseprosjektet READ Agder er et implementeringsprosjekt som foregår i basisorganisasjonen, her
kommunene i Agder. READ er et akronym for “Research in Educational Achievement and
Development” - løst oversatt; Forskning på skoleprestasjoner og utvikling. I kortversjon handler
READ Agder om å gjøre tilgjengelig bøker og veiledningsmateriell for barn og foreldre gjennom utlån
fra barnehager og skoler.
Leseprosjektet READ Agder er et prosjekt som alle kommunene i Agder samarbeider om. Prosjektet
er forankret i RKG Oppvekst og utdanning, som er styringsgruppe. KS Agder er sekretariat for RKG
Oppvekst og utdanning og representerer kommunene som prosjekteier. Andre samarbeidsparter er
Agder fylkeskommune, Utdanningsforbundet, RKG Folkehelse og levekår ved folkehelsedirektør i
fylkeskommunen og Universitetet i Agder.
READ Agder er et universelt tiltak der målgruppen er foreldre med barn i alderen 1-5 år i barnehage
og 1.-7.trinn i skolen.
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Bakgrunn for READ Agder er effekten av «READ sammen om læsning» i Aarhus kommune,
Danmark. Forskning viser at foreldres aktive involvering i deres barns utvikling har sterk og langvarig
positiv effekt for barnas utvikling, trivsel og læring (University of Oxford). Leseferdigheter er viktig
for den enkeltes utbytte av skole og utdanning, som igjen er avgjørende for yrkesdeltakelse.
En undersøkelse av lesevaner hjemme gjennomført av Leserørelsen i Sverige i 2014 viser andelen
foreldre som leser for sine barn har gått ned. Fra at 70 % av småbarnsforeldre for 10 år siden, det vil si
i 2004, leste for sine barn hver dag, leser i dag (2014) bare 35 % av foreldrene for barna hver dag. I
Norge pleier vi ofte å sammenligne oss med Sverige, og dette gir grunnlag for å tenke at dette også er
reelt for oss. I ytterste konsekvens medfører dette at færre barn har en lesekultur hjemme. Dette gir
større sosiale forskjeller for de som ikke blir lest for. Det gir også ulikt grunnlag for videre læring.
Selv om denne undersøkelsen er 6-7 år gammel, er den relevant som grunnlag for hvorfor foreldres
aktive involvering i barnas lesing er viktig.
Forskningseffekten fra «READ – sammen om lesing» i Aarhus kommune viser at når foreldre leser
daglig sammen med deres barn og samtaler med barnet om innholdet i bøkene, har det en positiv
effekt på barnets språk, samt senere lese- og skriveferdigheter. Funn fra READ Aarhus viser at den
tidlige leseinnsatsen der foreldre leser med barna sine hver dag, har en større effekt for barns læring
enn det å øke budsjetter og sette inn mer ressurser i barnehage og skole til opplæring. Forskningen
viser at en liten innsats hjemme svarer til fire timer dansk per uke eller to lærere i klassen. Fra
forskningsprosjektet READ i Aarhus er det sett på hvor stor en forskjell foreldres innsats kan ha på
barnets kompetanser innenfor lesing. I undersøkelsen deltok mer enn 1500 elever i 2.klasse der den
ene halvparten mottok READ og den andre halvdelen var sammenligningsgruppe som ikke mottok
READ. Resultatene viste at i løpet av 2 måneder hadde de barna som mottok READ utviklet sine
leseferdigheter til det dobbelte av de som var i sammenligningsgruppen. En effekt som både kunne
sees på barnets leseferdigheter og skriveferdigheter. Det viste også at det har stor effekt for de barna
der foreldre tror at det ikke nytter å lese for sitt barn. READ har også god effekt for gutter, for
befolkningen i alle samfunnslag og i flerspråklige familier når det gjelder å lese og skrive.
«READ – Sammen om læsning» viser at det har en dokumentert effekt:
• å involvere foreldrene
• å ha tydelige forventninger til foreldrene.
• konkret å veilede foreldre i hvordan de kan hjelpe
• å formidle til foreldrene at de kan gjøre en forskjell
Dette er grunnlag for utprøving og implementering av metodikk og system fra «READ Sammen om
læsning» i Agder. Leseprosjektet READ Agder er et universelt tiltak som går til alle familier med
barn i 1- 5 år i barnehage og elever i 1.-7.trinn i skole i deltakerkommunene. Med grunnlag i
forskning og effekten av READ i Aarhus oppfattes prosjektet å være et viktig og egnet tiltak for å
medvirke til gode levekår på Agder. Leseferdigheter er viktig for den enkeltes utbytte av skole og
utdanning, som igjen er avgjørende for yrkesdeltakelse. READ Agder sees også i sammenheng med
Stoltenbergutvalgets funn om gutter og minoritetsspråkliges utgangspunkt for læring. Resultatene fra
READ i Aarhus er spesielt gode for barn av foreldre med minoritetsbakgrunn, barn av mødre med kort
utdanning og for gutter generelt. Et mål i regionplan Agder 2030 er økt leseglede og leseengasjement.
Leseprosjektet READ Agder er i regionplanenes handlingsdel foreslått som et konkret tiltak for å
oppnå dette.
Kjernekomponenter i READ Agder er språk og lesing og Growth Mindset, til norsk oversatt til
dynamisk tankesett. Growth mindset er en måte å tenke på som åpner opp for utvikling og endring, i
motsetning til Fixed mindset som kan hindre utvikling og endring.
Trygdfondens Børneforskningscenter i Aarhus har lagt til grunn effektforskning som viser at
foreldreinvolvering har stor betydning for leseferdigheter sammenlignet med andre tiltak. READ
Agder er ment å gi foreldre en mulighet til aktivt å involvere seg. Metodikken handler om hvordan
lese med barnet er med fokus på samtalen før, under og etter lesing for å hjelpe barnet med å forstå
teksten. Stig Brostrøm (2017) snakker om at å lytte til høytlesning ikke er noen medfødt egenskap,
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men at å lytte og være «bokvant» er en kulturell læring der barnet gradvis lærer å leve seg inn i
universet skapt av ord. Alle barn kan lære det. Tilegnelsen skjer gjennom deltakelse i gode
høytlesingssituasjoner. Barnehager og skoler vil stå for utlån av lesebag med bøker og
veiledningsmateriell til foreldre med barn i målgruppen. Personalet vil delta på opplæring og sørge for
informasjon ut til foreldre. Lesebag og bøker er til utlån. Veiledningsmateriellet kan foreldrene
beholde
Samarbeidet med foreldrene er avgjørende i prosjektet. Denne tilnærmingen sammenfaller også med
en nytenkning i kommunal sektor, kjent som “kommune 3.0”. I denne tenkningen er ikke lenger
innbyggerne utelukkende mottakere av tjenester fra kommunen, men ansvarlige medborgere, som
spiller en rolle i både utviklingen og tilbudet av kommunale tjenester. Foreldrenes samspill med barnet
er en del av økosystemet rundt barnet, på samme måte som virkemiddelapparatet rundt bedrifter og
private næringer. Uten et godt samspill med foreldrene i læringen tar læringen lengre tid og kan
oppleves mer krevende av barnet. Calmar Andersen et.al. (2016) viser at foreldrenes tro på barnets
mestring og læring har betydning for deres læring og mestring. “Effekten er minst like stor for barn
med innvandrerbakgrunn eller mødre med kort utdanning som for andre barn – og størst for barn hvis
foreldre, i forkant av intervensjonen (READ), trodde at deres barns leseferdigheter var relativt “fixed”.
Leseprosjektet READ Agder er planlagt som et fire-årig prosjekt. Evaluering vil gjennomføres på kort
sikt ( 6 mnd og 12 mnd), og mellomkortsikt ( 24 mnd) for å identifisere, sikre og måle gevinster.
Videre vil det bli utarbeidet en sluttrapport som oppsummerer READ Agder i sin helhet. Denne vil
legge grunnlaget for videreføring av READ Agder i den enkelte kommune, og i regionen.
4. BAKGRUNN
Høsten 2019 fikk RKG Oppvekst Agder en henvendelse fra Sørlandets Kompetansefond om å vurdere
et mulig samarbeid om et leseprosjekt. Prosjektet springer ut fra et forsknings- og
implementeringsprosjekt ved Børneforskningscenteret i Århus. Her har de utviklet READ, en
metodikk som understøtter foreldres aktive lesing med barna sine. Effekten fra READ Aarhus viser at
når foreldre leser daglig med deres barn og samtaler om innholdet i bøkene, har det en positiv effekt på
barnets språk, samt senere lese- og skriveferdigheter.
RKG Oppvekst og utdanning konkluderte i møtet 20.9.2019 med at READ Sammen om læsning er et
prosjekt som går rett inn i sektorens kjernevirksomhet. For Regionplan Agder 2030 er det også viet et
særlig fokus på leseglede og leseengasjement. Det har også korrelasjon med samskaping og
levekårsarbeid. RKG Oppvekst ba RKG-sekretariat gå i dialog med Sørlandets Kompetansefond om
en mulig studietur i løpet av høst/vinter.
Januar 2020 deltok RKG Oppvekst på en 2-dagers studietur til Århus og møtte sentrale aktører fra
Århus kommune og Børneforskningscenteret. Oppsummerende konklusjon var: «Dette er positivt og
inspirerende. Videre må vi drøfte hvorvidt vi skal jobbe med bare lesing, eller se på mindset og at
barn har mulighet til å lære. Hvis fasilitert riktig vil det ikke komme som noe i tillegg, men som et
supplement til det vi gjør. Det har effekt på mer enn lesing.»
I 2020 er det arbeidet videre med organisering av prosjektet og med forankring i kommunene, samt
finansiering. Våren 2021 ble det tilsatt prosjektkoordinator. Prosjektkoordinator er tilknyttet KS
Agder.
5. PROSJEKTBESKRIVELSE
Vedlagt følger vedtatt prosjektskisse for leseprosjektet READ Agder, vedlegg 1.
Status for READ Agder per september 2021 er at alle kommunene i Agder har gitt tilbakemelding
vedrørende deltakelse, se vedlegg 1 oversikt over kommuner og deltakelse i puljer 2020-2024.
og at vi nå i høst er i gang med pulje 1.
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Pulje 1 består av 6 kommuner, 21 barnehager og 19 skoler
• Opplæring READ Agder pulje 1 er gjennomført i august med 31 deltakere.
• Opplæring READ Agder med styrere, rektorer og pedagogisk personal er gjennomført i oktober
med 95 deltakere.
• I READ Agder pulje 1 vil 1 342 barn ha fått en lesebag med hjem i løpet av uke 44. Av disse er:
o 397 barn i alderen 4-5 år i barnehage
o 488 barn i 1.trinn
o 457 barn i 2.trinn
Pulje 2 starter opp med oppstartsmøte READ-grupper 08.12.2021. Pulje 2 består av 4 kommuner, 25
barnehager og 5 skoler.
Prosjektkoordinator READ Agder har etablert samarbeid med fylkesbiblioteket om nettverkssamlinger
med folkebibliotekarer er avtalt. Det gjennomføres en nettverkssamling per halvår. Neste
nettverkssamling er 16.02.2022.
Tilgang til bokpakker og litteratur til barn i målgruppa
Konseptet i READ Agder er å låne ut bøker til barn og foreldre. På den måten når vi flere familier og
barn og foreldre får tilgang til flere bøker. Dette gjør også at vi får utnyttet midlene i READ Agder på
best mulig måte. I READ Aarhus er det er satt av 600 danske kroner per barn til innkjøp av litteratur
til lesebagene. Det innebærer at 5-6 bøker er tilgjengelig for hver familie i målgruppa i utlånsperioden. I planlegging av finansiering av og budsjettet for READ Agder er det tatt utgangspunkt i
kostnader til bøker fra READ Aarhus. Det viser seg imidlertid at erfaringstallene for bokpakke per
barn i Danmark er for lavt ut fra norske forhold og priser. Det har resultert i at lesebager til noen
målgrupper kun får tre bøker til utlån, og ikke 5-6 bøker som først planlagt.
For READ Agder vil det være en styrke om det er mulig å øke budsjettet for innkjøp av bøker, slik at
vi kan tilby fem bøker per lesebag til flere målgrupper, istedet for tre. Flere bøker i lesebagen gir bedre
valgmuligheter for barnet til hva de ønsker å lese og gir samtidig mulighet for noen av bøkene treffer
barnets interesser når det er flere bøker å velge mellom i lesebagen. I utvelgelse av bøker til
lesebagene er det lagt vekt på at bøkene er aktuelle, attraktive og tidsriktige slik at barn kjenner seg
igjen i sin egen hverdag. Avgjørende for å etablere interesse for litteratur og leseengasjement er god
tilgang til bøker. Utlånsperioden for lesebag med bøker er 10-12 uker, og utvalg av bøker fra tre til
fem bøker vil også være av betydning med tanke på tidsperioden for utlån.
Evaluering READ Agder
Med grunnlag i eksisterende budsjett for READ Agder er det satt av mindre midler til evaluering enn
først planlagt. Evaluering vil gjennomføres på kort sikt (6 mnd og 12 mnd) og mellomkort sikt (24
mnd) for å identifisere, sikre og måle gevinster. Videre vil det bli utarbeidet en sluttrapport som
oppsummerer READ Agder i sin helhet. Denne vil legge grunnlag for videreføring av READ Agder i
den enkelte kommune, og regionen. Det vil utarbeides design for gjennomføring av evalueringen.
For å styrke arbeidet med evaluering er det kommet i gang et samarbeid med masterutdanningene ved
Institutt for pedagogikk og Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Samarbeidet
gjelder aktuelle problemstillinger for masteroppgaver READ Agder.
For READ Agder vil det være en styrke om prosjektet kan øke budsjettposten for evaluering. Dette for
å sikre et kvalitativt godt evalueringsdesign og ekstern evaluering. Et bidra fra Aust- Agder utviklingsog kompetansefond vil være et viktig bidrag for evalueringsarbeidet i prosjektet.
6. PROSJEKTMÅL OG MÅLGRUPPE
Formål med leseprosjektet READ Agder er økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres
involvering i barnas lesing.
Prosjektets mål er
• utprøving og implementering av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i barnehager
og skoler som innebærer strukturer for samarbeid mellom barnehage/skole og hjem.
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•
•
•
•
•
•

økt leseglede og leseengasjement for barn og unge
støtte opp om leseglede og nysgjerrighet som grunnlag for all videre læring
bidra til at foreldre blir tryggere på å involvere seg i barn og unges lesing
støtte opp om høytlesning og betydningen av dialogisk lesing i barnehage, 1. og 2.klasse
medvirke til gode levekår og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse på Agder
evaluere for å identifisere og måle gevinster på kort sikt og mellomkort sikt

Målgruppe
• barn og unge
• foreldre
• ansatte i barnehager og skoler
• kommunene i Agder
7. ORGANISERING OG FORANKRING
Kommunene er de primære partnerne i prosjektet. READ Agder er forankret i kommunene ved
oppvekstansvarlig våren 2021. Innen juni 2021 har kommunene gitt tilbakemelding om deltakelse i
prosjektet, se vedlegg 2 Oversikt over deltakerkommuner READ Agder.
I alle deltakerkommuner etableres en READ-gruppe for forankring og realisering av leseprosjektet
READ i egen kommune. I etablering av kommunes READ-gruppe må deltakerkommunen ta
utgangspunkt i lokal organisering av oppvekstsektoren, og sikre at gruppas sammensetning gjør at
kommunens ansvar for faglig utvikling, forankring og gjennomføring av leseprosjektet READ
realiseres. Representanter i kommunens READ-gruppe må bestå av oppvekstansvarlig/den som har
myndighet og representerer oppvekst i sentraladministrasjonen i kommunen, barnehage- og
skolefaglig rådgiver, representant på vegne av deltakerbarnehagene, representant på vegne av
deltakerskolene og hovedtillitsvalgt fra lærerorganisasjonen.
Våren 2021 er prosjektkoordinator tilsatt. Prosjektkoordinator har ansvar for faglig utvikling og
gjennomføring av prosjektet, for å sikre kvalitet, holde fremgang og skape et enhetlig prosjekt.
Prosjektkoordinator er sammen med styringsgruppe og kommunens READ-gruppe ansvarlig for den
faglige utviklingen av prosjektet, dialog med alle samarbeidspartnere, fremdriften i prosjektet, og
opplæring av READ-gruppe og pedagogisk personale i barnehager, samt for informasjon og dialog
med andre samarbeidsparter. Prosjektkoordinator er knyttet til KS Agder.
RKG Oppvekst og Utdanning er styringsgruppe for READ Agder. RKG Oppvekst inngår i den
regionale strukturen for kommunesamarbeid i Agder – som sorterer under kommunedirektørutvalget
(KDU) og kommunedirektør kollegiet (KDK) på Agder. På den måten er arbeidet med READ
forankret på overordnet administrativt nivå for regionalt kommunesamarbeid.
Det vises til vedtatt prosjektskisse for READ- Agder, vedlegg 1, for mer informasjon om organisering
og forankring.
Utprøving og implementering av READ Agder i kommunene med barnehager og skoler skjer gjennom
deltakelse i puljer. Se vedlegg 2 for oversikt deltakerkommuner og puljer.
År
2021
2022
2023
2024

Pulje
1
2
3
4
5
6

Periode
August 2021 til februar 2022
Desember til juni
August 2022 til februar 2023
Desember til juni
August 2023 til februar 2024
Desember til juni

I august 2021 startet pulje 1 med 6 deltakerkommuner, og i desember 2021 starter pulje 2 med to nye
kommuner samt at to kommuner fra pulje 1 starter opp med deltakelse private barnehager.
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8. TIDSPLAN I STORT
Leseprosjektet READ Agder gjennomføres i perioden 2020-2024
Oversikten under er en overordnet framdriftsplan. Videre utarbeides det detaljplaner per år.
År
Innhold
2020
Etableringsfase, informasjon til kommunene, ansette prosjektkoordinator,
utvikle prosjektplan
2021
Ansette prosjektkoordinatorer
Fastsetting av prosjektplan
Forankring i deltakerkommunene
Arbeid med oversetting av metodemateriell fra dansk til norsk språk og
oversette metoden i sin helhet fra en dansk til en norsk kontekst.
Etablere en felles struktur for materiell og kompetanse for deltakende
kommuner
Opplæring av personale i barnehager og skoler
Oppstart pulje 1 READ Agder
2022
Pulje 2 og pulje 3 READ Agder
Nettverkssamling med deltakere pulje 1 for evaluering og erfaringsdeling og
arbeid med implementering i drift.
Underveisevaluering
2023
Pulje 4 og 5 READ Agder
Nettverkssamling med deltakere pulje 1og 2 for oppfølging implementering i
drift, og videreutvikling READ Agder med materiell 1-3 år og 3.-7.trinn
Underveisevaluering
2024
Pulje 6 READ Agder
Nettverkssamling med deltakere pulje 1 og 2 for evaluering og
erfaringsdeling videreutvikling READ Agder.
Nettverkssamling med deltakere pulje 3 og 4 for oppfølging implementering i
drift og videreutvikling READ Agder med materiell 1-3 år og 3.-7.trinn
Sluttevaluering høst 2024
Grunnlag for videreføring av praksis
Spredning av metoden i Agder og eventuelt til nasjonalt nivå
Det er utarbeidet milepælplan for READ Agder som inneholder aktiviteter og tiltak for hele
prosjektperioden, se vedlegg 3. Milepælplanen er et dynamisk dokument og et verktøy for
styringsgruppa for oppfølging av READ Agder. Milepælplanen legges fram i hvert
styringsgruppemøte for informasjon om status, og eventuelle behov for justeringer.
9. ØKONOMI
Se vedlagte budsjett og finansieringsplan, vedlegg 4.
10. REFERANSER
Presentasjon Århus kommune 8.1.2020
Presentasjon Børneforskningscenteret 9.1.2020
Notat RKG Oppvekst
Nettside www.aahus.dk/read
Nettside READ Agder publiseres i uke 45, nettadressen er www.readagder.no
Vedlegg:
1. Vedtatt prosjektskisse Leseprosjektet READ Agder
2. Oversikt deltakerkommuner READ Agder, datert september 2021
3. Milepælplan READ Agder, datert 29.10.2021
4. Finansieringsplan READ Agder, datert 29.10.2021
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Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner i støtte til
prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse ved Senter for e-helse, ved
UiA. Tilskuddet er justert ned med grunnlag i at tidligere tildelinger ikke er benyttet
og med grunnlag i de endringer som har funnet sted i prosjektet i forhold til
opprinnelig søknad.
2. Tilsvarende kan det være relevant å justere støtten ned også siste prosjektår, men
dette vil bli vurdert ved behandling av eventuell søknad for 2023.
3. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i revidert budsjett vedlagt årets søknad.
4. Tilsagnet forutsetter at sluttrapport med revidert regnskap og en vurdering av
resultat og nytteverdi oversendes AAUKF ved prosjektavslutning og før
sluttutbetaling finner sted.
5. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrev og avtale om støtte som forutsettes signert
av mottaker.
6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025.
Vedlegg
Agder som mønsteregion svarbrev 020222
SV Søknad AAUKF - Agder som mønsterregion innen e-helse
Søknad om videreføring av prosjektmidler fra AAUKF for 2022 og 2023
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Saksopplysninger
Prosjektet har som mål å løfte Agder som region innen e-helse, basert på en allerede
eksponert posisjon nasjonalt og internasjonalt. Dette vil føre til veldig gode
utviklingsbetingelser for e-helse produkter og -prosjekter. En slik eksponert stilling styrker
alle parter i kvadruppel-heliks-modellen:
- Brukere (borgere) får bedre helsetjenester både innenfor og utenfor helsevesenet.
Med dette forbedres levekår generelt og helse spesielt.
- Næringslivet har et fungerende økosystem både teknologisk og i forhold til
kompetanse for å utvikle nye tilpassede produkter og tjenester som er lett å ta i
bruk.
- Helsevesenet med kommunale tjenester og tjenester på sykehuset samt legene
får bedre integrerte løsninger som styrker samarbeid, arbeidsdeling og utvikling av
nye moderne tjenestetilbud.
- Universitetet får tilgang til data, lab og kompetanse for å drive fremtidsrettet
forskning i en levende region som utvikler seg dynamisk.Prosjektet baseres på
eksisterende status for senter for e-helse og legger ekstra fokus på kompetanse,
infrastruktur og synlighet. Dette skal føre til ekstra resultater i disse områdene.
Prosjektet organiseres med følgende fire delprosjekter:
1: Kompetanse
Prosjektet jobber med å tiltrekke seg internasjonal spisskompetanse innen e-helse for å
skape et bredere grunnlag for videre utvikling. I tillegg jobber UiA med nye
utdanningsopplegg samt videreutdanningsopplegg.
Prosjektet skal dekke tre internasjonale professorer II innen e-helse. Professor II er en
vitenskapelig bistilling (annenstilling) som kan være på inntil 20 % stillingsandel.
Stillingene skal benyttes for å tilknytte oss personer som har spesialkompetanse vi trenger
og som har sin hovedbeskjeftigelse på annet hold. Det vil også styrke samarbeidet og
faglig utveksling med andre-helsemiljøer.
Disse Professor II skal hjelpe å vise høy kompetanse innen utvalgte områder av e-helse
som kreves for SFI søknaden (delprosjekt 4). Økt rekruttering på professor nivå vil gi
senteret og regionen et ekstra løft. Ekstra midler til dette vil være helt avgjørende for å
komme opp på et høyt internasjonalt nivå.
Resultat 2021 og fremdrift:
Det er ansatt to nye professorer i 20% stilling ut prosjektperioden (i tillegg til Prof. Roma
Maguire som vi ansatte i 2020). Den ene er professor Helinä Melkas fra LUT
(Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT). Det står på LUT sine sider “LUT is a
pioneering science university in Finland, bringing together the fields of science and
business since 1969”. Helinä har bl.a. jobbet med robotikk innen helse. Hun ledet i 2021
det nordiske forskernettverket innen velferdsteknologi. Hun har en bred erfaring innen
forskning, deriblant digital tjenesteinnovasjon, kunnskaps- og innovasjonsledelse, og
sosial bærekraft.
Den andre vi ansatte er Sandeep Purao, som er Professor i Informasjonssystemer fra
Bentley University, Boston, USA. Han dekker fagfelt fra programvareutvikling til
organisasjonsendring og har spesialisert seg på medisinsk informatikk. Han er også kjent
som en sentral forsker innen designforskning og har blant annet utviklet metodikken Action
Design Research som vi benytter for brukermedvirkning i innovasjonsprosjekter.
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Kompetansen og erfaringene til disse professorene vil i tillegg til å gi oss økt kompetanse
og synlighet. De vil kunne gi oss bedre og flere søknader, prosjekter, økt attraktivitet, og
flere og bedre publikasjoner for å nevne noe.
Delprosjekt 2: Infrastruktur
Helsevesenet er per dags dato delt i forskjellige deler, som ikke jobber optimalt sammen.
Et stort problem er det tekniske skille mellom kommunene, sykehuset og legene som
vanskeliggjør samarbeid, utveksling av informasjon, og gode rutiner på tvers. Det samme
problemet rammer også bedrifter som utvikler nye løsninger, siden disse må forholde seg
til mange forskjellige systemer. Det finnes mange nasjonale initiativer for å løse dette
problemet. Helse Midt har nettopp inngått en kontrakt om en ny, felles pasientjournal for
helseforetakene og kommunene i sin region (Helseplattformen). Direktoratet for e-helse
har, på oppdrag fra HOD, utredet hvordan man kan realisere en bedre samhandling for
resten av kommunene og anbefalt at det anskaffes en felles journalløsning for alle
kommuner, med en samhandlingsløsning mot helseforetak og andre tjenester som ikke
omfattes av fellesløsningen. Det er forventet at Stortinget gir sin tilslutning i løpet av
vårsesjonen, og at anskaffelsen skjer i 2020/21.
Agder ønsker å være blant de første som får ta løsningen i bruk, da samtlige kommuner
gjennom RKG, er referansekommuner for direktoratet. En fellesløsning er forankret både
politisk og administrativt i regionen. Direktoratet for e-helse utreder også hvorvidt det skal
etableres et velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som forenkler integrasjon mellom
velferdsteknologisk trygghets- og varslingsutstyr og kommunenes elektroniske
pasientjournalsystemer. Også her er Agder i front, ved at Arendal, Grimstad og
Kristiansand kommune sammen med Kommunalt responssenter er med i den nasjonale
utprøvingen.
UiA ønsker å etablere en «test-infrastruktur» som gjenspeiler nasjonal felles infrastruktur
og utvikle en testarena for integrasjon mot de nasjonale løsningene. I utredningen av VKP,
peker direktoratet for e-helse på behovet for å involvere eksterne innovasjonsmiljøer for å
teste knutepunkttjenesten når utprøvingen anbefales videreført i 2019. Det vil ha stor verdi
og skape viktige synergier for Agder, dersom UiA kan posisjonere seg som et nasjonalt
testsenter innenfor dette området. Dette må skje i tett dialog med Direktoratet for e-helse.
Prosjektet skal dekke en person som skal bidra til at UiA posisjonerer seg som et attraktivt
alternativ/Nasjonalt senter for testing av integrasjoner mot nasjonal infrastruktur.
Resultat 2021 og fremdrift: Testfasilitetene i I4Helse-bygget er operative og har blitt en del
brukt, selv om den fortsatte pandemien begrenser dette. For å tiltrekke nye brukere har
man fått på plass en virtuell visning av våre testfasiliteter. Dette er tilgjengelig på søkers
og i4Helse AS sine hjemmesider.
Søker har også jobbet lenge med å få på plass ulike journalsystemer i i4Helse bygget.
Man fikk i løpet av høsten journalsystemet GERICA på plass. Dette er et av systemene
som er mest brukt i kommunene i Agder. Det er viktig infrastruktur å ha på plass for
testing, opplæring og forskning. Det jobbes videre med å få på plass andre systemer i
løpet av 2022. Blant annet var det dialog med DIPS ASA, som har det største
journalsystemet innen spesialisthelsesektoren.
I 2021 åpnet også VR-labben i I4Helse-bygget, hvor man kan prøve ut VR- og ARteknologi. VR står for Virtual Realty (virtuell virkelighet, hvor man typisk tar på seg VRbriller og ser et digital tre-dimensjonalt bilde eller landskap omkring seg). AR står for
augmented reality (utvidet virkelighet, hvor man f.eks. legger et digitalt bilde «oppå» det
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man naturlig ser omkring seg). I labben er det rom nok til at flere kan øve samtidig, og
tilskuerne kan også se det bildet som brukeren ser i VR-brillene.
Det er interesse for samarbeid omkring bruk av denne både fra Sørlandet Sykehus HF,
kommunene og videregående skoler som har anskaffet slik teknologi til bruk i opplæring
av elever og ansatte. Det arbeides også med bruk av VR og AR i UiA sin egen
undervisning. Dette vil man fokusere på fremover i prosjektet.
Delprosjekt 3: Synlighet – visningsarena
For å være en mønsterregion, er det viktig å informere om det gode arbeidet som utføres
samt hjelpe andre regioner å bruke erfaringene som ble samlet. Synlighet retter seg mot
innbyggere i Agder og Norge ellers med en felles visningsarena mellom UiA og Grimstad
kommune i sammenheng med den nye i4Helse bygningen som kan vise både aktuell og
fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for både brukere og utviklere.
Visningsarealet skal tillate visning og utforskning av dagens løsninger samt muligheter i
fremtiden. På sikt skal det være mulig å ha automatiske visninger på selve
visningsområdet og en digital visningsløsning på nett.
Universitetet jobber med å etablere Agder som en naturlig møteplass for e-helse relaterte
problemer, spesielt innen velferdsteknologi og dens bruk i forskjellige sammenhenger.
Dette innebærer etablering av en nasjonal konferanse innen velferdsteknologi. Utover en
nasjonal møteplass utvikles i4Helse som regionens møteplass for alle e-helse relaterte
problemer, løsninger og utfordringer.
Prosjektet skal dekke kostnader for møter og konferanser for utviklingen av denne
møteplassen. Det dekkes også kostnader for utviklingen av visningsarena inkludert
automatiske visninger og digital visning.
Resultat 2021 og fremdrift: Det har vært veldig høy aktivitet i dette delprosjektet i 2021.
Dette er et samskapingsprosjekt hvor e-helse senteret jobber sammen med i4Helse AS og
Grimstad kommune for å få til en helt ny type visningsarena. E-helsesenteret har stått for
prosjektledelse og utvikling av innhold. Man har fordelt oppgaver seg imellom. Kontakten
med leverandører som skal kunne vises frem er det i4Helse AS som har.
I 2021 har man fått vegger og infrastrukturen på plass. UiA har invester store beløp i
ombygging og utstyr. Dette prosjektet har finansiert innleie av Expology som står for
konseptideen og utviklingen og e-helsesenteret har prosjektledelsen. Det er etter det
opplyste et mål å kunne invitere til en åpning av visningsarenaen i første halvdel av 2022.
Prosjektene vil muliggjøre målsetningen om en visningsarena for fremtidsrettet teknologi,
som skal være tilgjengelig for regionens innbyggere, nasjonalt og gjerne internasjonalt.
Etter det opplyste vil man i 2022 fortsette å utvikle visningsarenaen. Spesielt vil man søke
å få frem en god driftsform. Gjennom å involvere brukere fra flere miljøer og håper man å
få til stor aktivitet i bygget. Videre vil man jobbe videre med å få på plass virtuelle besøk i
visningsarenaen.
Delprosjekt 4: Synlighet – SFI og referanseregion
I forhold til nasjonal synlighet jobber senter for e-helse med å lage en overbevisende
søknad for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med
næringslivet, kommunene og brukere. Et slikt SFI vil både anerkjenne den nåværende
utmerkede statusen samt utvikle nivået enda høyere. Status som SFI gjelder normalt for 8
år.
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Internasjonalt er Agder allerede synlig ved å være referanseregion innen EIP-AHA. Denne
status forfaller i slutten av 2019 og derfor er det viktig å skrive en ny søknad for å fornye
statusen. UiA vil være en aktiv del i denne prosessen i samarbeid med den lokale og den
nordiske EIP-AHA gruppen. Status som referanseregion gjelder normalt for 5 år.
Basert på tidligere erfaringer er det viktig med å utnytte status som referanseregion, slik at
prosjektet ser for seg aktiviteter for å bruke en eventuell ny status som referanseregion
med reiser til andre referanseregioner og formidling av våre erfaringer i EIP-AHA kontekst.
Prosjektet skal dekke timer for frikjøp av personer for skriveprosessen for SFI samt dekke
UiA sin innsats i skriving av ny søknad for referanseregion. Det ligger også reisekostnader
og frikjøp for besøk for årene 2020-2023 for å jobbe med statusen som referanseregion.
Resultat 2021 og fremdrift: I 2021 ble prosjektet som senteret har hatt sammen med RKG
(Regional koordineringsgruppe innen e-helse), Digital Office for Scottish Local
Government og Agency for Social Services and Dependency of Andalusia (Spain)
avsluttet. Det var et felles Europeisk Digital Telecare Twinning prosjekt som
referanseregioner sammen kan søke om. Dette prosjektet var et prosjekt hvor man delte
erfaringer innen digitale helsetjenester. Det var etter det opplyste planlagt besøk til alle tre
landene, men Covid-19 har medført at dette ikke er gjennomført. I stedet er det
gjennomført flere digitale workshop og møter. Det var ikke mye annen ekstern finansiering
i dette prosjektet og søker har sett på dette som en oppfølging av sin rolle som referanse
region. Dette er et viktig strategisk samarbeid for alle. Man har jobbet så godt sammen i
dette prosjektet at man bestemte seg for å se etter andre utlysinger som man kan søke om
sammen.
Basert på dette er man nå i gang med en to-trinns Horisont Europa søknad med første frist
i februar 2022. Det dreier seg om tidlig predikering av kognitiv svikt ved bruk av data fra
responssentralene. Det vil kunne gi synlighet, kompetanse og annerkjennelse til regionen.
I 2021 arbeidet man også med noen større strategiske søknader i samarbeid med andre
nasjonale forskningsmiljøer. Det er levert søknad om en nasjonal forskerskole innen ehelse, sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Stavanger (svaret på
denne kommer etter det opplyste i disse dager). Videre har senteret deltatt som
forskningspartner sammen med Universitetet i Sørøst-Norge på en søknad om
kapasitetsløft rettet mot e-helsenæringen. Denne søknaden ble innvilget og prosjektet vil
starte opp i 2022, og forhåpentligvis bidra til synergier fra satsingen i Viken, Vestfold og
Telemark.
Søker skriver at man ønsker å omdisponere midlene fra utvikling infrastruktur til
utviklingsarbeid visningsarena. Dette fordi man er kommet inn i en ny fase i delprosjektet
om visningsarena hvor det meste av vegger og utstyr er på plass snart. Nå vil man
sammen med Grimstad kommune og i4Helse AS arbeide med å fylle det med innhold og
aktivitet. Man ønsker å frikjøpe tid fra en person i Grimstad kommune og i4Helse AS så de
kan jobbe med personer fra UiA med dette arbeidet. Utvikling av innhold og drift vil være
fokus. Kontakt og dialog med leverandørmarkedet vil være et viktig område.
Det er uttrykt ønske om å overføre deler av budsjettet til 2022-2023.
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Økonomi
Det er utarbeidet et revidert budsjett for prosjektet som ser slik ut:

Vurderinger
Prosjektet er ett av tre langsiktige prosjekt som Kompetansefondet gikk inn i etter
strategivedtaket i 2018. Prosjektet er et femårig prosjekt, og søknaden nå omfatter år fire
av fem.
Daglig leder har gått gjennom prosjektet fra opprinnelig søknad og frem til søknaden som
nå foreligger. Etter daglig leders vurdering har det skjedd ikke helt ubetydelige endringer i
prosjektet både med hensyn til fremdrift og innhold. Noe av dette kan nok henføres til den
pågående pandemien, men det er også på det rene at prosjektet har utviklet seg en del
annerledes enn det styret opprinnelig tok stilling til.
I opprinnelig søknad var det fire hovedmål.
I relasjon til hovedmål Kompetanse var målet å knyttet til seg tre personer i professor II
stillinger. Gjennomføringen her har blitt forsinket, og man vil ifølge revidert budsjett ha
behov for NOK 1,0 million mindre til denne posten enn opprinnelig omsøkt.
I relasjon til hovedmål Utviklingsarbeid infrastruktur fremgikk det av opprinnelig søknad at
man ville ha kostnader på NOK 6,681 millioner. Kompetansefondets midler skulle her gå til
å dekke kostnadene til en person som skulle arbeide med testing av integrasjoner mot
nasjonalt senter. I reviderte planer og budsjett er dette vesentlig endret. Det har ikke blitt
aktuelt som forutsatt å ha en slik stilling og posten er nå redusert til NOK 3,502 millioner.
Mye av dette synes å relatere seg til at man ikke har fått på plass en nasjonal løsning for
helseopplysninger «En Innbygger – En Journal», og det har ikke vært relevant å benytte
store ressurser på å utvikle integrert infrastruktur til den nye nasjonale løsningen. Det er
imidlertid ansatt en person en stilling her, jfr. tilleggsopplysninger fra søker, slik at det
uansett har påløpt en del kostnader i 2020 til dette, videre er det deltidsansatt en person
nå i 2022.
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Tredje hovedmål var Synlighet – Visningsarena. Her skulle midler fra kompetansefondet
dekke kostnader med møter og konferanser. Det var blant annet et mål at man skulle
etablere en nasjonal konferanse innen velferdsteknologi. Videre skulle man dekke
kostander for utvikling knyttet til digital visning mv. Også her har prosjektet blitt noe endret,
trolig i det vesentlige på grunn av pandemien.
Siste hovedmål var knyttet til Synlighet – SFI og referanseregion. Det ble klart i 2020 at
man ikke fikk SFI –status. I stedet så har man involvert seg i ulike andre prosjekter og søkt
også om midler eksternt til andre delprosjekt/prosjekter.
Endringene innenfor hovedmålene har medført at man nå ønsker å omdisponere deler av
støtten fra Kompetansefondet, ved at man benytter NOK 3,916 av midlene til
«Utviklingsarbeid visningsarena», samtidig som man har omdisponert slik at UiA også skal
bruke NOK 1,5 millioner på egeninnsats visningsarena. Totalt benyttes så langt en forstår
da nesten NOK 5,5 millioner på dette. Etter det daglig leder forstår omfatter posten for
Kompetansefondets vedkommende at man primært skal frikjøpe tid fra personer i
Grimstad kommune og I4Helse AS, for å jobbe med videreutvikling av visningsarenaen.
Søker beskriver dette slik i tilleggsopplysningene som er lagt frem:
«Midlene er tenkt brukt til å innleie eksterne personer/firma pluss studenter til ulike sider rundt
innholdsproduksjon, frikjøp av vår egen tid til prosjektledelse og arbeid, samt innleie av personer til
deltagelse i arbeidet fra Grimstad kommune og i4helse AS.»

De endringer som ligger inne fremgår dersom man sammenholder opprinnelig budsjett
med revidert budsjett som ligger ved søknaden for 2022.
Opprinnelig budsjett:

Revidert budsjett:
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Daglig leder har også stilt en del spørsmål knyttet til utviklingen i prosjektet, basert på at
søknaden for 2022, herunder budsjettet i betydelig grad avvek fra opprinnelig budsjett.
Videre er det tatt opp med søker at første tildeling på NOK 3 millioner er løp ut 1. januar
2022.
Søker har i denne forbindelse kommet med to svar/redegjørelser som er vedlagt saken.
Frem til nå har Kompetansefondet innvilget NOK 3 millioner i støtte årlig i årene 20192021. Det innebærer at prosjektet hittil har fått innvilget støtte med NOK 9 millioner. Etter
det reviderte budsjettet har Kompetansefondets andel av faktisk påløpte kostnader i
samme periode kun vært på NOK 4,298 millioner. Slik dette fremstår ønsker søker nå å
benytte den overskytende andel av tidligere tildelinger i 2022 og 2023. Hittil er ikke noe av
støtten som er innvilget faktisk utbetalt.
Tilsagnet for 2019 var ifølge opprinnelig tilsagn gyldig til 1. januar 2022. Det er ikke
mottatt noen henvendelser knyttet til forlengelse av tilsagnet og støtten er heller ikke
utbetalt. Søker har imidlertid på forespørsel fra daglig leder gitt sin redegjørelse rundt dette
som ligger vedlagt. Det skal bemerkes her at Kompetansefondet ikke har mottatt noen
forespørsel om delutbetaling så langt.
Som angitt ønsker søker nå å omdisponere overskytende av tidligere års tildelinger slik at
dette kan benyttes i de to siste årene av prosjektet. Mye av dette synes å være knyttet til
ytterligere midler til utviklingsarbeid for visningsarenaen. Ressursbruk knyttet til å kjøpe fri
personer ansatt hos samarbeidene aktører og søker selv er slik daglig leder ser dette ikke
en ideell utnyttelse av kompetansefondets midler. Videre er det noe underlig at man gjør
så store endringer i innholdet i prosjektet uten å være tilstrekkelig tydelig på dette når man
søker om støtte videre.
Endringene i prosjektet gir etter daglig leders vurdering grunnlag for å vurdere hvorvidt
man skal opprettholde samme støtte som tidligere år, eller om man skal foreta justeringer
basert på at prosjektet både har hatt lavere kostnader hittil, og at innholdet er noe endret
og måloppnåelsen ikke er slik som man la til grunn ved behandling av opprinnelig søknad.
Slik daglig leder vurderer dette kan en løsning være å angi at man fastholder tidligere
innvilget støtte, herunder de tre millionene hvor tilsagnet er løpt ut (forlenges med to år).
Dette innebærer at man har en samlet støtte før 2022 på ni millioner. Hensett til
underforbruk av midler i prosjektet hittil, samt endringer i innhold og begrenset
måloppnåelse, foreslår daglig leder at man for 2022 reduserer støtte til 2 millioner i stedet
for opprinnelig 3 millioner. Videre foreslås at man i oversendelse til søker redegjør for at
man ser for seg tilsvarende reduksjon i 2023, men at dette behandles endelig når søknad
for 2023 blir behandlet. Dette innebærer i tilfelle at prosjektets totalramme for
Kompetansefondet vil reduseres fra NOK 15 millioner til NOK 13 millioner.
Konklusjon
Prosjektet har over tid blitt endret noe i innhold. Videre har man ikke fått den utvikling man
kunne forvente da Kompetansefondet opprinnelige gav sitt tilsagn om støtte. Sentralt her
er at målsettingene innenfor flere av hovedområdene ikke er nådd, og at man som følge
av pandemien har måttet endre deler av prosjektet. Det er videre over tid tildelt langt mer
midler enn de faktiske kostnader i prosjektet hittil.

Dokumentnr.: 22/05447-2
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Senter for e-helse: «Agder som mønsterregion»
Nærmere redegjørelse for Delprosjekt 2 Infrastruktur pr. 1. februar 2022
Bruk av midlene
I søknadsteksten står det at «Prosjektmidlene skal dekke kostnaden til en person som skal utvikle en
prototype av integrert infrastruktur som brukes til test av nye løsninger.»
Midlene er brukt i henhold til dette. Pankaj Khatiwada (M.Sc.) ble ansatt fra januar 2020 og arbeidet
gjennom året med å etablere en digital test-infrastruktur. Denne er beskrevet i vår rapport for 2020
(se vedlegg med tittel «Secure digital infrastructure for UiA»). Funksjonaliteten i denne er begrenset,
men infrastrukturen er operativ og kan brukes til ulike test-prosjekter hvor man trenger å høste
sensitive helsedata, lagre disse lovlig og trygt og samtidig ha tilgang til å analysere dataene i
forsknings- og utviklingssammenheng. Denne løsningen kjører på en nasjonalt tilgjengelig sikker
forskningsinfrastruktur som UiA har valgt å tilslutte seg (TSD, eller Tjeneste Sensitive Data, som er
utviklet av USIT ved Universitetet i Oslo).
I denne infrastrukturen ligger noe programvare som muliggjør utvikling, testing og dataanalyse.
Konkret er dette en såkalt HAPI-FHIR-server. FHIR er en internasjonal standard (og en nasjonalt
foretrukket standard) for kommunikasjon mellom ulike IT-løsninger i helsesektoren.
Videre utvikling av den interne funksjonaliteten i løsningen vil skje basert på reelle brukerbehov, dvs.
i dialog med konkrete prosjekter som har løsninger de trenger å koble opp her. I løpet av 2021 har et
slikt konkret prosjekt blitt brukt til å videreutvikle infrastrukturen. En løsning kalt eCoach (som skal gi
persontilpasset oppfølging for å hindre utvikling av livsstilssykdommer), har blitt utviklet av Ayan
Chatterjee og etablert i den sikre infrastrukturen. Dette arbeidet har imidlertid ikke blitt lønnet av
prosjektet da han er PhD-student lønnet av UiA. I 2021 brukte vi derfor ikke lønnsmidler til denne
deloppgaven.
Det er ikke lett å lykkes med å rekruttere og ansette riktig IT-kompetanse på korte, midlertidige
kontrakter. Også IT-avdelingen ved UiA har vakante stillinger selv om disse er faste. Vi har imidlertid
lykkes med å ansette 1. amanuensis Sofie Wass fra og med 1. januar 2022 i en 50% stilling hos oss.

Endringer i forutsetninger
På det tidspunktet da søknaden ble skrevet var Direktoratet for e-helse i gang med å realisere
strategien En Innbygger – En Journal. Prosessen har fulgt Statens Prosjektmodell) og Direktoratet
gjennomførte et forprosjekt fra 2019 og fram til januar 2020. Agder-kommunene var solid
representert i dette arbeidet. En KS2-evaluering (ekstern kvalitetssikring) som kom sommeren 2020
reiste imidlertid en rekke kritiske spørsmål til innretningen og omfanget av prosjektet. I prosessen
fram til tildelingen av midler i statsbudsjettet for 2021 ble det derfor gjort endringer. Prosjektet ble
delt i to: Direktoratet for e-helse har fortsatt ansvaret for Program Helhetlig Samhandling, mens
ansvaret for det som ble hetende Felles Kommunal Journal ble lagt til kommunene, organisert via KS.
Gjennom 2021 har KS og samarbeidskommuner (inkludert Kristiansand) arbeidet for å rigge en ny
organisasjon som skal kunne ta på seg oppgaven med å realisere Felles Kommunal Journal. Det er
ventet at et revidert plan for realiseringen av denne vil foreligge høsten 2022.

Universitetet i Agder
Postboks 422, 4604 Kristiansand
post@uia.no

Fakturaer sendes i EHF-format til
970546200

www.uia.no
Telefon 38 14 10 00
Org. nr 970 546 200
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At «fremtidens journal» ikke ennå er definert har naturlig nok begrenset Senterets mulighet til å
bygge opp en infrastruktur som speiler denne. Noen av formuleringene i den opprinnelige søknaden
framstår i dag som altfor optimistiske. Realiteten er at man i helsevesenet vil måtte leve med de
eksisterende journalsystemene i flere år framover.
En annen endring er at flere aktører har bygd opp test-infrastrukturer som tar unna noe av behovet
vi så i 2018. For eksempel tilbyr Norsk Helsenett (bredbåndsleverandøren til hele Helse-Norge)
testmuligheter opp mot fastlegenes journalsystemer. Det regionale helseforetaket (Helse Sør-Øst
RHF) har også etablert støtte til utvikling internt i sin IT-infrastruktur – dette gjør at aktører med nye
systemer kan teste direkte mot de reelle systemene som brukes i spesialisthelsetjenesten. Det finnes
imidlertid fortsatt ikke testmiljøer for de kommunale journalsystemene.
Hva vi arbeider videre med
Vi har derfor vurdert det slik at det er formålstjenlig å installere test-versjoner også av de
eksisterende journalsystemene i vår digitale infrastruktur. Vi har da prioritert de kommunale journalsystemene. Siden UiA utdanner helsepersonell har vi kunnet få tilgang basert på leverandørenes
utdanningslisenser, og vi har dermed ikke brukt midler fra AAUKF til anskaffelse av programvare.
Kommunene har signalisert behov for å kunne ha test-tilgang til de ulike journalsystemene i
forbindelse med et konkret prosjekt omkring ny felles løsning for avviksmeldinger.
I tillegg til kommunale journalsystemer er det ønske og interesse fra sykehuset for å kunne arbeide
direkte med leverandøren av det største journalsystemet i spesialisthelsetjenesten, som leveres av
DIPS ASA. Her er det dialog om å etablere et mer langsiktig samarbeid med I4Helse, eventuelt en
Sørlands-satellitt av DIPS (hvis holdingsselskap nylig anskaffet Indico Systems).
Søknaden nevner også VKP - Velferdsteknologisk knutepunkt. Dette er en løsning som driftes av
Norsk Helsenett, og i flere av prosjektene våre arbeider vi opp mot denne og bidrar til
videreutvikling. Dette skjer imidlertid primært i det reelle driftsmiljøet hos Norsk Helsenett og det
har ikke vært ønskelig (på dette tidspunktet) å etablere en separat kopi av dette. Det pågår også for
tiden dialog omkring at Agder-miljøet skal ta en nasjonal rolle rettet mot standardisering inne dette
området – avhengig av utfallet på dette kan det bli aktuelt å arbeide mer spesifikt med VKP. Dette er,
og kommer til bli en svært sentral del av den nasjonale digitale infrastrukturen.
Ønske om omdisponering
I sum har vi kommet kortere på dette delområdet enn hva søknaden opprinnelig skisserte. Vi anser at
videre utvikling av infrastrukturen bør være behovsdrevet. Vi vil satse på å etablere dets om trenges
når enten interne prosjekter eller eksterne samarbeidspartnere har en konkret bestilling. Det har
siden mars 2020 desverre vært ‘frys’ på forsknings- og utviklingsprosjekter både hos sykehuset og i
kommunene under pandemien.
Vi søker derfor om å omdisponere midler fra infrastruktur-arbeidet til delprosjekt 3 synlighet –
visningsarena. Det har vært veldig høy aktivitet i dette delprosjektet i 2021. Dette er et
samskapingsprosjekt hvor vi på e-helse senteret jobber sammen med i4Helse AS og Grimstad
kommune for å få til en helt ny type visningsarena. Vi har stått for prosjektledelse og utvikling av
innhold. Vi har fordelt oppgaver oss imellom. Kontakten med leverandører som skal kunne vises frem
er det i4Helse AS som har. Det vil ikke bli investert i noe utstyr, men leverandørene vil låne ut utstyr
og bidra med sine produkter og informasjon som tilpasses av oss. Vi har i 2021 fått vegger og
infrastrukturen på plass finansiert av UiA og ikke belastet dette prosjektet. Dette prosjektet har
finansiert innleie av et designfirma Expology som står for utvikling av konseptideen sammen med oss
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på e-helse senteret, Grimstad kommune og i4Helse AS. Vi planlegger åpning under vår felle
konferanse SOVA (Sammen om velferdsteknologi i Agder) 24. mars 2022, og vil også arrangere en
åpningsdag i april/mai.
Prosjektene vil muliggjøre vår målsetning om en visningsarena for fremtidsrettet teknologi, som skal
være tilgjengelig for regionens innbyggere, nasjonalt og gjerne internasjonalt.
Vi vil i 2022 fortsette å utvikle visningsarenaen. Spesielt vil vi søke å arbeide frem en god driftsform
sammen. Gjennom å involvere brukere fra flere miljøer og håper vi kan få til stor aktivitet i bygget. Vi
vil også jobbe videre med å få på plass virtuelle besøk i visningsarenaen.
Midlene er tenkt brukt til å innleie eksterne personer/firma pluss studenter til ulike sider rundt
innholdsproduksjon, frikjøp av vår egen tid til prosjektledelse og arbeid, samt innleie av personer til
deltagelse i arbeidet fra Grimstad kommune og i4helse AS.

Grimstad, 2 februar 2022

Margunn Aanetad

Ragni MacQueen Leifson

(faglig leder, Senter for e-helse)

(administrativ leder, Senter for e-helse)
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Ragni Macqueen Leifson
Tue, 1 Feb 2022 14:14:48 +0000
Heimvik, Ole Magnus
Margunn Aanestad
SV: Søknad AAUKF - Agder som mønsterregion innen e-helse

Hei
Helt forståelig og vi skal gjøre vårt beste for å forklare avvikene i en egen mail senest torsdag.
Når det gjelder tilsagnsbrevet har vi oversett at det står 2022 og det beklager vi. Vi har forholdt oss til at
det står 5 år og tenkt at en sluttrapport kommer når prosjektet er over 1.1.24. Vi har blitt bedt om å
sende rapport hvert år om det som er utført og eventuelle endringer. Det har vi også gjort. Så har vi
sendt en anmodning om utbetaling, men usikker på hvordan det ligger an. Har sendt en mail til vår
kontroller om dette og venter på en oppdatering som jeg kan sende deg når jeg får den. Beklager at vi
ikke har sett og tatt opp dette med 1.1.22 tidligere, men vi har tenkt 5 år og ikke at det skulle lages en
sluttrapport etter 3 år. Det er uvanlig for oss med sluttrapporter i løpet av prosjektperioden. Kan dette
være en feil som er blitt lagt inn siden 3 år var vanlig prosjektperiode og at denne satsingen på 5 år var
spesiell? Vi har hele tiden i prosjektet og i budsjettet satt opp 5 år. Slik vi har forstått dette skal det hvert
år styrebehandles og eventuelt bevilges videre. Hvis ikke vi har brukt opp de budsjetterte pengene ved
prosjektets slutt (5 år) kan vi eventuelt søke om forlengelse. Det er slik vi har lest det.
Vi håper at vi kan finne ut av dette og eventuelt komme tilbake med en foreløpig sluttrapport og søknad
om videreføring om det er ønskelig i tillegg til sendte rapport/søknad.
Mvh
Ragni
Fra: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt: tirsdag 1. februar 2022 12:54
Til: Ragni Macqueen Leifson <ragni.m.leifson@uia.no>; Margunn Aanestad <margunn.aanestad@uia.no>
Emne: SV: Søknad AAUKF - Agder som mønsterregion innen e-helse
Hei igjen!
Det er ikke meningen å virke veldig streng, men det er et svært sentralt punkt i relasjon til min
inntreden som daglig leder i AAUKF er at vi i langt større grad skal følge utviklingen i og ha
kontroll med prosjekter vi støtter. Vi vil også ha et svært bevisst forhold til eventuelle endringer
av prosjektene i innhold, omfang, fremdrift mv. Dette fordi det både kan få betydning for innvilget
støtte, og vurdering knyttet til videre støtte, eventuelt omfang av videre støtte i et prosjekt. Det er
en sentral del av min rolle å gjøre det som er mulig for å sikre at midlene vi er satt til å disponere
går til de formål som følger av vedtektene, og da er det også helt vesentlig å sikre at tildelinger
gjort av styret rent faktisk benyttes som forutsatt.
I flerårige prosjekt, ikke minst av det omfang det er snakk om her (vårt største flerårige prosjekt),
er det helt vesentlig for kompetansefondet at vi får en god redegjørelse på status (generelt om
prosjektet, fremdrift, status i forhold til opprinnelige planer, måloppnåelse, økonomi (sett opp mot
opprinnelig budsjett) mv). En viktig del av dette er å få informasjon rundt eventuelle avvik og
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endringer i forhold til opprinnelig søknad, og om man har nådd de mål mv. som er angitt
opprinnelig. Dersom, som dere skriver, mye har endret seg på dette området …, knyttet til ett
eller flere av prosjektmålene, underformålene eller lignende, ønsker vi at det gis en skriftlig
redegjørelse på dette. I dette prosjektet er det også forholdsvis klart formulert for hvert
delprosjekt hva midlene fra kompetansefondet var forutsatt benyttet til. For delprosjekt 2
Infrastruktur, heter det følgende knyttet til bruk av prosjektmidlene: «Prosjektmidlene skal dekke
kostnaden til en person som skal utvikle en prototype av integrert infrastruktur som brukes til test
av nye løsninger.»
Det er da naturlig at dere redegjør for om midler har blitt benyttet som forutsatt (er en person
ansatt med dette som formål?), og om ikke hva er årsaken til dette? Dersom opprinnelige planer
ikke har blitt realisert er det viktig at dere er tydelig på dette, og om dere ønsker å søke om å
omdisponere midlene, må det gis en redegjørelse rundt dette. Det er viktig at alle endringer skal
behandles av oss. Støttemottakere står ikke fritt til å omdisponere midlene selv.
Jeg så for øvrig at tilsagnet i vedtaket fra 2019 (vår sak 18/19) var gyldig til 1. januar 2022.
Støtten er ikke kommet til utbetaling og det er etter det jeg kan se heller ikke søkt om forlenget
frist innen fristens utløp. Kan dere også si noe om dette?
All den tid dette skal behandles av styret, er det ønskelig at vi behandler dette skriftlig, og at
dere da lager en ikke for lang men presis redegjørelse rundt dette, og eventuell «søknad» om
omdisponering, som sendes meg for fremleggelse for styret. Fint om jeg kan få det innen
førstkommende torsdag dersom vi skal kunne rekke å behandle dette på styremøtet i februar.
Skulle jeg ha noen spørsmål etter å ha gått gjennom dette kan vi vurdere å ta en prat via Teams.

Med vennlig hilsen
Ole Magnus Heimvik
Daglig leder
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47 99 79 64 14

Fra: Ragni Macqueen Leifson <ragni.m.leifson@uia.no>
Sendt: tirsdag 1. februar 2022 10:10
Til: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Margunn Aanestad <margunn.aanestad@uia.no>
Emne: VS: Søknad AAUKF - Agder som mønsterregion innen e-helse
Hei
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Da har vi lagt inn noen svar under spørsmålene. Hvis det ikke er utdypende nok eller forståelig tar vi
gjerne en ny runde. På spørsmålet om infrastruktur ønsker vi oss et kort møte med deg så vi kan forklare
situasjonen. Det er skjedd mye på område etter at søknaden ble skrevet så vi vil gjerne endre og forklare.
Det er litt uklart for oss hvor mye vi kan endre i slike rapporter/søknader så vi vil gjerne diskutere dette
om mulig. Håper det lat seg ordne. Send oss gjerne noen forslag til tidspunkt som du er ledig så forsøker
vi å tilpasse det.
Ha en fortsatt fin dag.
Mvh
Ragni
-------------------------------------------------------Ragni MacQueen Leifson, ph.d
Adm. leder for Senter for e-helse
Universitetet i Agder
Mob: 92 43 54 47
Tel: 37 23 30 78

Fra: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt: mandag 31. januar 2022 11:04
Til: Margunn Aanestad <margunn.aanestad@uia.no>; Ragni Macqueen Leifson <ragni.m.leifson@uia.no>
Emne: Søknad AAUKF - Agder som mønsterregion innen e-helse
Jeg viser til søknad om videre støtte for 2022 som er mottatt her. Jeg arbeider med et
saksfremlegg til styret og har noen spørsmål.
Delprosjekt 2: Infrastruktur
I opprinnelig søknad var det beskrevet at mye av arbeidet ville rette seg mot felles
journalløsninger og samhandling mot andre som ikke er omfattet av fellesløsningen. Og at man
skulle etablere en test infrastruktur som speilet den nasjonale løsningen. Noe av målet var å
posisjonere seg som nasjonalt testsenter for testing av integrasjoner mot nasjonal infrastruktur.
I status for 2021 og fremdrift kan jeg ikke se at det står så mye om dette som var det
opprinnelige målet, men at man arbeider med ulike journalsystemer mv. Videre at man arbeider
med en VR og AR, og at dette vil bli fokusert videre på i prosjektet.
Mitt spørsmål er da om prosjektet har endret innhold på dette punkt, og hva som har skjedd i
forhold til de opprinnelige målsettingene?
Mye har endret seg på dette område siden vi skrev søknaden. Det som står i søknaden er utfordrende i
dagens situasjon. EIEJ (en innbygger en journal) er jo ikke i mål, Felles Kommunal Journal ligger mange år
fram i tid – og utfordringen ligger i å bygge integrasjon til noe som ikke ennå er definert. Det beste hadde
vært om vi kunne ha et kort videomøte med deg og forklare og diskutere dette. Vil det være mulig for
deg?
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Delprosjekt 3: Synlighet – visningsarena
I søknaden beskriver dere et ønske om omdisponering av midler slik:
«Vi ønsker å omdisponere midlene fra utvikling infrastruktur til utviklingsarbeid visningsarena.»
Kan dere si noe mer hva som ligger i denne endringen?
Utvikling av visningsarenaen er kommet langt og er et virkelig løft for regionen og et
samskapingsprosjekt under «Agder som mønsterregion». Dette prosjketet henger også sammen med
infrastrukturarbeidet. Vi trenger mye infrastruktur på plass for å lage en digital visningsarena og
mulighet for virituelle besøk. Dette er noe vi ønsker å jobbe videre med. Vi er mange i dette delprosjektet
og ser at vi trenger større del av budsjettet her.
Delprosjekt 4: Synlighet: SFI og referanseregion
Her var det i opprinnelige planer er klart mål om SFI-status. Slik jeg har forstått dette fikk man
ikke dette, og det er heller ikke aktuelt å søke om dette igjen. Er det korrekt? Om det er korrekt.
Hva er da posten i det reviderte budsjettet som er knyttet til SFI for årene 2022 og 2023 tenkt
benyttet til?
Videre hadde man som mål å bli referanseregion. Hva ligger i dette og hva er status på dette i
dag?
Jeg forstår det også slik at dere har søkt støtte om å bli nasjonal forskerskole innen e-helse.
Svaret på denne skulle komme i januar. Kan dere si noe om hvorvidt dere fikk søknaden
innvilget?
Det er korrekt at vi søkte om SFI og ikke fikk innvilget dette, men en veldig god tilbakemelding. Diskusjon
om en evt ny søknad er tatt opp, men vi er usikker om vi går for dette. Vi kan gjerne omdisponere disse
midlene til andre poster. Vi har vært litt usikre på hvor mye vi kan flytte rundt på midlene og skrive om.
Så flott med en tilbakemelding på dette.
Vi søkte om fornyet status som referanse region og den ble godkjent. Vi er en referanseregion med tre
stjerner fortsatt. Vi er med i et nettverk av referanseregioner og har mye kontakt med Skottland og
Andalucia. Vi får også spørsmål om besøk fra andre referanse regioner, men det har jo ikke vært mulig de
siste årene dessverre. Midlene her vil gå til å samarbeide med andre regioner på søknader, besøk og
reiser for erfaringsutveksling og læring.
Søknaden om Forskerskole fikk dessverre avslag selv om vi fikk høy skår og god omtale. Vi er i
tenkeboksen for om vi skal satse på å gjøre deler av det vi planla likevel, men er da avhengig av interne
midler evt midler fra dette prosjektet.
Håper dette var svar på noe av det du spurte om. Vi tar gjerne imot flere spørsmål eventuelt et
videomøte for videre diskusjon og avklaring.
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Flott med en snarlig tilbakemelding til dere.
Med vennlig hilsen

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47 99 79 64 14
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SØKNADSSKJEMA FOR
AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
1. Søker
Organisasjon/foretak/institusjon:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer/sted:
E-post:

Senter for e-helse ved Universitetet i Agder
Margunn Aanestad og Ragni MacQueen Leifson
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Margunn.aanestad@uia.no
Ragniml@uia.no

Telefon:
Ønskes søknaden unntatt offentligheten: Sett kryss av dersom ja____

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp
Prosjektnavn:
Søknadsbeløp første år:
Totalt søknadsbeløp
(hvis prosjektet løper
over flere år):
Prosjektets totalkostnad:
Prosjektperiode:

Agder som mønsterregion innen ehelse
3 000 000
15 000 000

2019 – 2023

3. Sammendrag – se opprinnelig søknad sak 18/19
4. Bakgrunn – se opprinnelig søknad sak 18/19
5. Prosjektmål og målgruppe – se opprinnelig søknad sak 18/19
6. Prosjektbeskrivelse
Prosjektet har som mål å løfte Agder som region innen e-helse, basert på en allerede eksponert
posisjon nasjonalt og internasjonalt. Dette vil føre til veldig gode utviklingsbetingelser for e-helse
produkter og -prosjekter. En slik eksponert stilling styrker alle parter i kvadruppel-heliks-modellen:
- Brukere (borgere) får bedre helsetjenester både innenfor og utenfor helsevesenet. Med dette
forbedres levekår generelt og helse spesielt.
- Næringslivet har et fungerende økosystem både teknologisk og i forhold til kompetanse for å
utvikle nye tilpassede produkter og tjenester som er lett å ta i bruk.
- Helsevesenet med kommunale tjenester og tjenester på sykehuset samt legene får bedre
integrerte løsninger som styrker samarbeid, arbeidsdeling og utvikling av nye moderne
tjenestetilbud.
- Universitetet får tilgang til data, lab og kompetanse for å drive fremtidsrettet forskning i en
levende region som utvikler seg dynamisk.
Prosjektet baseres på eksisterende status for senter for e-helse og legger ekstra fokus på
kompetanse, infrastruktur og synlighet. Dette skal føre til ekstra resultater i disse områdene.
Prosjektet organiseres med følgende fire delprosjekter.
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Delprosjekt 1: Kompetanse
Agder har allerede god kompetanse innen e-helse både på universitetet, i kommunene og i
bedriftene. Samtidig er nye utviklinger begrenset med de personene som har kompetansen nå.
Prosjektet jobber med å tiltrekke seg internasjonal spisskompetanse innen e-helse for å skape et
bredere grunnlag for videre utvikling. I tillegg jobber UiA med nye utdanningsopplegg samt
videreutdanningsopplegg.
Prosjektet skal dekke tre internasjonale professorer II innen e-helse. Professor II er en
vitenskapelig bistilling (annenstilling) som kan være på inntil 20 % stillingsandel. Stillingene skal
benyttes for å tilknytte oss personer som har spesialkompetanse vi trenger og som har sin
hovedbeskjeftigelse på annet hold. Det vil også styrke samarbeidet og faglig utveksling med andre
e-helsemiljøer. Disse Professor II skal hjelpe å vise høy kompetanse innen utvalgte områder av ehelse som kreves for SFI søknaden (delprosjekt 4). Økt rekruttering på professor nivå vil gi senteret
og regionen et ekstra løft. Ekstra midler til dette vil være helt avgjørende for å komme opp på et høyt
internasjonalt nivå.
Resultat 2021 og fremdrift:
Vi har ansatt to nye professorer i 20% stilling ut prosjektperioden (i tillegg til Prof. Roma Maguire
som vi ansatte i 2020). Den ene er professor Helinä Melkas fra LUT (Lappeenranta-Lahti University of
Technology LUT). Det står på LUT sine sider “LUT is a pioneering science university in Finland, bringing
together the fields of science and business since 1969”. Helinä har bl.a. jobbet med robotikk innen helse.
Hun ledet i 2021 det nordiske forskernettverket innen velferdsteknologi. Hun har en bred erfaring innen
forskning som er veldig nyttig for oss, deriblant digital tjenesteinnovasjon, kunnskaps- og
innovasjonsledelse, og sosial bærekraft. Den andre vi ansatte er Sandeep Purao, som er Professor i
Informasjonssystemer fra Bentley University, Boston, USA. Han dekker fagfelt fra programvareutvikling til
organisasjonsendring og har spesialisert seg på medisinsk informatikk. Han er også kjent som en sentral
forsker innen designforskning og har blant annet utviklet metodikken Action Design Research som vi
benytter for brukermedvirkning i innovasjonsprosjekter.
Kompetansen og erfaringene til disse professorene vil i tillegg til å gi oss økt kompetanse og synlighet.
De vil kunne gi oss bedre og flere søknader, prosjekter, økt attraktivitet, og flere og bedre publikasjoner
for å nevne noe.

Delprosjekt 2: Infrastruktur
Helsevesenet er per dags dato delt i forskjellige deler, som ikke jobber optimalt sammen. Et stort
problem er det tekniske skille mellom kommunene, sykehuset og legene som vanskeliggjør
samarbeid, utveksling av informasjon, og gode rutiner på tvers. Det samme problemet rammer også
bedrifter som utvikler nye løsninger, siden disse må forholde seg til mange forskjellige systemer. Det
finnes mange nasjonale initiativer for å løse dette problemet. Helse Midt har nettopp inngått en
kontrakt om en ny, felles pasientjournal for helseforetakene og kommunene i sin region
(Helseplattformen). Direktoratet for e-helse har, på oppdrag fra HOD, utredet hvordan man kan
realisere en bedre samhandling for resten av kommunene og anbefalt at det anskaffes en felles
journalløsning for alle kommuner, med en samhandlingsløsning mot helseforetak og andre tjenester
som ikke omfattes av fellesløsningen. Det er forventet at Stortinget gir sin tilslutning i løpet av
vårsesjonen, og at anskaffelsen skjer i 2020/21. Agder ønsker å være blant de første som får ta
løsningen i bruk, da samtlige kommuner gjennom RKG, er referansekommuner for direktoratet. En
fellesløsning er forankret både politisk og administrativt i regionen. Direktoratet for e-helse utreder
også hvorvidt det skal etableres et velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som forenkler integrasjon
mellom velferdsteknologisk trygghets- og varslingsutstyr og kommunenes elektroniske
pasientjournalsystemer. Også her er Agder i front, ved at Arendal, Grimstad og Kristiansand
kommune sammen med Kommunalt responssenter er med i den nasjonale utprøvingen.
UiA ønsker å etablere en «test-infrastruktur» som gjenspeiler nasjonal felles infrastruktur og utvikle
en testarena for integrasjon mot de nasjonale løsningene. I utredningen av VKP, peker direktoratet
for e-helse på behovet for å involvere eksterne innovasjonsmiljøer for å teste knutepunkttjenesten
når utprøvingen anbefales videreført i 2019. Det vil ha stor verdi og skape viktige synergier for
Agder, dersom UiA kan posisjonere seg som et nasjonalt testsenter innenfor dette området. Dette
må skje i tett dialog med Direktoratet for e-helse.
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Prosjektet skal dekke en person som skal bidra til at UiA posisjonerer seg som et attraktivt
alternativ/Nasjonalt senter for testing av integrasjoner mot nasjonal infrastruktur.
Resultat 2021 og fremdrift:
Testfasilitetene i I4Helse-bygget er operative og har blitt en del brukt, selv om den fortsatte
pandemien begrenser dette. For å tiltrekke nye brukere har vi fått på plass en virtuell visning av våre
testfasiliteter. Dette er tilgjengelig på vår og i4Helse AS sine hjemmesider: Testfasiliteter
Vi har også jobbet lenge med å få på plass ulike journalsystemer i i4Helse bygget. Vi fikk i løpet av
høsten journalsystemet GERICA på plass. Dette er et av systemene som er mest brukt i
kommunene i Agder. Det er viktig infrastruktur å ha på plass for testing, opplæring og forskning. Vi
jobber videre med å få på plass andre systemer i løpet av 2022. Blant annet var det dialog med
DIPS ASA, som har det største journalsystemet innen spesialisthelsesektoren.
I 2021 åpnet også VR-labben i I4Helse-bygget, hvor man kan prøve ut VR- og AR-teknologi. VR står
for Virtual Realty (virtuell virkelighet, hvor man typisk tar på seg VR-briller og ser et digital tredimensjonalt bilde eller landskap omkring seg). AR står for augmented reality (utvidet virkelighet,
hvor man f.eks. legger et digitalt bilde «oppå» det man naturlig ser omkring seg). I labben er det rom
nok til at flere kan øve samtidig, og tilskuerne kan også se det bildet som brukeren ser i VR-brillene.
Det er interesse for samarbeid omkring bruk av denne både fra Sørlandet Sykehus HF, kommunene
og videregående skoler som har anskaffet slik teknologi til bruk i opplæring av elever og ansatte.
Det arbeides også med bruk av VR og AR i UiA sin egen undervisning. Dette vil vi fokusere på
fremover i prosjektet.

Delprosjekt 3: Synlighet - visningsarena
For å være en mønsterregion, er det viktig å informere om det gode arbeidet som utføres samt
hjelpe andre regioner å bruke erfaringene som ble samlet.
Synlighet retter seg mot innbyggere i Agder og Norge ellers med en felles visningsarena mellom UiA
og Grimstad kommune i sammenheng med den nye i4Helse bygningen som kan vise både aktuell
og fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for både brukere og utviklere. Visningsarealet
skal tillate visning og utforskning av dagens løsninger samt muligheter i fremtiden. På sikt skal det
være mulig å ha automatiske visninger på selve visningsområdet og en digital visningsløsning på
nett.
Universitetet jobber med å etablere Agder som en naturlig møteplass for e-helse relaterte
problemer, spesielt innen velferdsteknologi og dens bruk i forskjellige sammenhenger. Dette
innebærer etablering av en nasjonal konferanse innen velferdsteknologi. Utover en nasjonal
møteplass utvikles i4Helse som regionens møteplass for alle e-helse relaterte problemer, løsninger
og utfordringer.
Prosjektet skal dekke kostnader for møter og konferanser for utviklingen av denne møteplassen.
Det dekkes også kostnader for utviklingen av visningsarena inkludert automatiske visninger og
digital visning.
Resultat 2021 og fremdrift:
Det har vært veldig høy aktivitet i dette delprosjektet i 2021. Dette er et samskapingsprosjekt hvor vi
på e-helse senteret jobber sammen med i4Helse AS og Grimstad kommune for å få til en helt ny
type visningsarena. Vi har stått for prosjektledelse og utvikling av innhold. Vi har fordelt oppgaver
oss imellom. Kontakten med leverandører som skal kunne vises frem er det i4Helse AS som har. Vi
har i 2021 fått vegger og infrastrukturen på plass. UiA har invester store beløp i ombygging og
utstyr. Dette prosjektet har finansiert innleie av Expology som står for konseptideen og utviklingen
og vi har prosjektledelsen. Vi håper å kunne invitere til en åpning av visningsarenaen i første halvdel
av 2022.
Prosjektene vil muliggjøre vår målsetning om en visningsarena for fremtidsrettet teknologi, som skal
være tilgjengelig for regionens innbyggere, nasjonalt og gjerne internasjonalt.
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Vi vil i 2022 fortsette å utvikle visningsarenaen. Spesielt vil vi søke å få frem en god driftsform.
Gjennom å involvere brukere fra flere miljøer og håper vi kan få til stor aktivitet i bygget. Vi vil jobbe
videre med å få på plass virtuelle besøk i visningsarenaen.

Delprosjekt 4: Synlighet – SFI og referanseregion
I forhold til nasjonal synlighet jobber senter for e-helse med å lage en overbevisende søknad for et
Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med næringslivet,
kommunene og brukere. Et slikt SFI vil både anerkjenne den nåværende utmerkede statusen samt
utvikle nivået enda høyere. Status som SFI gjelder normalt for 8 år.
Internasjonalt er Agder allerede synlig ved å være referanseregion innen EIP-AHA. Denne status
forfaller i slutten av 2019 og derfor er det viktig å skrive en ny søknad for å fornye statusen. UiA vil
være en aktiv del i denne prosessen i samarbeid med den lokale og den nordiske EIP-AHA
gruppen. Status som referanseregion gjelder normalt for 5 år.
Basert på tidligere erfaringer er det viktig med å utnytte status som referanseregion, slik at
prosjektet ser for seg aktiviteter for å bruke en eventuell ny status som referanseregion med reiser til
andre referanseregioner og formidling av våre erfaringer i EIP-AHA kontekst.
Prosjektet skal dekke timer for frikjøp av personer for skriveprosessen for SFI samt dekke UiA sin
innsats i skriving av ny søknad for referanseregion. Det ligger også reisekostnader og frikjøp for
besøk for årene 2020-2023 for å jobbe med statusen som referanseregion.
Resultat 2021 og fremdrift:
I 2021 ble prosjektet som vi hadde sammen med RKG (Regional koordineringsgruppe innen ehelse), Digital Office for Scottish Local Government og Agency for Social Services and Dependency
of Andalusia (Spain) avsluttet. Det var et felles Europeisk Digital Telecare Twinning prosjekt som vi
som referanseregioner sammen kan søke om. Dette prosjektet var et prosjekt hvor man delte
erfaringer innen digitale helsetjenester. Det var planlagt besøk til alle tre landene, men Covid-19
satte en foreløpig stopper for dette. Vi har som erstatning for dette gjennomført flere digitale
workshop og møter. Det var ikke mye annen ekstern finansiering i dette prosjektet og vi ser dette
som en oppfølging av vår rolle som referanse region. Dette er et viktig strategisk samarbeid for oss
alle. Vi jobbet godt sammen i dette prosjektet og bestemte oss for å se etter andre utlysinger hvor vi
kan søke sammen. Vi er nå gang med en to-trinns Horisont Europa søknad med første frist i februar
2022. Det dreier seg om tidlig predikering av kognitiv svikt ved bruk av data fra responssentralene.
Det vil kunne gi synlighet, kompetanse og annerkjennelse til regionen.
I 2021 arbeidet vi med noen større strategiske søknader i samarbeid med andre nasjonale
forskningsmiljøer. Vi har levert søknad om en nasjonal forskerskole innen e-helse, sammen med
Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Stavanger (svaret på denne kommer i løpet av
januar). Vi deltok også som forskningspartner sammen med Universitetet i Sørøst-Norge på en
søknad om kapasitetsløft rettet mot e-helsenæringen. Denne søknaden ble innvilget og prosjektet vil
starte opp i 2022, og forhåpentligvis bidra til synergier fra satsingen i Viken, Vestfold og Telemark.

7. Organisering – se opprinnelig søknad sak 18/19
8. Tidsplan og milepæler
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9. Økonomi
Revidert budsjett AAUKF e-helse ved UiA 2022 - 2023. Budsjett i hele 1000
Kostnadsart
Professor II
Reference Site ledelse
Utviklingsarbeid infrastruktur
Egeninnsats visningsarena (UiA)
Prosjektledelse
SFI skrivearbeid og oppfølging
Rekrutteringsstilling (UiA)
Utviklingsarbeid visningsarena
Lab-utstyr (UiA)
Reisekostnader
Møtekostnader m.m
Totalt

Finansieringskilde
AAUK
UiA
Totalt

2022
1 693
100
853
500
211
205
1 100
1 570
500
450
222
7 404

2023
1 693
100
1 255
500
211
210
1 100
1 254

1 000
68
80
1 627

129
1 147
308
500
6
26
3 345

ÅR
2021
514
100
194
500
178
200
1 100
784
1 000
3
4 573

450
225
6 998

Totalt
3 950
448
3 502
1 500
829
825
4 447
3 916
3 000
974
556
23 947

2019
627
1 000
1 627

2020
1 698
1 647
3 345

ÅR
2021
1 973
2 600
4 573

2022
5 304
2 100
7 404

2023
5 398
1 600
6 998

Totalt
15 000
8 947
23 947

2019
69
100
100
210
-

2020
50
79
1 100

UiA dekker laboratorieutstyr, egeninnsats visningsarena (nytt) og rekrutteringsstillingen. Resten
søkes dekket gjennom Aust-Agder Utvikling og kompetansefond.
Vi ønsker å omdisponere midlene fra utvikling infrastruktur til utviklingsarbeid visningsarena. Vi er
kommet inn i en ny fase i delprosjektet om visningsarena hvor det meste av vegger og utstyr er på
plass snart. Vi vil jobbe sammen med Grimstad kommune og i4Helse AS til å fylle det med innhold
og aktivitet. Vi ønsker å frikjøpe tid fra en person i Grimstad kommune og i4Helse AS så de kan
jobbe med personer fra UiA med dette arbeidet. Utvikling av innhold og drift vil være fokus. Kontakt
og dialog med leverandørmarkedet vil være et viktig område.
Vi ønsker å overføre deler av budsjettet til 2022-2023.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/06086-2
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

UiA - Politikk for store samfunnsutfordringer - Søknad videreføring
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner til prosjektet
«Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner over
fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende
avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en årlig
vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet og
avtale om støtte.
Vedlegg
Sv Politikk for store samfunnsutfordringer
220117 AAUKF Søknad 2022
Statusrapport for 2021

Saksopplysninger
Dette prosjektet er ett av opprinnelig tre hovedprosjekter som Kompetansefondet valgte å
støtte langsiktig med grunnlag i strategiplanen fra 2018. Prosjektet har fått støtte for årene
2019-2021, og det er gitt positive signaler om videre støtte i ytterligere to år.
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Prosjektet skal for det første støtte videreutvikling av innovasjonsmiljøet ved
Handelshøyskolen ved UiA. Målet er ifølge opprinnelig søknad å etablere et
toppforskningssenter.
Del to av prosjektet er å utforme politikk og virkemidler for å møte store
samfunnsutfordringer.
For å nå disse tre målene er prosjektet delt i tre deler:
- For det første skal prosjektet bidra til økt antall ansatte ved innovasjonsmiljøet ved
UiA.
- Andre del omfatter styrking av forskermiljøet innen utforming av politikk og
virkemidler for å møte store samfunnsutfordringer.
- Tredje del omfatter samskaping av politikk og virkemidler for å takle store
samfunnsutfordringer innenfor næringsliv og politikk.
Det er mottatt en kortfattet søknad, og en statusrapport for 2021, med en beskrivelse av
videre planer for 2022.
Søknaden lyder slik:
Det vises til at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på styremøte 27. novembere
2020 besluttet å bevilge 2 mill. kroner til prosjektet ‘Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer’ for
2021.
Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer» er et femårig prosjekt (2020-2024) hvor Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond har bevilget et tilskudd til første og andre år av prosjektet. Det heter i
tilsagnsbrevet at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet gitt
at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en årlig vurdering av resultat og nytteverdi som
forelegges styret.
Det vises til vedlagte statusrapport for prosjektet for 2021 der resultat og nytteverdi samt palner for 2022
beskrives.
Med bakgrunn i denne statusrapporten søker Institutt for arbeidsliv og innovasjon om 2 mill. i tilskudd til
prosjektet ‘Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer’ i 2022.

Søkers beskrivelse knyttet til status og videre planer gjengis under:
Aktivitet og resultater i 2020 (2021?)
Antall ansatte i forskningsmiljøet
Forskningsmiljøet er styrket som planlagt i prosjektsøknaden. En forsker ble ansatt i 50% stilling i prosjektet
fra 1. august 2020 og for fire år. Det er Jan Ole Rypestøl. Han var allerede ansatt i 50% stilling som
postdoktor, finansiert av Handelshøyskolen ved UiA.
Videre ble to doktorgradsstipendiater ansatt fra 1. november 2020. En av stipendiatene (Maren Songe
Eriksen) blir finansiert fra prosjektet som AAUKF støtter og har en tre års ansettelse. Den andre (Maria
Tønnesen) finansieres av strategiske midler fra UiA. Hun er 2 ansatt for fire år der 25 prosent av arbeidstiden
omfatter undervisning og administrative oppgaver, som ikke er arbeid med avhandlingen. De 25 prosentene
av arbeidstiden benyttes særlig til et samskapingsemne (ORG 503) på masterprogrammet i innovasjon og
kunnskapsutvikling som inngår i AAUKF-prosjektet, og som omtales nedenfor. Det kan nevnes at alle de tre
nevnte personene er tidligere studenter ved masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling som drives av
innovasjonsmiljøet i Grimstad, og som over flere år i oppstarten ble støttet av Aust-Agder fylkeskommune og
også av AAUKF.
Flere andre doktorgradsstipendiater ved instituttet arbeider med temaer som omhandler store
samfunnsutfordringer. Det gjelder forskning om sirkulær økonomi, dvs. hvordan avfall kan benyttes som
innsatsfaktorer i ny produksjon. En stipendiat (Benedikte Wrålsen) analyserer forretningsmessige og
miljømessige perspektiver, muligheter og utfordringer med brukte bilbatterier. En annen stipendiat (Benjamin
Firlus) analyserer hva som kreves for en vellykket omlegging til sirkulær økonomi i norsk tekstilindustri. To
andre stipendiater er innenfor samme tema med ‘grønt skifte’. Hildegunn Mellersmo Aslaksen er opptatt av
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spenningen mellom arbeid og natur og utforsker hvorfor mennesker i noen sammenhenger ofrer naturen for
å sikre arbeidsplasser. Terese Birkeland analyserer utformingen og implementeringen av EUs nye
batterilovverk, blant annet hvordan ulike interessenter har vært involvert under utformingen av det nye
lovverket.
I tillegg til stipendiatene, har vi ansatt to vitenskapelige assistenter som arbeider på et prosjekt i samarbeid
med Senter for e-helse ved UiA i Grimstad. Prosjektet pågår fra november 2021 til juli 2022. Det omfatter å
finne årsaker til at utvalgte kommuner på Agder benyttet muligheter for digital oppfølging av COVID-19
pasienter i ulike grad. Mer generelt består prosjektet i å analysere innovasjonsevne og innovasjonskapasitet,
samt læring fra erfaring med digital oppfølging i kommunal helsetjeneste. En av assistentene finansieres av
Senter for e-helse, den andre 50% via AAUKF-prosjektet.
Oversikten viser at det skjer en oppbygging av innovasjonsmiljøet i Grimstad med flere som arbeider
innenfor temaet store samfunnsutfordringer. Det kommer i tillegg til forskning over lang tid på tilgrensende
tema om omstilling av næringslivet.
Styrket forskning
Forskningen i prosjektet er godt i gang. I 2021 har forskere publisert flere artikler innenfor prosjektets tema.
De to første under gjelder ulike tilnærminger til poltikk for store samfunnsutfordringer, mens den tredje
gjelder forklaringer på uventet vekst i regioner i bestemte perioder, med Arendalsområdet som et av
studieområdene. Artikkel 1 er for øvrig i et spesialnummer av tidsskriftet European Planning Studies om
politikk for store samfunnsutfordringer (utgis i papir i 2022), med Arne Isaksen som en av tre
gjesteredaktører:
• Miren Larrea & James Karlsen (2021). Think tanks for a new generation of regional innovation
policies. European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2021.1985085.
• James Karlsen & Miren Larrea (2021). Action research as a methodology for the construction of
territorial leadership. Kapittel 18 i Markku Sotarauta & Andrew Beer (red.). Handbook on City and
Regional Leadership. Edward Elgar.
• Markus Grillitsch, Bjørn Asheim, Arne Isaksen & Hjalti
Nielsen (2021). Advancing the treatment of human agency in the analysis of regional economic
development: Illustrated with three Norwegian cases. Growth and Change DOI:
10.1111/grow.12583
Instituttet har fått finansiert et prosjekt i Forskningsrådet for 2021 og 2022 som
analysere hvordan norsk næringsliv og politikk har reagert på Covid19-pandemien og hvilke
langsiktige konsekvenser det synes å få på ulike næringer og regioner. Prosjektet ledes fra
Høgskulen på Vestlandet, som sammen med Universitet i Stavanger og innovasjonsmiljøet i
Grimstad, gjennomfører prosjektet. I dette prosjektet er Arne Isaksen leder for en arbeidspakke
omstilling av næringslivet i ulike regioner, og Jan Ole Rypestøl er knyttet til en arbeidspakke som
ser på pandemiens påvirkning på omstillingsprosesser i tre ulike næringer. I tillegg arbeider også
tre stipendiater ved instituttet (Maren Songe Eriksen, Maria Tønnesen og Emelie Langemyr) på
prosjektet. Deres fokus er å søke å forstå hva som kreves for å oppnå omstilling i regionalt
næringsliv. Studiene handler om grønn omstilling i industrien i Grenland og omstilling bort fra noe
ensidig avhengighet av olje- og gassindustrien i Stavanger, og om i hvilken grad og hvordan
COVID-19 har påvirket langsiktige omstillingsprosesser i de to områdene. Studiene skal munne ut i artikler
som inngår i stipendiatenes avhandlinger.
Videre kan nevnes at flere masteroppgaver i innovasjon og kunnskapsutvikling i 2021 omhandlet relevante
temaer for prosjektet. Det gjelder blant annet to oppgaver om grønn utvikling innenfor NCE Eyde, en om
grønn omstilling i Grenlandsregionen, en oppgave om bærekraftig omstilling i Stavangerregionen, en
masteroppgave om årsaker til, og mulige ringvirkninger av, etableringen av Morrow Batteries i Arendal og en
masteroppgave om forståelse og håndtering av levekårsutfordringer i Agder med utgangspunkt i prosjektet
‘Venneslabrua’ (som omtales nedenfor).
Innovasjonsmiljøet søkte om å bli et Prioritert forskningssenter ved UiA i 2021, men uten å nå helt opp i
konkurransen med andre søkere. Miljøet fikk god vurdering av søknaden. Blant annet oppsummerer UiA
vurderingen slik: ‘Når det gjelder søknaden Research centre for studies of Innovation for Sustainable
Transition (RIST) har denne alt i alt fått svært gode vurderinger i den eksterne evalueringen, uttrykt gjennom
en vektet gjennomsnittskarakter på 3,97. Det foreslåtte senteret vurderes å ha god vitenskapelig og
samfunnsmessig relevans gjennom sine forskningsambisjoner og å ha formulert gode problembeskrivelser.
Senterleder får svært gode vurderinger, og det foreslåtte senteret anerkjennes også for en økende grad av
publikasjoner av høy kvalitet blant de involverte forskerne, samt generell høy produktivitet’. 1 Prosjektets
tittel er Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring (RegReSir), og der Grimstadmiljøet har
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ansvar for en arbeidspakke om Sustainable restructuring in regions. Miljøet tildeles ca. 1,1 mill. kr. fra dette
prosjektet.
I løpet av søknadsperioden ble et nytt forskningssenter (RIST) etablert, bestående av innovasjonsmiljøet i
Grimstad, forskere som studerer politiske beslutningsprosesser og innovasjonsledelse ved
Handelshøyskolens Institutt for strategi og ledelse i Kristiansand. Vi tror dette større forskningsmiljøet kan
bidra til økt kapasitet og styrke ved søknader om eksternt finansierte prosjektet. RIST-senteret har sammen
med forskningsinstituttet NORCE søkt Regionalt forskningsfond Agder om støtte til et prosjekt som
planlegger å studere hvilke forhold og rammebetingelser som er sentrale for at Agder skal kunne utnytte et
kraftoverskudd til å videreutvikle eksisterende næringsliv i en bærekraftig retning, samt etablere nye grønne
næringer. Sentralt her står blant annet å kartlegge hvilke forhold som kan fremme og hemme fremveksten av
en fremtidig batterinæring. Svar på søknaden ventes i løpet av våren 2022 og en eventuell oppstart vil finne
sted høsten 2022.
Samlet viser oversikten at betydelige forskningsaktivitet innenfor temaet for AAUKF-prosjektet, som er et
tema som møter betydelig interesse i forskningsmiljøet og i samfunnet som helhet.
Samskaping
Delen av prosjektet som omhandler å utvikle forslag til politikk og tiltak gjennom refleksjon, eksperimentering
og samskaping mellom ulike aktører, har vært koblet til et emne på masterstudiet i innovasjon og
kunnskapsutvikling. Det gjelder emnet ‘Innovasjon i offentlig sektor’ (ORG 503) der 24 studenter, ansatte ved
Institutt for arbeidsliv og innovasjon og næringskonsulenter og politikere fra de åtte kommunene i Østre
Agder regionråd arbeidet med temaet om tilrettelegging for etablering av og ringvirkninger fra Morrow
Batteries. Samarbeidet omfattet flere workshops og en sluttpresentasjon fra grupper av studenter i Risør 24.
november. Dette arbeidet videreføres i flere masteroppgaver våren 2022.
Tidligere samarbeid med Agder fylkeskommune har ledet til at innovasjonsmiljøet ved Institutt for arbeidsliv
og innovasjon har en rolle knyttet til prosjektet ‘Venneslabroa’. Det er et samarbeid mellom Agder
fylkeskommune, Nav Agder, NAV Vennesla, og Vennesla kommune. Prosjektets mål er å hindre at unge
mennesker får behov for tjenester fra NAV. Målet skal oppnås gjennom å styrke elevtjenesten ved Vennesla
videregående skole og styrke forebyggende arbeid. Prosjektet krever stor grad av samskaping og involvering
fra flere aktører. Fylkeskommunen ønsker å understøtte samskaping gjennom et forskningssamarbeid med
innovasjonsmiljøet i Grimstad, og vil finansiere dette samarbeidet. Innovasjonsmiljøet har knyttet en
doktorgradsstipendiat (finansiert av UiA) til dette arbeidet og koblet det sterkt opp mot AAUKF-prosjektet.
Prosjektet er et pilotprosjekt for å redusere dropout.
Som allerede nevnt har innovasjonsmiljøet et samarbeidsprosjekt med Senter for e-helse om digital
oppfølging av Covid-19 pasienter. Det gjennomføres av to vitenskapelige assistenter som veiledes av to
ansatte ved instituttet. To ansatte har videre deltatt i tre møter som Agder fylkeskommune har hatt med
næringslivet om behov for virkemidler som kan bidra til grønn omstilling. Det er et tema som tenkes
videreført forskningsmessig i 2022.
Samskapingsdelen av prosjektet er kommet godt i gang til tross for Covid19-pandemien. Særlig samarbeidet
med kommunene i Østre Agder gav erfaringer som videreføres i nytt prosjekt i 2022.
Planer for 2022
Planer for videreføring av prosjektet i 2022 er:
1. Å arbeide videre med forskning om grønn omstilling av næringsliv i regioner, effekter av COVI-19 på
næringsliv og innenfor kommunale helsetjenester og effekter av etablering av batterifabrikker. Mer
spesifisert er planen å gjøre ferdig to artikler om omstilling av næringslivet i Grenland og Stavanger,
en artikkel om politikk for å stimulere til økt digitalisering i ulike typer av regioner, en artikkel om
grønn omstilling i norsk klesindustri, en artikkel om restrukturering av bedrifter i NODEklyngen
gjennom ulike kriser, en artikkel om grønn omstilling i ulike typer av regioner, en artikkel om ulike
strategier og aktiviteter i bedrifter for å møte eksterne kriser og en rapport om kommunale erfaringer
med bruk av (og ikke bruk av) digital oppfølging av COVID-19 pasienter. Flere studier og
publiseringer kan komme i løpet av 2022.
2. Å arbeide videre med Østre-Agder kommuner om næringsutvikling og omstilling, fortsette
samarbeidet med e-helse og trappe opp erfaringsutveksling om store samfunnsutfordringer med
aktører i og utenfor Agder. Det er avtalt å samarbeide videre med kommunene i Østre Agder i emnet
ORG503, som involverer 20-30 masterstudenter. Prosjektet sammen med Senter for e-helse vil
omfatte samarbeid og innhenting av erfaringer fra utvalgte kommuner i 2022. Forhåpentligvis vil det
også i 2022 bli bedre muligheter for å diskutere erfaringer fra de to prosjektene, og fra andre
aktiviteter, med relevante aktører.
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I 2022 forventer vi at prosjektet vil bruke påtenkte midler på 2 mill. kr. Vi vil søke om videreføring av
prosjektet for dette og de to neste årene. Det er et viktig prosjekt for å styrke forskningen om store
samfunnsutfordringer, samskaping med aktører i regionen om å takle utfordringene, samtidig som temaet om
store samfunnsutfordringer trekkes mer og mer inn i vårt masterstudium i innovasjon og kunnskapsutvikling.
Det er et tema som vekker stor interesse blant studentene, det er tema i flere masteroppgaver og viktig i
pågående fornyelse av masterstudiet.
Vurdering av nytteverdi
Prosjektets umiddelbare nytteverdi er knyttet til delen om samskaping, der det nå foregår et samarbeid
mellom UiA og kommunene i Østre Agder om strategier for næringsutvikling og samarbeid med Senter for ehelse og noen kommuner om bruk av digital helseoppfølging av COVID-19 pasienter og lærdom fra denne
aktiviteten. Samskapingsdelen av prosjektet har imidlertid stor nytte av forskningsdelen. I samskapingdelen
har UiA en rolle med å tilrettelegge prosessen med samskaping, som baseres på erfaring med
aksjonsforskning hos særlig James Karlsen. UiA bidrar også med ulik ekspertkunnskap om tema som
regional næringsutvikling og omstilling og om politikk for å møte samfunnsutfordringer inn i samskapingen.
Det er ekspertkunnskap som videreutvikles i forskningsdelen av prosjektet.

Økonomi
Det er gitt følgende oversikt over økonomien i prosjektet for 2021.

Søker ber om å få utbetalt hele påløpt andel for Kompetansefondet i 2021, totalt NOK
2.281.742.
Vurderinger
Prosjektet er som angitt et av hovedprosjektene basert på strategien fra 2018. Det skal
bemerkes at søker og Kompetansefondet har periodisert dette prosjektet noe ulikt.
Kompetansefondet har i oversikten daglig leder overtok da han tiltrådte lagt opp til at dette
prosjektet løper fra 2019-2023, mens angir at prosjektet løper fra 2020-2024, slik at støtte
innvilget i 2019, ikke er benyttet før i 2020. Dette forplanter seg videre. Rent faktisk har
dette mindre betydning, men det er årsaken til at man ikke fikk noen søknad i 2021, da
søker mente å søke for dette året ved søknaden fra 2020.
Basert på ny strategi vedtatt høsten 2021 ville daglig leder ikke ha anbefalt dette som et
prioritert hovedprosjekt. Bakgrunnen for dette er først og fremst at prosjektet fremstår å
være noe «abstrakt» og med for liten nærhet til de sentrale prioriteringer i ny strategi.
Daglig leder finner det imidlertid vanskelig å anbefale at man trekker videre støtte av
denne grunn. Dette med bakgrunn i at man har vært tydelig på en langsiktighet i prosjektet
så lenge dette går som planlagt og har de nytteverdier mv. som lå i opprinnelige planer.
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Basert på en vurdering av aktiviteten i prosjektet fremstår det som om prosjektet styres i
samsvar med opprinnelige planer, og at utviklingen i stor grad går i samsvar med det
søker opprinnelig beskrev.
I relasjon til målet om å styrke forskermiljøet er det foretatt flere ansettelser og derved en
utvidelse av miljøet.
Dette vises også i forskningsdelen, hvor det fremstår som om det er god aktivitet med
mange aktiviteter og prosjekter. Det er imidlertid uheldig at man ikke nådde målet om å bli
et prioritert forskningssenter.
I relasjon til samskapingsdelen er det satt i gang et fellesprosjekt sammen med e-helse
med fokus på regionens digitale oppfølgning av pasienter under pandemien. Videre har
daglig leder også fått tilbakemelding fra representanter for kommunene i Østre Agder om
at prosjektet knyttet til tilrettelegging for, etablering av, og ringvirkninger fra, Morrow
Batteries har vært svært nyttig for mange av de involverte parter.
Økonomien i prosjektet viser at man har hatt noe lavere kostnader enn budsjettert. Avviket
er imidlertid begrenset og eventuelle justeringer kan tas ved sluttavregning.
Det er bedt om delutbetaling på NOK 2.281.742,- av tildelingene hittil. Totalt har prosjektet
hittil fått tildelt NOK 4 millioner, hvorav NOK 1 million tidligere er utbetalt. Ved utbetaling vil
følgelig NOK 3.281.742,- være utbetalt. Søker opplyser at de regner hvert år som
«avsluttende» og at det følgelig bør være rom for å utbetale det forespurte beløp. Daglig
leder har ingen innvendinger til dette i en sak som dette. Kompetansefondet holder uansett
tilbake ca NOK 700.000,- av innvilget støtte hittil, samt at eventuell avkortning også kan
tas i støtte som innvilges for 2022.
Konklusjon
Basert på gjennomgangen over finner daglig leder å ville foreslå at man viderefører
prosjektstøtten også i 2022, slik at prosjektet støttes med NOK 2 millioner. Samme
forutsetninger som tidligere foreslås tatt med i tildelingsbrev og avtale om støtte.
Videre anbefales at det det foretas delutbetaling av støtte som angitt.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Arne Isaksen
Thu, 20 Jan 2022 13:34:02 +0000
Heimvik, Ole Magnus
Sv: Politikk for store samfunnsutfordringer
220117 AAUKF Søknad 2022.pdf, Statusrapport for 2021.pdf

Hei
Vedlagt er søknad om videreføring av støtte til prosjektet om 'Politikk for store
samfunnsutfordringer' i 2022 og en statusrapport for prosjektet for 2021.
Det kommer en regnskapsrapport for 2021 og en anmodning om utbetaling av midler brukt på
prosjektet i 2021 om kort tid.
Med Hilsen
Arne Isaksen
Professor
University of Agder

Fra: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt: tirsdag 16. november 2021 10:42
Til: Arne Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
Emne: SV: Politikk for store samfunnsutfordringer
Hei!
Takk for statusrapport. Jeg antar dere sender en egen søknad for videreføring av støtte i 2022.
Vi har første styremøte i 2022 18. februar, og dersom dere ønsker søknaden med der bør den
sendes i løpet av januar 2022.
Med vennlig hilsen
Ole Magnus Heimvik
Daglig leder
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47 99 79 64 14
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Fra: Arne Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
Sendt: fredag 5. november 2021 12:29
Til: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: James Tommy Karlsen <james.karlsen@uia.no>
Emne: Sv: Politikk for store samfunnsutfordringer

Hei Ole Magnus
Se vedlagt en kort statusrapport for prosjektet om Politikk for store samfunnsutfordringer.
I statusrapporten beskriver jeg et samarbeid mellom masterstudenter (og ansatte) på UiA og
kommuner i Østre Agder regionråd for å legge til rette for Morrow Batteries. Studentene legger
fram resultatet av sitt arbeid i Risør rådhus 24. oktober, Vi vil invitere det til
denne studentaktiviteten, som er beskrevet under.
Vi vil også gjerne invitere deg til våre lokaler ved UiA for en nærmere gjennomgang av
aktiviteter i prosjektet.
Hilsen
Arne Isaksen
Innbydelsen til presentasjonen av masterstudentene arbeid: Høsten 2021 har Østre Agder
Næringsforum og UiA opprettet et samarbeid for å se på attraktivitet i Østre Agder. Sammen ser
vi på områder det er relevant å samarbeide om på tvers av kommuner.
Hovedproblemstillingen som studentene på master i innovasjon og kunnskapsutvikling og på
master i industriell økonomi og teknologiledelse har jobbet med, sammen med Østre Agder
Næringsforum, er hvordan medlemskommunene i Østre Agder kan skape en felles satsing med
utgangspunkt i etablering av Morrow Batteries i regionen. Fellessatsingen bør ta hensyn til og
utnytte kommunenes attraktivitet og særtrekk med tanke på næringsutvikling og bosetting.
Studentene har gjennom høsten samarbeidet med Østre Agder Næringsforum, Morrow
Batteries, og andre relevante aktører i regionen for å stake ut kursen til hvordan kommunene
kan utvikle en strategi for hvordan de aktivt kan samarbeide for å dra fordeler av etableringen
av Morrow Batteries.
Universitetet i Agder og Østre Agder Næringsforum inviterer til presentasjon av studentenes
arbeid.
Det vil bli fem presentasjoner og hver presentasjon er på 10 minutter.
Tid: 24. november 14:00-16:00.
Sted: Risør Rådhus
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Fra: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt: tirsdag 2. november 2021 09:02
Til: Arne Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
Emne: SV: Politikk for store samfunnsutfordringer
Fint!
Med vennlig hilsen
Ole Magnus Heimvik
Daglig leder
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47 99 79 64 14

Fra: Arne Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
Sendt: tirsdag 2. november 2021 08:15
Til: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Emne: Sv: Politikk for store samfunnsutfordringer

Hei Ole Magnus
Ja, jeg er rett person her. Jeg skal sende en kort statusrapport og planer for videreføring i løpet
av uka.
Hilsen
Arne Isaksen
Professor
University of Agder

Fra: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt: mandag 1. november 2021 14:43
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Til: Arne Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
Emne: Politikk for store samfunnsutfordringer
Hei Arne!
Jeg antar du er rett person å henvende seg til vedrørende status i prosjektet «Politikk for store
samfunnsutfordringer». Vi skal ha styremøte 26. november, og jeg tenkte å informere styret litt
om status og fremdrift i pågående prosjekter.
I denne forbindelse er det fint om du pr. e-post kan gi meg en kort status rundt prosjektet,
herunder hvordan dere ligger an med fremdrift, økonomi og status i forhold til de konkrete mål
som er angitt i opprinnelig søknad.
Videre er det fint om det kan belyses hva deres planer er rundt videreføring, herunder for 2022
og 2023, og om/når dere evt. ser for dere å søke AAUKF om støtte for neste periode. Det er
også ønskelig om vi får annen relevant informasjon dere måtte sitte på og som dere tenker er av
interesse for styret å få informasjon om vedrørende dette prosjektet.

Med vennlig hilsen
Ole Magnus Heimvik
Daglig leder
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47 99 79 64 14
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
v/Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no
Institutt for arbeidsliv og innovasjon,
Handelshøyskolen, Universitetet i Agder
Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

17. januar 2022

Søknad om videreføring av prosjektet ‘Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer’ i 2022.
Saksnummer 46/20
Det vises til at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på styremøte 27. novembere 2020
besluttet å bevilge 2 mill. kroner til prosjektet ‘Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer’
for 2021.
Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer» er et femårig prosjekt (2020-2024) hvor AustAgder utviklings- og kompetansefond har bevilget et tilskudd til første og andre år av prosjektet. Det
heter i tilsagnsbrevet at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en årlig vurdering av
resultat og nytteverdi som forelegges styret.
Det vises til vedlagte statusrapport for prosjektet for 2021 der resultat og nytteverdi samt palner for
2022 beskrives.
Med bakgrunn i denne statusrapporten søker Institutt for arbeidsliv og innovasjon om 2 mill. i
tilskudd til prosjektet ‘Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer’ i 2022.

Med hilsen

Gro Elisabeth Lundevik
Fakultetsdirektør

James Karlsen
Instituttleder
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Statusrapport for 2021. Planer for 2022
Prosjektet ‘Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer’ ved Institutt for
arbeidsliv og innovasjon ved UiA.

Om prosjektet
Prosjektet ‘Oppbygging av innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad. Utvikling av
innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer’ finansieres av Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond (AAUKF) og Universitetet i Agder. Prosjektet varer i fem år, 2020-2024,
gitt tilfredsstillende framdrift og resultater. Prosjektet er finansiert av AAUKF med 2 mill. kr.
i 2021 og med muligheter for forlengelse i ytterligere tre år. Eventuell forlengelse baseres på
en årlig vurdering av resultater og nytteverdi av prosjektet fra styret i AAUKF.
Hensikten med prosjektet er todelt. For det første skal prosjektet støtte videre utvikling av
innovasjonsmiljøet (ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon) tilknyttet Handelshøyskolen
ved UiA som er lokalisert i Grimstad, mot et toppforskningssenter.
Det andre formålet er å utforme politikk og virkemidler for å møte store
samfunnsutfordringer. Det skjer gjennom eksperimentering og læring fra politiske virkemidler
og gjennom dialog og refleksjon med en bred gruppe av aktører.
De to formålene gjenspeiles i prosjektets tre deler. For det første skal prosjektet bidra til økt
antall ansatte ved innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad. Det skjer gjennom ansettelse av
doktorgradsstipendiater og postdoktorer. Den andre delen omfatter å styrke forskningen ved
innovasjonsmiljøet innenfor temaet om hvordan innovasjonspolitikk for store
samfunnsutfordringer kan utformes og organiseres. Den tredje delen dreier seg om å
samskape politikk og virkemidler for å takle store samfunnsutfordringer sammen med
relevante aktører innenfor særlig næringsliv og politikk og å vurdere eksisterende
næringspolitikk og virkemidler. Agder er hovedområdet for samskaping, utprøving og
evaluering av politikk og virkemidler.
Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside: storut.uia.no.

Aktivitet og resultater i 2020
Antall ansatte i forskningsmiljøet
Forskningsmiljøet er styrket som planlagt i prosjektsøknaden.
En forsker ble ansatt i 50% stilling i prosjektet fra 1. august 2020 og for fire år. Det er Jan Ole
Rypestøl. Han var allerede ansatt i 50% stilling som postdoktor, finansiert av
Handelshøyskolen ved UiA.
Videre ble to doktorgradsstipendiater ansatt fra 1. november 2020. En av stipendiatene
(Maren Songe Eriksen) blir finansiert fra prosjektet som AAUKF støtter og har en tre års
ansettelse. Den andre (Maria Tønnesen) finansieres av strategiske midler fra UiA. Hun er
1
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ansatt for fire år der 25 prosent av arbeidstiden omfatter undervisning og administrative
oppgaver, som ikke er arbeid med avhandlingen. De 25 prosentene av arbeidstiden benyttes
særlig til et samskapingsemne (ORG 503) på masterprogrammet i innovasjon og
kunnskapsutvikling som inngår i AAUKF-prosjektet, og som omtales nedenfor. Det kan
nevnes at alle de tre nevnte personene er tidligere studenter ved masterstudiet i innovasjon og
kunnskapsutvikling som drives av innovasjonsmiljøet i Grimstad, og som over flere år i
oppstarten ble støttet av Aust-Agder fylkeskommune og også av AAUKF.
Flere andre doktorgradsstipendiater ved instituttet arbeider med temaer som omhandler store
samfunnsutfordringer. Det gjelder forskning om sirkulær økonomi, dvs. hvordan avfall kan
benyttes som innsatsfaktorer i ny produksjon. En stipendiat (Benedikte Wrålsen) analyserer
forretningsmessige og miljømessige perspektiver, muligheter og utfordringer med brukte
bilbatterier. En annen stipendiat (Benjamin Firlus) analyserer hva som kreves for en vellykket
omlegging til sirkulær økonomi i norsk tekstilindustri. To andre stipendiater er innenfor
samme tema med ‘grønt skifte’. Hildegunn Mellersmo Aslaksen er opptatt av spenningen
mellom arbeid og natur og utforsker hvorfor mennesker i noen sammenhenger ofrer naturen
for å sikre arbeidsplasser. Terese Birkeland analyserer utformingen og implementeringen av
EUs nye batterilovverk, blant annet hvordan ulike interessenter har vært involvert under
utformingen av det nye lovverket.
I tillegg til stipendiatene, har vi ansatt to vitenskapelige assistenter som arbeider på et prosjekt
i samarbeid med Senter for e-helse ved UiA i Grimstad. Prosjektet pågår fra november 2021
til juli 2022. Det omfatter å finne årsaker til at utvalgte kommuner på Agder benyttet
muligheter for digital oppfølging av COVID-19 pasienter i ulike grad. Mer generelt består
prosjektet i å analysere innovasjonsevne og innovasjonskapasitet, samt læring fra erfaring
med digital oppfølging i kommunal helsetjeneste. En av assistentene finansieres av Senter for
e-helse, den andre 50% via AAUKF-prosjektet.
Oversikten viser at det skjer en oppbygging av innovasjonsmiljøet i Grimstad med flere som
arbeider innenfor temaet store samfunnsutfordringer. Det kommer i tillegg til forskning over
lang tid på tilgrensende tema om omstilling av næringslivet.
Styrket forskning
Forskningen i prosjektet er godt i gang. I 2021 har forskere publisert flere artikler innenfor
prosjektets tema. De to første under gjelder ulike tilnærminger til poltikk for store
samfunnsutfordringer, mens den tredje gjelder forklaringer på uventet vekst i regioner i
bestemte perioder, med Arendalsområdet som et av studieområdene. Artikkel 1 er for øvrig i
et spesialnummer av tidsskriftet European Planning Studies om politikk for store
samfunnsutfordringer (utgis i papir i 2022), med Arne Isaksen som en av tre gjesteredaktører:
•

Miren Larrea & James Karlsen (2021). Think tanks for a new generation of regional
innovation policies. European Planning Studies, DOI:
10.1080/09654313.2021.1985085.
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•

•

James Karlsen & Miren Larrea (2021). Action research as a methodology for the
construction of territorial leadership. Kapittel 18 i Markku Sotarauta & Andrew Beer
(red.). Handbook on City and Regional Leadership. Edward Elgar.
Markus Grillitsch, Bjørn Asheim, Arne Isaksen & Hjalti Nielsen (2021). Advancing
the treatment of human agency in the analysis of regional economic development:
Illustrated with three Norwegian cases. Growth and Change DOI:
10.1111/grow.12583

Instituttet har fått finansiert et prosjekt i Forskningsrådet for 2021 og 2022 som analysere
hvordan norsk næringsliv og politikk har reagert på Covid19-pandemien og hvilke langsiktige
konsekvenser det synes å få på ulike næringer og regioner1. Prosjektet ledes fra Høgskulen på
Vestlandet, som sammen med Universitet i Stavanger og innovasjonsmiljøet i Grimstad,
gjennomfører prosjektet. I dette prosjektet er Arne Isaksen leder for en arbeidspakke
omstilling av næringslivet i ulike regioner, og Jan Ole Rypestøl er knyttet til en arbeidspakke
som ser på pandemiens påvirkning på omstillingsprosesser i tre ulike næringer. I tillegg
arbeider også tre stipendiater ved instituttet (Maren Songe Eriksen, Maria Tønnesen og
Emelie Langemyr) på prosjektet. Deres fokus er å søke å forstå hva som kreves for å oppnå
omstilling i regionalt næringsliv. Studiene handler om grønn omstilling i industrien i
Grenland og omstilling bort fra noe ensidig avhengighet av olje- og gassindustrien i
Stavanger, og om i hvilken grad og hvordan COVID-19 har påvirket langsiktige
omstillingsprosesser i de to områdene. Studiene skal munne ut i artikler som inngår i
stipendiatenes avhandlinger.
Videre kan nevnes at flere masteroppgaver i innovasjon og kunnskapsutvikling i 2021
omhandlet relevante temaer for prosjektet. Det gjelder blant annet to oppgaver om grønn
utvikling innenfor NCE Eyde, en om grønn omstilling i Grenlandsregionen, en oppgave om
bærekraftig omstilling i Stavangerregionen, en masteroppgave om årsaker til, og mulige
ringvirkninger av, etableringen av Morrow Batteries i Arendal og en masteroppgave om
forståelse og håndtering av levekårsutfordringer i Agder med utgangspunkt i prosjektet
‘Venneslabrua’ (som omtales nedenfor).
Innovasjonsmiljøet søkte om å bli et Prioritert forskningssenter ved UiA i 2021, men uten å nå
helt opp i konkurransen med andre søkere. Miljøet fikk god vurdering av søknaden. Blant
annet oppsummerer UiA vurderingen slik: ‘Når det gjelder søknaden Research centre for
studies of Innovation for Sustainable Transition (RIST) har denne alt i alt fått svært gode
vurderinger i den eksterne evalueringen, uttrykt gjennom en vektet gjennomsnittskarakter på
3,97. Det foreslåtte senteret vurderes å ha god vitenskapelig og samfunnsmessig relevans
gjennom sine forskningsambisjoner og å ha formulert gode problembeskrivelser. Senterleder
får svært gode vurderinger, og det foreslåtte senteret anerkjennes også for en økende grad av
publikasjoner av høy kvalitet blant de involverte forskerne, samt generell høy produktivitet’.

Prosjektets tittel er Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring (RegReSir), og der
Grimstadmiljøet har ansvar for en arbeidspakke om Sustainable restructuring in regions. Miljøet tildeles ca.
1,1 mill. kr. fra dette prosjektet.
1

3

6/22 Politikk for store samfunnsutfordringer - søknad - videreføring - 22/06086-2 Politikk for store samfunnsutfordringer - søknad - videreføring : Statusrapport for 2021

I løpet av søknadsperioden ble et nytt forskningssenter (RIST) etablert, bestående av
innovasjonsmiljøet i Grimstad, forskere som studerer politiske beslutningsprosesser og
innovasjonsledelse ved Handelshøyskolens Institutt for strategi og ledelse i Kristiansand. Vi
tror dette større forskningsmiljøet kan bidra til økt kapasitet og styrke ved søknader om
eksternt finansierte prosjektet. RIST-senteret har sammen med forskningsinstituttet NORCE
søkt Regionalt forskningsfond Agder om støtte til et prosjekt som planlegger å studere hvilke
forhold og rammebetingelser som er sentrale for at Agder skal kunne utnytte et
kraftoverskudd til å videreutvikle eksisterende næringsliv i en bærekraftig retning, samt
etablere nye grønne næringer. Sentralt her står blant annet å kartlegge hvilke forhold som kan
fremme og hemme fremveksten av en fremtidig batterinæring. Svar på søknaden ventes i
løpet av våren 2022 og en eventuell oppstart vil finne sted høsten 2022.
Samlet viser oversikten at betydelige forskningsaktivitet innenfor temaet for AAUKFprosjektet, som er et tema som møter betydelig interesse i forskningsmiljøet og i samfunnet
som helhet.
Samskaping
Delen av prosjektet som omhandler å utvikle forslag til politikk og tiltak gjennom refleksjon,
eksperimentering og samskaping mellom ulike aktører, har vært koblet til et emne på
masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling. Det gjelder emnet ‘Innovasjon i offentlig
sektor’ (ORG 503) der 24 studenter, ansatte ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon og
næringskonsulenter og politikere fra de åtte kommunene i Østre Agder regionråd arbeidet
med temaet om tilrettelegging for etablering av og ringvirkninger fra Morrow Batteries.
Samarbeidet omfattet flere workshops og en sluttpresentasjon fra grupper av studenter i Risør
24. november. Dette arbeidet videreføres i flere masteroppgaver våren 2022.
Tidligere samarbeid med Agder fylkeskommune har ledet til at innovasjonsmiljøet ved
Institutt for arbeidsliv og innovasjon har en rolle knyttet til prosjektet ‘Venneslabroa’. Det er
et samarbeid mellom Agder fylkeskommune, Nav Agder, NAV Vennesla, og Vennesla
kommune. Prosjektets mål er å hindre at unge mennesker får behov for tjenester fra
NAV. Målet skal oppnås gjennom å styrke elevtjenesten ved Vennesla videregående
skole og styrke forebyggende arbeid. Prosjektet krever stor grad av samskaping og
involvering fra flere aktører. Fylkeskommunen ønsker å understøtte samskaping gjennom et
forskningssamarbeid med innovasjonsmiljøet i Grimstad, og vil finansiere dette samarbeidet.
Innovasjonsmiljøet har knyttet en doktorgradsstipendiat (finansiert av UiA) til dette arbeidet
og koblet det sterkt opp mot AAUKF-prosjektet. Prosjektet er et pilotprosjekt for å redusere
dropout.
Som allerede nevnt har innovasjonsmiljøet et samarbeidsprosjekt med Senter for e-helse om
digital oppfølging av Covid-19 pasienter. Det gjennomføres av to vitenskapelige assistenter
som veiledes av to ansatte ved instituttet. To ansatte har videre deltatt i tre møter som Agder
fylkeskommune har hatt med næringslivet om behov for virkemidler som kan bidra til grønn
omstilling. Det er et tema som tenkes videreført forskningsmessig i 2022.

4
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Samskapingsdelen av prosjektet er kommet godt i gang til tross for Covid19-pandemien.
Særlig samarbeidet med kommunene i Østre Agder gav erfaringer som videreføres i nytt
prosjekt i 2022.
Planer for 2022
Planer for videreføring av prosjektet i 2022 er:
1) Å arbeide videre med forskning om grønn omstilling av næringsliv i regioner, effekter
av COVI-19 på næringsliv og innenfor kommunale helsetjenester og effekter av
etablering av batterifabrikker. Mer spesifisert er planen å gjøre ferdig to artikler om
omstilling av næringslivet i Grenland og Stavanger, en artikkel om politikk for å
stimulere til økt digitalisering i ulike typer av regioner, en artikkel om grønn
omstilling i norsk klesindustri, en artikkel om restrukturering av bedrifter i NODEklyngen gjennom ulike kriser, en artikkel om grønn omstilling i ulike typer av
regioner, en artikkel om ulike strategier og aktiviteter i bedrifter for å møte eksterne
kriser og en rapport om kommunale erfaringer med bruk av (og ikke bruk av) digital
oppfølging av COVID-19 pasienter. Flere studier og publiseringer kan komme i løpet
av 2022.
2) Å arbeide videre med Østre-Agder kommuner om næringsutvikling og omstilling,
fortsette samarbeidet med e-helse og trappe opp erfaringsutveksling om store
samfunnsutfordringer med aktører i og utenfor Agder. Det er avtalt å samarbeide
videre med kommunene i Østre Agder i emnet ORG503, som involverer 20-30
masterstudenter. Prosjektet sammen med Senter for e-helse vil omfatte samarbeid og
innhenting av erfaringer fra utvalgte kommuner i 2022. Forhåpentligvis vil det også i
2022 bli bedre muligheter for å diskutere erfaringer fra de to prosjektene, og fra andre
aktiviteter, med relevante aktører.
I 2022 forventer vi at prosjektet vil bruke påtenkte midler på 2 mill. kr. Vi vil søke om
videreføring av prosjektet for dette og de to neste årene. Det er et viktig prosjekt for å styrke
forskningen om store samfunnsutfordringer, samskaping med aktører i regionen om å takle
utfordringene, samtidig som temaet om store samfunnsutfordringer trekkes mer og mer inn i
vårt masterstudium i innovasjon og kunnskapsutvikling. Det er et tema som vekker stor
interesse blant studentene, det er tema i flere masteroppgaver og viktig i pågående fornyelse
av masterstudiet.
Vurdering av nytteverdi
Prosjektets umiddelbare nytteverdi er knyttet til delen om samskaping, der det nå foregår et
samarbeid mellom UiA og kommunene i Østre Agder om strategier for næringsutvikling og
samarbeid med Senter for e-helse og noen kommuner om bruk av digital helseoppfølging av
COVID-19 pasienter og lærdom fra denne aktiviteten.
Samskapingsdelen av prosjektet har imidlertid stor nytte av forskningsdelen. I samskapingsdelen har UiA en rolle med å tilrettelegge prosessen med samskaping, som baseres på erfaring
med aksjonsforskning hos særlig James Karlsen. UiA bidrar også med ulik ekspertkunnskap
5

6/22 Politikk for store samfunnsutfordringer - søknad - videreføring - 22/06086-2 Politikk for store samfunnsutfordringer - søknad - videreføring : Statusrapport for 2021

om tema som regional næringsutvikling og omstilling og om politikk for å møte
samfunnsutfordringer inn i samskapingen. Det er ekspertkunnskap som videreutvikles i
forskningsdelen av prosjektet.
Grimstad, 20. januar 2022
Arne Isaksen,
Prosjektleder

James Karlsen,
Prosjektleder
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/06530-2
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Campus Sør - SSHF – Videreføring
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til videreføring av
prosjektet Campus Sør v/Sørlandet Sykehus HF med NOK 500.000,- som omsøkt.
Videre aksepteres at støtte med NOK 500.000,-, innvilget for 2021, overføres til
2022.
2. Støtte er innvilget basert på at prosjektet har en totalramme på NOK 27.000.000,- i
perioden 2021-2023. reduksjon i prosjektets omfang kan medføre avkortning i
støtten.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
4. Øvrige vilkår for støtte fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte som forutsettes
signert av støttemottaker.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025.
Vedlegg
AAUKF Søknad fra Sørlandet Sykehus HF
Budsjett-og-finansieringsplan_soknad-2022
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Saksopplysninger
Prosjektet ble igangsatt i 2021 og styret innvilget støtte til prosjektet i sak 29/21 slik:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 500.000,- til Sørlandet Sykehus HF til
prosjektet Campus Sør.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølgning av
prosjektet i 2022. Det bør i tilfelle arbeides for at en større del av finansieringen skal komme fra
andre enn de to kompetansefondene, herunder blant annet fra søker selv, UiO/UiA, samt
kommunale/regionale aktører. Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år vil kunne utgjøre
mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år. Det forutsettes videre ny søknad og at prosjektet har
tilfredsstillende fremdrift og innhold i samsvar med søknaden.
3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 23 millioner over tre år, hvorav
søker egenfinansierer minimum NOK 4,5 millioner.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektregnskap
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Søker har i den nå mottatte søknad om videreføring blant annet angitt følgende:
Generelt
Prosjektet går i korthet ut på å planlegge og etablere klinisk utdannelses for medisinstudenter i Agder. I
tillegg til klinisk undervisning ønsker prosjektet også å involvere UiA med samarbeidsprosjekter innen
pedagogikk, eHelse, simulering og kunstig intelligens.

Prosjektet ledes fra Universitetet i Oslo. Konseptfasen ble avsluttet 1. november 2021 med overlevering av
prosjektforslag til styringsgruppen. Styringsgruppen vedtok prosjektforslaget 8. november og innledet da
planleggingsfasen.
Første leveranse i planleggingsfasen er 1.mai 2022 da en detaljert timeplan for det første hele studieåret ved
UiO Campus sør skal være ferdig. Parallelt med timeplansarbeidet foregår et intenst arbeid med overordnet
budsjett for pilotprosjektet (fra høsten 2023) der de enkelte aktørenes økonomiske bidrag inn i prosjektet skal
klargjøres.
I følge milepælsplanen skulle dette vært ferdig 1. januar, og vi er således noe forsinket. Håpet er at vi blir
enige om kostnadsfordelingen i løpet av februar 2022.

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs.
Milepæler for planleggingsfasen
1.mars 2022: Økonomisk ramme for pilotprosjektet
1.mai 2022: Første utkast til ferdig timeplan 5.studieår
1.oktober 2022: Publisering av endelig timeplan
1.januar 2023: Oppstart timeplanarbeid 4.studieår
1.mai 2023: Første utkast til ferdig timeplan 4.studieår
Gjennomføringsfasen
1.august 2023: Oppstart pilotprosjekt. Første 10 studenter ankommer Agder
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Økonomi
Det reviderte prosjektregnskapet som fulgte søknaden er inntatt under. I
finansieringsplanene er første år = 2021.

Vurderinger
Prosjektet måles opp mot den nye strategien til Kompetansefondet. Søker angir selv at
prosjektet vil gi både økt kompetanse til regionen og bidra til å videreutvikle UiA, og bedre
levekårene i regionen. Daglig leder er av den vurdering at prosjektet treffer godt i forhold til
flere av Kompetansefondets hovedmål, herunder kompetanse/nyskapning, levekår og
videreutvikling av UiA. Videre utløser støtte her en rekke øvrige bevillinger, og over tid kan
dette bety svært mye for helseutdanning i regionen.
I dialog daglig leder har hatt med prosjektansvarlig er det trukket frem at det fremstår som
svært viktig at prosjektet innebærer at man etablerer stillinger for lærekrefter som skal bo
og arbeide i regionen, og at ikke Agder bare blir et studiested hvor man mottar
fjernundervisning fra UiO. Dette vil gi regionen ny høykompetent arbeidskraft i form av
lærekrefter som må engasjeres og som vil være lokalisert i regionen. På sikt kan dette
bidra til ytterligere utvidelse av samarbeidet og nye studietilbud mv. i regionen. Videre er
det sentralt at prosjektet vil kunne gi flere medisinstudenter en tilknytning til regionen og
slik sett kunne bidra til at regionen over tid får bedre tilgang på ferdig utdannede leger.
Daglig leder har hatt en gjennomgang med prosjektleder om prosjektet i samsvar med de
nye intensjonene knyttet til prosjektoppfølgning. Det ble da gitt en fyldig redegjørelse
knyttet til prosjektets status og veien videre. Slik daglig leder oppfatter dette er prosjektet
kommet godt i gang. Prosjektet fremstår videre som velorganisert og som et viktig prosjekt
både for mer langsiktig å sikre bedre tilgang på leger i vår region ved at flere får tilknytning
til regionen under studieopphold her, men også fordi prosjektet bidrar til at flere studenter
ved UiO får et bedre tilrettelagt studium og nødvendig erfaringer fra alle sektorer av
helsevesenet.
Ut fra den presentasjonen som ble gitt til daglig leder vil mye av suksessen for dette
prosjektet avhenge av at man får en enighet mellom aktørene UiO, UiA og SSHF,
eventuelt også staten, knyttet til finansieringen av de desentraliserte studieplassene. Som
det fremgår av søknad og tidsplanen er det ikke oppnådd enighet om dette enda, men
man har som mål å lande dette innen 1. mars 2022. Uten enighet om dette er det lite
sannsynlig at prosjektet vil kunne fullføres og studieplasser bli etablert.
Dokumentnr.: 22/06530-2
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Søknaden nå omfatter to forhold. For det første har ressursbruken første år vært mindre
en forventet. Dette innebærer at man ikke har benyttet alle midler prosjektet fikk tildelt i
2021, herunder har man ikke benyttet noen av de midler Kompetansefondet tildelte. Disse
søkes derfor overført til 2022.
Videre søkes det om NOK 500.000,- i støtte for 2022. Dette er vesentlig lavere enn det
som opprinnelig ble signalisert, og også lavere enn de rammer som styret signaliserte i
vedtaket fra 2021 (NOK 1 million). Bakgrunnen er at man har en noe annerledes fremdrift i
prosjektet enn opprinnelig planlagt, og at Kompetansefondet ikke gir støtte til ren
infrastruktur mv.
Prosjektet ble startet opp i fjor og både daglig leder og styret var innstilt på at dette var et
prosjekt man skulle følge opp videre. Daglig leder finner ingen grunn til å endre på dette
standpunktet og tilrår både at man samtykker til at fjorårets støtte overføres til 2022, og at
det gis støtte for 2022 med NOK 500.000,-.
Konklusjon
Det anbefales at styret samtykker til overføring av NOK 500.000,- i støtte fra 2021 til 2022,
og at det innvilges støtte for 2022 med NOK 500.000,-.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Kontaktskjema
Sun, 30 Jan 2022 10:18:50 +0000 (UTC)
AFK.Postmottak; Heimvik, Ole Magnus
AAUKF Søknad fra Sørlandet Sykehus HF
Budsjett-og-finansieringsplan_soknad-2022.xlsx

1. Søker
Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk)
Sørlandet Sykehus HF
Kontaktperson
Øyvind Holme
Adresse
Postboks 416 Lundsiden
Postnummer/sted
4604 Kristiansand
E-post (obligatorisk)
oyvind.holme@sshf.no
Telefon
47016433
Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til
oppretterne/kommunene i Aust-Agder.
Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant.
Ønskes søknaden unntatt offentligheten?
NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra
offentligheten.
Begrunnelse
Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det
kreves særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl.
§3 (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra
innsynsretten kan f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller
forretningsforhold, eller § 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger.

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp
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Prosjektnavn
UiO Campus sør
Søknadsbeløp første år
500.000
Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)
2.500.000
Prosjektets totalkostnad
27.000.000
Prosjektperiode
01.01.2021 – 31.12.2023

3. Sammendrag
Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes
videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres
på Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget
må derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten.
Denne søknaden er en oppfølging til tilsvarende søknad i 2021 der prosjektet ble tildelt NOK
500.000 fra AAUKF, med mulighet for ytterligere tildelinger. Vi søker om fortsatt støtte til
etableringen av UiO Campus sør, en satsing på desentralisert legeutdanning til Agder. Sammen
med Universitetet i Oslo, Universitet i Agder og fylkets kommuner ønsker vi å etablere et
innovativt og pasientnært høykvalitetsstudium i medisinstudiet kliniske del (4-og 5- studieår).
Pilotprosjektet starter høsten 2023 med de første 10 studentene, og vi er inne i en aktiv
planleggingsfase. Målet er på sikt at et betydelig antall studenter får deler av sin legeutdanning i
Agder. Både i primærhelsetjenesten og deler av spesialisthelsetjenesten har Agder vanskeligheter
med å trekke til seg kvalifisert arbeidskraft. Det er et uttalt mål at prosjektet skal føre til økt
rekruttering av leger som har fått godt kjennskap til landsdelen under sin utdanning og bidra til
generell kompetanseutvikling på Agder.

4. Bakgrunn
Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet
Norge har for lav utdanningskapasitet av leger. Grimstad-utvalgets (2019) rapport (Studieplasser
i medisin i Norge) foreslår en betydelig økning av studieplassene for utdanning av leger i Norge
og en desentralisert modell i studiets siste halvdel. Sørlandet sykehus (SSHF) og Agder er i
rapporten pekt på som en naturlig og betydelig samarbeidspartner for utdanning. Rapporten er
ikke endelig behandlet politisk, men det forventes at den nye regjeringen vil ta tak i dette.
Sørlandet sykehus inngikk i september 2020 en intensjonsavtale med Universitetet i Oslo om et
pilotprosjekt med utdanning av minst 10 legestudenter i studiets 4. og 5. studieår (modul 4-7). De
første studentene vil starte sin utdanning ved SSHF høsten 2023. Det er skissert en
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opptrappingsplan med endelig mål om 40 nye studenter hvert år. Hvis denne planen følges, betyr
det at Agder vil ha 80 medisinstudenter samtidig i full drift.

5. Prosjektbeskrivelse
5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester
Prosjektet går i korthet ut på å planlegge og etablere klinisk utdannelses for medisinstudenter i
Agder. I tillegg til klinisk undervisning ønsker prosjektet også å involvere UiA med
samarbeidsprosjekter innen pedagogikk, eHelse, simulering og kunstig intelligens.
Prosjektet ledes fra Universitetet i Oslo. Konseptfasen ble avsluttet 1.november 2021 med
overlevering av prosjektforslag til styringsgruppen. Styringsgruppen vedtok prosjektforslaget
8.november og innledet da planleggingsfasen. Første leveranse i planleggingsfasen er 1.mai 2022
da en detaljert timeplan for det første hele studieåret ved UiO Campus sør skal være ferdig.
Parallelt med timeplansarbeidet foregår et intenst arbeid med overordnet budsjett for
pilotprosjektet (fra høsten 2023) der de enkelte aktørenes økonomiske bidrag inn i prosjektet skal
klargjøres. I følge milepælsplanen skulle dette vært ferdig 1.januar, og vi er således noe forsinket.
Håpet er at vi blir enige om kostnadsfordelingen i løpet av februar 2022.
5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger?
Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder?
Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder?
Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder?
Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder
Annet
5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?
Vi er av den oppfatning at prosjektet passer ift fondets strategi og målsetning, inkludert:
Langsiktig prosjekt
Økt kompetanse
Nyskaping
Styrker og videreutvikler UiA
Gode levekår for befolkningen

6. Prosjektmål og målgruppe
Formuler målet så klart som mulig.
Målet er å tilby medisinstudenter god og pasientnær klinisk undervisning og sikre fremtidig
rekruttering av leger til Agder som har god forståelse for helseutfordringene i regionen
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Hvem er kunden eller markedet for prosjektet?
I første omgang er medisinstudentene kunden, men markedet vil være hele Agder.
Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?
Befolkningen som gjennom prosjektet vil sikres god tilgang til legetjenester.

7. Organisering
Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne
gjennomføre prosjektet som planlagt:
Prosjektet ledes fra Universitetet i Oslo i tett samarbeid med den lokale prosjektgruppen.
Prosjektleder i lokal prosjektgruppe er overlege og førsteamanuensis Øyvind Holme ved SSHF.
Holme har lang erfaring med gjennomføring og organisering av store kliniske studier både
nasjonalt og internasjonalt og som nasjonal koordinator for innføring av et landsdekkende
screeningprogram for tarmkreft.
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder er samskapningsuniversitet med betydelig satsinger innen helse, innovasjon
og teknologi. Den nåværende studieplanen gir gode muligheter for tverrfaglige team bestående av
studenter fra medisin og andre helsefag sammen rundt pasienten. Sammen ønsker vi å tilby en
utdanning som gir noe mer enn det de får ved noen andre legestudier i Norge. Endelig vil
samarbeid med UiA kunne inkludere viktige faktorer for studentene som bibliotektjenester,
lesesaler, studenthelsetjenester og studentboliger. UiA vil videre kunne dra nytte av prosjektet
med studentoppgaver og forskningsprosjekter ikke bare innen teknologi, men også innen
pedagogikk, ledelse og prosessorganisering.
Kommunene
Undervisning av legestudenter i førstelinjetjenesten inngår i flere deler av studiet, men spesielt i
5.studieår (modul 7). I Campus Sør ønsker vi at samhandling rundt pasienten også inngår i de
andre modulene. Hittil har samarbeid om praksis i kommunene vært organisert gjennom direkte
avtaler mellom UiO og ulike fastlegekontor. Vi ønsker at kommunene skal gå inn som en mer
aktiv samarbeidspartner med UiO.
Fylkeskommunen
Intensjonen om campusutvikling på Sørlandet er godt underbygget i tett samarbeid med UiA, alle
25 kommunene på Agder, helsefellesskapet og Agder fylkeskommune. Det er av stor betydning
at det er en samlet region som står bak initiativet. Det er opprettet en gruppe for «Strategisk
utvikling Campus Sør» som er ledet av fylkesordfører Thomassen og som er en viktig
samarbeidspartner for utvikling av legestudiet på Agder. Campus Sør vil videre aktivt benytte
trepartssamarbeidet i OSO (overordnet samarbeidsorgan) og topartssamarbeidet i
Helsefellesskapet (tidligere Overordnet strategisk samarbeidsorgan – OSS).
Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.
Styringsgruppen ledes av prodekan for medisinstudiet ved UiO, Elin Rosvold.
Styringsgruppemedlemmer er leder for institutt for klinisk medisin ved UiO, Dag Kvale samt
administrerende direktør SSHF, Nina Mevold, og fagdirektør SSHF, Susanne Hernes. Fra
kommunene stiller kommunalsjef Heidi Haven, Lindesnes kommune.
Prosjektgruppen ledes av Professor Knut Lundin ved UiO og Prosjektleder Campus Sør, Øyvind
Holme, er nestleder. Prosjektgruppen inkluderer medisinstudenter ved UiO, undervisningsledere
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ved UiO samt fag-representanter fra SSHF. UiA og kommunene er også representert som faste
representanter eller som innkalte ressurspersoner.
Det er etablert en referansegruppe bestående av prosjektmedarbeidere fra desentralisert
medisinutdanning andre steder i Norge.
Foretaksledelsen ved SSHF orienteres jevnlig om prosjektet og fungerer som intern
referansegruppe for lokal prosjektledelse.

8. Tidsplan og milepæler
Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs.
Milepæler for planlegginsfasen
1.mars 2022: Økonomisk ramme for pilotprosjektet
1.mai 2022: Første utkast til ferdig timeplan 5.studieår
1.oktober 2022: Publisering av endelig timeplan
1.januar 2023: Oppstart timeplanarbeid 4.studieår
1.mai 2023: Første utkast til ferdig timeplan 4.studieår
Gjennomføgingsfasen
1.august 2023: Oppstart pilotprosjekt. Første 10 studenter ankommer Agder

9. Økonomi
Se vedlegg.

10. Offentlig støtte
I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om
eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt
inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i
tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig
støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi
om at dette oppgis.
Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under.
Støttegiver
Støttebeløp
Type støtte
Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden?
Hvis ja, redegjør for hvilke.
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Økonomi
9.1. Budsjett og finansieringsplan for ettårige prosjekter. For flerårige prosjekter, gå videre til 9.2.

Budsjett
Kostnadsart (Hovedposter)

Norske kroner
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUM

Finansieringsplan
Kilde

Merknad

Norske kroner
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sum
Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder.
9.2. Budsjett og finansieringsplan for flerårige prosjekter (fylles ikke ut for ettårige prosjekter, se punkt 9.1.)

Budsjett
Kostnadsart (Hovedposter)
Lønn og drift SSHF, kommuner og UiA
Investering utstyr og infrastruktur
Investering utsty og infrastruktur, bestilt 2021, ikke levert

Sum

Regnskap 2021
2157762,00
189604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2347366,00

2022
3300000,00
500000,00
360396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4160396,00

2023 Senere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sum
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5457762,00
689604,00
360396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6507762,00

Finansieringsplan
Kilde
Egeninnsats (tidsbruk)
Egeninnsats (budsjettert)
Sørlandet kompetansefond
Sørlandets Kompetansefond, overført fra 2021
AAUKF
AAUKF, overført fra 2021
Sparebankstiftelsen Sp.banken Sør
Sparebankstiftelsen Sp.banken Sør, overført fra 2021
Sum

Første år

Andre år
929965,00
243717,00
586842,00
0,00
0,00
0,00
586842,00

0,00
2347366,00

750000,00
584080,00
1000000,00
413158,00
500000,00
500000,00
0,00
413158,00
0,00
4160396,00

Tredje år

Senere

Sum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1679965,00
827797,00
1586842,00
413158,00
0,00
500000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5007762,00

Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder.
Merknad til rad 48 og 49: Det er flere årsaker til at regnskapet for 2021 er lavere enn budsjettert. Det har vært mindre behov for frikjøp av personellressurser, og de globale transportproblemene har ført til at utstyr til ferdighetstrening for studentene bestilt i 2021 først leveres i 2022 og er derfor overført til 2022-budsjettet. Prosjektet har derfor mindre bruk for ekstern finansiering i 2021 enn planlagt, og den bevilgete summen fra 2021 fra AAUKF er derfor overført til 2022. Av samme årsak søkes det derfor om mindre mindler fra AAUKF for 2022 enn tidligere signalisert. Prosjektet er forøvrig klar over at AAUKF ikke bevilger midler til investeringer.
Merknad til kolonne D: Omfanget av prosjektet og finansieringsplan mellom de ulike aktørene (UiO, SSHF og kommunene) er så usikkert at et estimat for 2023 blir vanskelig å stå inne for.

8/22 KS - Inn i jobb - 21/20736-2 KS - Inn i jobb : KS - Inn i jobb

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/20736-2
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Søknad - Inn i jobb – KS Agder
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 400.000,- for 2022 til KS
Agder sitt prosjekt «Inn i jobb».
2. Eventuelle støtte videre forutsetter ny søknad. Det gis ingen løfter om videre støtte
nå.
3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 1.000.000,- for
2022. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende
avkortet.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert
prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når
prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet og
avtale om støtte.

Vedlegg
Inn i Jobb søknad- uttalelse
søknad Aust Agder utviklings- og kompetansefond
Saksopplysninger
KS Agder i samarbeid med Grimstad kommune søker om støtte til prosjektet «Inn i jobb».
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom KS, Nav og arbeidstakerorganisasjonene i
kommunal sektor. Søker skriver følgende om prosjektet.
Bakgrunn for prosjektet
Målet er å gi kommunene drahjelp i arbeidet med å redusere utenforskap blant unge, og samtidig få tilgang
på tiltrengt arbeidskraft. Det er et pilotprosjekt hvor kommunene skal utforske mulighetene for å inkludere
flere unge inn i kommunale jobber. I satsingen fokuserer vi på de som er mellom 16 – 30 år.
Agder er et av tre fylker som blir med i prosjektet. De siste ti årene har andelen unge som mottar uføretrygd
vært sterkt økende. De tre regionene Innlandet, Agder og Nordland har hatt en samlet vekst i andelen
Dokumentnr.: 21/20736-2
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personer i aldersgruppen 18-29 som mottar uføretrygd på 150 prosent. De tre regionene ligger også på et
høyere nivå sammenlignet med landet som helhet.
I Regionplan Agder 2030, med tilhørende handlingsprogram for perioden 2021-2024, står det Agder er blant
regionene med lavest sysselsettingsgrad, der særlig andelen unge på uføretrygd og arbeidsavklaringspenger
er høy. For å opprettholde dagens velferdsnivå må sysselsettingsgraden og verdiskapingen per arbeidstaker
økes. Inn i jobb vil bidra til at vi når målene for Regionplan Agder 2030, og styrke tiltakene i
handlingsprogrammet til regionplanen.
Agder har en høy grad av utenforskap blant unge og landsdelen er preget av levekårsutfordringer. Et
hovedgrep for å møte disse utfordringene er å få unge inn i jobb. Kommunene er store arbeidsgivere og
representerer varierte arbeidsoppgaver. Kommunene er en viktig arena for arbeidstrening og fagopplæring.
For å lykkes med inkludering av unge til varige jobber, må kommunen som arbeidsgiver finne flere og nye
måter å ta ansvar for inkludering til jobb på, i tett samarbeid med aktørene i støtteapparatet.

Forskningsgrunnlag
Proba samfunnsanalyse og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet utarbeidet oppstartsanalysen Fra
utenforskap til jobb i kommunen – FoU- rapport om inkludering av unge i kommunal sektor (2021) for
prosjektet Inn i jobb.
Fellesnevner for de deltakende kommuner vil være å inkludere flere unge innbyggere inn i ordinære
kommunale jobber, gjerne gjennom kvalifisering. Her vil det være aktuelt med ulike kvalifiseringsløp, da i tett
samarbeid med Agder fylkeskommune for alternative veier til fagbrev/delkompetanse.
Veien til jobb er lang. Kvalifisering og kompetanse spiller en helt sentral rolle når ungdom skal inkluderes på
kommunale arbeidsplasser. Inn i jobb vil få kommunale arbeidsgivere til å gjøre en fokusert innsats for å få
kvalifisert og inkludert ungdommer som i dag står utenfor arbeid eller utdanning. Vi har bruk for alle
arbeidskraftsressurser i kommunen og ungdommen har bruk for en jobb å gå til.
Læring og overføringsverdi mellom kommunene, også de som ikke deltar direkte i prosjektet, vil stå sentralt i
hele prosjektperioden.
Hvordan kommunene vil kvalifisere og inkludere ungdommer velger de selv.

Det er vist til tre eksempel på hvordan dette er løst i ulike kommuner i søknaden som
ligger vedlagt.
Økonomi – hva søkes det om
Søker skriver følgende rundt økonomi
Hva søkes det om?
For prosjektet Inn i Jobb søkes det om midler til å etablere og utvikle rollen som prosessdriver i den
deltakende kommunen. Å jobbe med kultur og endringsarbeid i en kommune tar erfaringsmessig lang tid.
Det må arbeides bredt med kunnskap og holdninger samt andre organisatoriske utfordringer for å skape
varig endring og utvikling av både arbeids- og samfunnsliv. Det er skapt enighet i landsdelen om langsiktige
målsettinger gjennom felles regional samhandlingsstruktur, målsettinger og handlingsprogrammer i
Regionplan Agder 2030. Dette gir oss en retning for videre samfunnsutvikling.
Budsjett:
Budsjettpost
Grimstad kommune

Frikjøp av
prosessdriver i
deltakende kommune.

Dokumentnr.: 21/20736-2

Kostnad
Tilskuddet skal gå til å
dekke kostnader for en
prosessdrivers arbeid
med å etablere,
organisere og
koordinere
kommunens deltakelse
i Inn i jobb.
Det legges opp til flere
lokale prosesser som
må koordineres og

Egen/annen
finansiering
Betydelig egeninnsats
fra hver kommune i
form av
arbeidsressurser. Det
er deltakere fra NAVkontor, HR-leder,
virksomhetsledere,
tillitsvalgte i hele
prosjektperioden.
Kommunen loggfører
og rapporterer til

Søknadsbeløp
Pr år
400.000,- for 2022
(400.000,- for 2023)
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drives gjennom i egen
kommune og i
samarbeid med andre
parter i prosjektet,
både lokalt, regionalt
og nasjonalt.

Kompetansefondet om
timer som blir brukt i
prosjektet.
Samarbeid mellom
arbeidsgiversiden og
arbeidstakersiden
vektlegges.

Sum søknad om midler for 2022

400.000,-

På bakgrunn av spørsmål fra daglig leder har KS angitt at totalrammen på prosjektet i
2022 er ca NOK 1 million.
Slik daglig leder leser søknaden er reell mottaker av støtte i prosjektet Grimstad
kommune. Da kommunen også er en av stifterne, må prosjektet vurderes opp mot de
særskilte krav for tildeling av støtte som gjelder for stifterne. Daglig leder har på dette
grunnlag bedt om en uttalelse rundt dette i tilknytning til mottak av søknaden. Kommunen
har basert på dette gitt følgende uttalelse:
a) Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener en at kommunen
ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Dette innebærer at søknader
fra kommuner som tilfredsstiller disse kriteriene ikke har fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli
vurdert på selvstendig grunnlag sammen med andre søknader.
Det bekreftes at Grimstad kommune ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført
stiftelsen, da disse pengene har gått inn i stiftelsen.
b) Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte kommune.
Bo- og arbeidsmarkedet på Agder går på tvers av kommunegrensene, dette betyr at det er i hele
regionens interesse at flest mulig unge kvalifiserer seg for arbeid. Utfordringen med en høy grad av unge
som står utenfor arbeidslivet er en utfordring for hele Agder, og ikke kun Grimstad kommune. Funn og
læring fra arbeidet gjennom prosjektet i Grimstad kan fungere som inspirasjon til tilsvarende satsning i
andre kommuner på Agder.
c) I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med aktører som driver med forskning og
utvikling og/eller kompetanseutvikling.
Proba samfunnsanalyse og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet utarbeidet oppstartsanalysen
Fra utenforskap til jobb i kommunen – FoU- rapport om inkludering av unge i kommunal sektor (2021)
Prosjektet Inn i Jobb er et samarbeidsprosjekt mellom KS, NAV og partene i arbeidslivet, og baserer seg
på forskningen fra Proba rapport.
d) Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom KS, NAV og partene i arbeidslivet i kommunal sektor og Grimstad
kommune vil gjennom deltakelse i Inn i Jobb følge dette sentrale nettverksarbeidet/prosjektet.
e) Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære driftsoppgaver.
Dette vil være drevet som et prosjekt i en 2 års periode (2022/2023) og vil være utover kommunens
ordinære driftsoppgaver.
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Vurderinger
Prosjektet er rettet mot unge som faller utenfor, enten studier eller arbeidsliv. Målet er å få
disse kvalifisert for, og inn i, arbeidslivet.
Prosjektet fremstår som lovlig og eventuell tildeling av støtte anses ikke å være
problematisk i forhold til statsstøtteregelverket. Prosjektet har nødvendig tilknytning til
regionen og søker har nødvendig tilknytning til regionen. I relasjon til de særskilte
tildelingskriteriene for oppretterne er det daglig leders vurdering at prosjektet er av en slik
karakter, og er lagt opp slik, at det er rom for å støtte prosjektet selv om en deltaker er en
av oppretterne.
Det er satt i gang et tilsvarende prosjekt for flere kommuner vest i Agder. Dette prosjektet
har fått NOK 1.200.000,- i støtte fra Sørlandets kompetansefond.
Prosjektet vurderes i det videre opp mot Kompetansefondets nye strategi for utdelinger.
Prosjektet anses å treffe to av hovedformålene til Kompetansefondet
-

Levekår – prosjektet vil kunne ha stor betydning for den enkelte som eventuelt
kommer inn i arbeidslivet gjennom prosjektet. Videre kan det at flere som lever eller
er på vei ut i utenforskap, i stedet kommer i arbeid, være viktig for
levekårssituasjonen i en region. Det fremgår av strategien at prosjekter som bidrar
til å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid skal tillegges særlig vekt. Videre
om man bidrar til å endre et grunnleggende problem (og ikke bare er et avbøtende
tiltak). Slik sett treffer prosjektet godt på de prioriteringer som foreligger innenfor
dette hovedformålet.

-

Sikring og etablering av arbeidsplasser – prosjektet vil kunne bidra til at flere
kommer seg ut i arbeidslivet og at man over tid vil kunne få etablert flere
arbeidsplasser.

Prosjektet er for øvrig et samarbeidsprosjekt mellom ulike miljøer og støtte til prosjektet vil
innebære at flere/mange får hjelp/bistand, noe som etter strategien skal telle positivt.
Støtte til prosjektet vil ikke utløse andre større midler.
For øvrig anses prosjektet å være forholdsvis sentralt i forhold til hovedformålene til
Kompetansefondet, jfr. over.
Prosjektet har for øvrig en del likhetsstrekk med prosjektet «Ansettelse som metode» som
NAV og Arendal kommune har iverksatt, og som Kompetansefondet støttet høsten 2021.
I følge søknaden skal støtten gå til å dekke/frikjøpe ansatte som skal drive prosjektet. Slik
det fremstår er prosjektet besluttet iverksatt. Midler fra Kompetansefondet ser følgelig ikke
ut til å være avgjørende for at prosjektet blir gjennomført, men det kan selvsagt ha
betydning for prosjektets omfang mv.
I utgangspunktet anses det bruke kompetansefondets midler til å frikjøpe ansatte som skal
arbeide med prosjektet (være prosessdriver), ikke å være den beste bruken av
Kompetansefondets midler.
På den annen side er det svært positivt om man kan få til gode prosjekter som over tid kan
bidra til varige endringer knyttet til utenforskap og som får mennesker som faller utenfor
arbeidslivet inn i jobb. Videre er det et forholdsvis begrenset beløp som er omsøkt.
Dokumentnr.: 21/20736-2
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Daglig leder har falt ned på at man vil anbefale styret å innvilge støtte for 2022. Det er
forespeilet i søknaden at man også ønsker tilsvarende støtte i 2023. Daglig leder vil
anbefale at man ikke gir noen løfter om videre støtte nå, men at man lar dette ligge til en
eventuell ny søknad kommer for 2023.
Konklusjon
Daglig leder tilrår at styret innvilger støtte som omsøkt for 2022 og at ordinære vilkår for
tildeling av støtte inntas i vedtaket.

Dokumentnr.: 21/20736-2
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Det vises til søknad fra Grimstad kommune om støtte ifbm. prosjektet Inn i Jobb. Nedenfor følger
kommunens uttalelse knyttet til særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene.
Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene
Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering.
Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra kommunene i Aust-Agder som
er stiftere i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Styret har derfor vedtatt at søknader fra kommunene må tilfredsstille følgende kriterier før de kan
bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av midler fra fondet.
a) Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener en at
kommunen ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Dette
innebærer at søknader fra kommuner som tilfredsstiller disse kriteriene ikke har
fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag sammen med
andre søknader.
Det bekreftes at Grimstad kommune ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er
tilført stiftelsen, da disse pengene har gått inn i stiftelsen.
b) Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte kommune.
Bo- og arbeidsmarkedet på Agder går på tvers av kommunegrensene, dette betyr at det er i
hele regionens interesse at flest mulig unge kvalifiserer seg for arbeid. Utfordringen med en
høy grad av unge som står utenfor arbeidslivet er en utfordring for hele Agder, og ikke kun
Grimstad kommune. Funn og læring fra arbeidet gjennom prosjektet i Grimstad kan fungere
som inspirasjon til tilsvarende satsning i andre kommuner på Agder.
c) I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med aktører som driver med
forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling.
Proba samfunnsanalyse og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet utarbeidet
oppstartsanalysen Fra utenforskap til jobb i kommunen – FoU- rapport om inkludering av
unge i kommunal sektor (2021) Prosjektet Inn i Jobb er et samarbeidsprosjekt mellom KS,
NAV og partene i arbeidslivet, og baserer seg på forskningen fra Proba rapport.
d) Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom KS, NAV og partene i arbeidslivet i kommunal sektor
og Grimstad kommune vil gjennom deltakelse i Inn i Jobb følge dette sentrale
nettverksarbeidet/prosjektet.
e) Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære
driftsoppgaver.
Dette vil være drevet som et prosjekt i en 2 års periode (2022/2023) og vil være utover
kommunens ordinære driftsoppgaver.

Grimstad, 12.10.2021
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Maiken Heck Eide
HR sjef Grimstad kommune
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Søknad om støtte fra Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond til prosjektet
“Inn i jobb”
Vi søker om midler til frikjøp av prosjektlederstillinger/prosessdrivere som skal organisere og
koordinere arbeidet i “Inn i jobb” i egen kommune i Agder.

Deltakende kommune fra (tidligere Aust-) Agder pr 23. november 2021
-

Grimstad kommune

Tilsvarende søknad er sendt til Sørlandets Kompetansefond for støtte til deltakerkommuner i
tidligere Vest- Agder. Kommunene som er med i prosjektet fra tidligere Vest- Agder er Lyngdal,
Kvinesdal og Kristiansand. Vi vil også å søke om skjønnsmidler fra Statsforvalter i de tre deltakende
fylkene. Her vil vi søke om å få dekket kostnader for deltakerkommunene ved å delta på samlinger.

Beskrivelse av prosjektet “Inn i jobb”
Inn i jobb er et formalisert treårig samarbeid mellom KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene i
kommunal sektor. Målet er å gi kommunene drahjelp i arbeidet med å redusere utenforskap blant
unge, og samtidig få tilgang på tiltrengt arbeidskraft. Det er et pilotprosjekt hvor kommunene skal
utforske mulighetene for å inkludere flere unge inn i kommunale jobber. I satsingen fokuserer vi på
de som er mellom 16 – 30 år.
Agder er et av tre fylker som blir med i prosjektet. De siste ti årene har andelen unge som mottar
uføretrygd vært sterkt økende. De tre regionene Innlandet, Agder og Nordland har hatt en samlet
vekst i andelen personer i aldersgruppen 18-29 som mottar uføretrygd på 150 prosent. De tre
regionene ligger også på et høyere nivå sammenlignet med landet som helhet.
I Regionplan Agder 2030, med tilhørende handlingsprogram for perioden 2021-2024, står det Agder
er blant regionene med lavest sysselsettingsgrad, der særlig andelen unge på uføretrygd og
arbeidsavklaringspenger er høy. For å opprettholde dagens velferdsnivå må sysselsettingsgraden og
verdiskapingen per arbeidstaker økes. Inn i jobb vil bidra til at vi når målene for Regionplan Agder
2030, og styrke tiltakene i handlingsprogrammet til regionplanen.
Agder har en høy grad av utenforskap blant unge og landsdelen er preget av levekårsutfordringer. Et
hovedgrep for å møte disse utfordringene er å få unge inn i jobb. Kommunene er store arbeidsgivere
og representerer varierte arbeidsoppgaver. Kommunene er en viktig arena for arbeidstrening og
fagopplæring. For å lykkes med inkludering av unge til varige jobber, må kommunen som
arbeidsgiver finne flere og nye måter å ta ansvar for inkludering til jobb på, i tett samarbeid med
aktørene i støtteapparatet.

Forskningsgrunnlag
Proba samfunnsanalyse og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet utarbeidet
oppstartsanalysen Fra utenforskap til jobb i kommunen – FoU- rapport om inkludering av unge i
kommunal sektor (2021) for prosjektet Inn i jobb. Problemstillinger er blant andre hvem er de unge i
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utenforskap i de tre fylkene og hva kjennetegner dem? Hvorfor er det viktig at kommunene som
arbeidsgivere bidrar i å inkludere de unge i jobb, og hvordan foregår slik arbeidsinkludering i
kommunene i dag? KS lanserte rapporten den 8. april i år. Rapporten og lanseringen i sin helhet
ligger her:
-

Rapporten og lansering av rapporten.

Rapporten peker på muligheter og begrensninger for arbeidsinkludering av unge i ordinære
kommunale jobber i de tre fylkene, og forskerne kommer med anbefalinger. De skriver blant annet:
Vårt inntrykk er at det i liten grad blir satset på arbeidsinkludering av unge rettet mot ordinært arbeid
i kommunal sektor. Også for de mest utsatte/marginaliserte er det offentlige søknadsprosesser og
kvalifikasjonsprinsippet som legger premissene for ansettelser. NAVs ordninger som skal stimulere til
inkludering i arbeidslivet, som for eksempel lønnstilskudd til arbeidsgivere, inkluderingstilskudd eller
frikjøp av mentor på arbeidsplassen, fungerer i liten grad som et effektivt virkemiddel for ordinært
arbeid i kommunal sektor.
I Probarapporten fremkom det at privat sektor lykkes bedre med å nyttiggjøre seg virkemidlene for
inkludering, og at statlig sektor har tilgang til virkemidler kommunene ikke har. Det er derfor viktig å
utforske og prøve ut mulighetsrommet kommunal sektor har for arbeidsinkludering for unge.
Forskning viser at utplassering i det ordinære arbeidslivet med støtte på arbeidsplassen, er blant de
mest lovende tilnærmingene til arbeidsinkludering. I FoU- rapporten hevder forskerne at
kommunale ledere og støttepersoner i NAV kan ha stor betydning for inkludering i kommunale
jobber. De finner imidlertid få eksempler på systematiske og fleksible ordninger for inkludering i
ordinære kommunale virksomheter, og det praktiseres i liten grad en offensiv strategi på kommunalt
nivå.
Konkret vil drahjelpen i prosjektet Inn i jobb til kommunene bestå av ett erfarings- og
læringsnettverk, samt prosjektstøtte med opplegg for veiledning og ulike verktøy som fremmer
inkludering på den enkelte arbeidsplass. Den enkelte kommune bestemmer selv hvordan innsatsen
innrettes og forankres lokalt. Kommunene på Agder jobber med revidering av sin
arbeidsgiverstrategi. Dette prosjektet vil bli koblet på den politiske/administrative prosessen i
deltakerkommunene. Ulike kommuner har ulike forutsetninger og det vil variere i hvilken grad
arbeidsinkludering av unge er i drift i kommunene allerede.

Kvalifisering og kompetanse som nøkkel - vis at det nytter!
Fellesnevner for de deltakende kommuner vil være å inkludere flere unge innbyggere inn i ordinære
kommunale jobber, gjerne gjennom kvalifisering. Her vil det være aktuelt med ulike kvalifiseringsløp,
da i tett samarbeid med Agder fylkeskommune for alternative veier til fagbrev/delkompetanse.
Veien til jobb er lang. Kvalifisering og kompetanse spiller en helt sentral rolle når ungdom skal
inkluderes på kommunale arbeidsplasser. Inn i jobb vil få kommunale arbeidsgivere til å gjøre en
fokusert innsats for å få kvalifisert og inkludert ungdommer som i dag står utenfor arbeid eller
utdanning. Vi har bruk for alle arbeidskraftsressurser i kommunen og ungdommen har bruk for en
jobb å gå til.
Læring og overføringsverdi mellom kommunene, også de som ikke deltar direkte i prosjektet, vil stå
sentralt i hele prosjektperioden.
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Hvordan kommunene vil kvalifisere og inkludere ungdommer velger de selv. Vi har tre eksempler fra
ulike regioner som andre kommuner kan ta lærdom av.

Innlandet fylkeskommune
I kantinen i Innlandet fylkeskommune har lederen gjennom 6 år hatt tre ungdommer i to år hver,
med hver sine utfordringer. En har kognitive utfordringer, en er skolelei og den siste har psykiske
utfordringer. Sistnevnte sto aller lengst fra kassen det første året, og det andre året hun jobbet i
kantinen fikk hun det gradvis bedre.
Til slutt sto hun og betjente de som kom og kjøpte. Etter de to årene fikk hun et kompetansebevis
(ikke fagbrev), men hun har tatt fagbrev i etterkant med rene 6'ere og jobber nå i vanlig jobb i et
kjøkken på et sykehjem i Hamar. Han som var skolelei som har vært der de siste årene er nå ferdig
med kompetansebevis. Han har nå fått 60 % vikariat i kantinen og 40 % stilling i Wood Tower som
vaktmester.

Hamar kommune
Sjef for vedlikehold, drift og service i Hamar kommune, Lars Rostad, tar bare inn lærlinger som har
noe ekstra utfordringer. Det vil si at ungdommene enten har en bakgrunn fra NAV eller er skolelei
eller annet. Han samarbeider med fylkeskommunen og eventuelt NAV om å få kvalifisert de unge opp
til fagbrev.

Lyngdal kommune – “En av mange” prosjektet
I Lyngdal kommune har man hatt et prosjekt siden 2020, der man viser ungdommer som står utenfor
arbeid og utdanning de mange yrker som kommunal sektor byr på. Ungdommene får prøve seg i
ulike yrker for å finne sin vei. Målet er at ungdommene skal velge et yrke i kommunal sektor, og
kommunen stiller læreplass til rådighet for de som ønsker å ta fagbrev eller delkompetanse.
Les mer her: Lyngdal kommune - Bli kjent med helsehusets servicegruppe
I Lyngdal brukte de tilskuddsmidler til å ansette en person i halv stilling, som organiserte, koordinerte
og drev frem prosjektet. Denne personen var til stede og tilgjengelig for ledere og deltakere, og
fungerte som et bindeledd til NAV og andre som er involvert i prosjektet. Deres erfaring er at dette
var helt nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet “En av mange” i sin kommune. Målet er at
alle ledere i kommunen skal ta ett ansvar for å integrere slike arbeidstakere. Dette jobber
kommunene med i sin arbeidsgiverstrategi. I en overgangsperiode er det behov for å ha en spesifikk
kompetanse som kjenner til strukturer og prosesser mellom aktørene og kan bistå/avlaste lederne.
På sikt blir dette oppgaver som tillegges ledere og en del av involvering/integreringskulturen i
kommunen.
Erfaringsmessig har Lyngdal benyttet en 50% stilling i prosjektperioden.

Hva søkes det om?
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For prosjektet Inn i Jobb søkes det om midler til å etablere og utvikle rollen som prosessdriver i den
deltakende kommunen. Å jobbe med kultur og endringsarbeid i en kommune tar erfaringsmessig
lang tid.
Det må arbeides bredt med kunnskap og holdninger samt andre organisatoriske utfordringer for å
skape varig endring og utvikling av både arbeids- og samfunnsliv. Det er skapt enighet i landsdelen
om langsiktige målsettinger gjennom felles regional samhandlingsstruktur, målsettinger og
handlingsprogrammer i Regionplan Agder 2030. Dette gir oss en retning for videre samfunnsutvikling.

Budsjett:
Budsjettpost

Kostnad

Grimstad kommune

Tilskuddet skal gå til å
dekke kostnader for
en prosessdrivers
arbeid med å etablere,
organisere og
koordinere
kommunens
deltakelse i Inn i jobb.
Det legges opp til flere
lokale prosesser som
må koordineres og
drives gjennom i egen
kommune og i
samarbeid med andre
parter i prosjektet,
både lokalt, regionalt
og nasjonalt.

Frikjøp av
prosessdriver i
deltakende kommune.

Egen/annen
finansiering
Betydelig egeninnsats
fra hver kommune i
form av
arbeidsressurser. Det
er deltakere fra NAVkontor, HR-leder,
virksomhetsledere,
tillitsvalgte i hele
prosjektperioden.
Kommunen loggfører
og rapporterer til
Kompetansefondet
om timer som blir
brukt i prosjektet.

Søknadsbeløp
Pr år
400.000,- for 2022
(400.000,- for 2023)

Samarbeid mellom
arbeidsgiversiden og
arbeidstakersiden
vektlegges.

Sum søknad om midler for 2022

400.000,-

Kristiansand 23. november 2021

Magnus Mathiesen

Steinar Eilertsen

(Sign.)

(Sign.)

Kommunedirektør

Regiondirektør

Grimstad kommune

KS Agder
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/06229-2
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Søknad - Shift - Senter for entreprenørskap - Handelshøyskolen UiA
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne innvilge
søknad om støtte til Shift – ved Senter for entreprenørskap som omsøkt.
Vedlegg
AAUKF Shift entreprenørskap 2022 - 2027
Saksopplysninger
Bakgrunn
Søker er UiA ved Senter for Entreprenørskap (SfE). Senteret skal være en katalysator for
entreprenøriell aktivitet på Agder. En sentral satsning for prosjektet har vært Shift som er et
studie i entreprenørskap. Målet er at Shift blir en «Startup-fabrikk» samtidig som det bygges
en kultur for nyskaping som gagner langt utover de studentkullene som går gjennom
programmet.
Den pedagogiske tilnærmingen er unik ved at studentene får muligheten til å tilegne seg en
formell kommersialiserings- og iverksetterkompetanse, samtidig som de jobber med ideer i
et integrert og støttende læringsmiljø. Det er naturlig å se på tilretteleggingen rundt dette
som et innovasjonskollektiv.
I 2018 søkte Universitetet i Agder om støtte fra Sørlandets Kompetansefond (SKF) til å
skalere aktivitetene til SfE. SKF godkjente en langsiktig satsing og hadde per 2019
bevilget kr. 4 983 001, og kr. 4 997 354 for 2020. Det er søkt om en videreføring også for
2022 (årlige søknader over en tiårs periode).
I tillegg til ressursene på SfE (herunder studentinkubatoren UiA Nyskaping) består dette
støtteapparatet av flere aktører fra regionen. SfE hører naturlig sammen med
Handelshøyskolen ved UiA, hvor det kontinuerlig jobbes med god samhandling med
regionens arbeidsliv. I det siste er det blant annet inngått over 30 samarbeidsavtaler med
bedrifter på Agder.
Shift studiet er nå i gang med sitt andre studentkull, og de to kullene har pr. nå 44 gründerstudenter. En nærmere oversikt over faginndelingen og undervisningskrefter fremgår av
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søknaden som er vedlagt. Tilsvarende er det inntatt en oversikt over arrangementer man
deltar på og undervisningssteder/samarbeid som er etablert.
Gjennom studiet er elevene innom en rekke ulike konsepter som skal danne grunnlag for
valg av studentbedrift i andre halvår. Det er etablert en rekke ulike studentbedrifter med
grunnlag i studiet og en oversikt er inntatt i søknaden.
Ut fra søkers opplysninger er det nå totalt ansatt fem personer til å forestå undervisning
mv. på studiet, samt at man har ytterligere ett engasjement. Det er også levert en del
fagartikler og forskningsprosjekter fra de ansattes side. Også her er det inntatt en oversikt i
søknaden.
Aktivitet fremover
Studiet er nå i vanlig drift, med både faglige og administrative oppgaver i 2022, herunder
opptak, undervisning og øvrige aktiviteter. Det er planlagt studietur for studentene. Videre
har man samarbeid med 30-40 næringslivsmentorer som bidrar blant annet på felles
arrangementer i løpet av høst/vår. Det vil også bli avholdt et Kick-off arrangement for
studiet så snart man får mulighet til dette.
Sparebanken Sør har forpliktet seg til å dele ut en «innovasjonspris» på kr 50 000 til det
mest lovende studentprosjektet. Videre bidrar banken med vitenskapelige stillinger med
inntil NOK 3.600.000 over en treårsperiode.
Nærmere om selve søknaden
I følge søker er man godt fornøyd med det meste av det faglige innholdet på studiet, men
det har vist seg å foreligge et stort behov for undervisningskrefter knyttet til praktisk
forretningsforståelse. Det er følgelig ønskelig å utvide undervisningsstaben med en
«praktiker» som kan yte direkte oppfølgning av bedriftsetableringsforløpet til studentene.
Videre er det behov for å utvikle et mentorprogram, samt ha noe frikjøp fra vitenskapelig
stab. Søker angir at man med støtte vil kunne oppnå:













God forankring og involvering av det entreprenørielle økosystemet på Agder
Utvikling av et mentorprogram som en koblingsboks mellom gründestudenter og arbeidslivet på Agder
Praksisprogram som vil gi studentene nødvendig erfaring, samt nyttig kompetanse til
oppstartsvirksomheter i regionen
Tilstedeværelse i Grimstad og prosjektutvikling i østre del av Agder
Øke aktivitetene gjennom UiA Nyskaping (studentinkubator, mentorordning, nettverk, osv.)
Flere entreprenørskapsaktiviteter (3-Day Startup, Summer School, Venture Cup, Hackaton, osv.)
Sikre en forskningsbasert tilnærming i symbiose med iverksetterkompetanse (folkefinansiering,
skalering, «born globals», BIA - prosjekter, søknad SFI, osv.)
Støtte alumninettverket (tidligere studenter, Startups, aktiviteter)
Utvide partnernettverket
Tilby relevante ressurser via digitale kanaler
Jobbe aktivt med markedsføring av suksesshistorier (Blogg, presseomtale, deltagelse i sosiale medier
ol.)
Engasjere og inspirere det regionale næringsliv gjennom deltagelse/samskaping i studentprosjekter,
forskning, konkurranser, arrangementer osv.

Økonomi
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Søker beskriver et behov for støtte på NOK 2 millioner pr. år over en periode på minst fem
år. Dette fordeler seg årlig slik:
Beskrivelse
Ansettelse av en erfaren forretningsutvikler

Beløp (årlig fra 2022)
1.500.000

Utvikling av mentorprogram og praksis

300.000

Frikjøp av vitenskapelig stab

200.000

TOTALT

2.000.000

Vurderinger
Det søkes om støtte til å engasjere ytterligere undervisningskrefter – en forretningsutvikler,
til Shift – studiet ved Senter for Entreprenørskap, Handelshøyskolen, UiA.
Prosjektet fremstår som lovlig og eventuell tildeling av støtte anses ikke å være
problematisk i forhold til statsstøtteregelverket. Prosjektet og søker har nødvendig
tilknytning til regionen.
Som det fremgår av søknaden ble studiet etablert for noen år siden, og studiet er godt i
gang med to årskull. Studiet har mottatt betydelig støtte fra Sørlandets kompetansefond og
Sparebanken Sør. Det søkes nå om støtte fra kompetansefondet med NOK 2 millioner
hvert år i minst fem år. Midlene skal primært gå til ansettelse av en forretningsutvikler som
kan tilføre studentene den kompetanse som trengs for å etablere og utvikle egen
næringsvirksomhet.
Prosjekter knyttet til etablering av nye bærekraftige arbeidsplasser i regionen skal
prioriteres. Tilsvarende skal man prioritere høyt forskning og utvikling som kan bidra til
arbeidsplasser i det grønne skiftet.
Søknaden anses primært å ligge innenfor hovedformålene «kompetanse og
nyskapningsevne» og «videreutvikling av UiA». I relasjon til formålet kompetanse skal det
særskilt legges vekt på kompetanse/nyskapningsevne som har relevans for de øvrige
hovedformål. For videreutvikling av UiA skal det særskilt vektlegges om prosjektet er egnet
til å styrke UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon.
For øvrig skal det blant annet vektlegges hvor sentralt prosjektet er i forhold til formålene,
og hvor sannsynlig det fremstår at prosjektet vil lede til formålsrealisering, samt om
midlene kan utløse andre mer omfattende midler, om det representerer en HUB løsning,
samt om det innebærer samarbeid mellom kompetansemiljøer.
Søknaden er svært omfattende, og vil om man innvilger støtte i samsvar med søknaden
være et av de største prosjektene Kompetansefondet vil ha i årene fremover.
Prosjektet anses primært å treffe hovedformålet «videreutvikling av UiA». Det er også flott
at man har fått i gang en «grunderlinje» ved UiA. Denne har imidlertid fått betydeling
finansiering allerede fra SKF og Sparebanken Sør. Etter daglig leders vurdering fremstår
ikke dette prosjektet som det mest aktuelle for Kompetansefondet å bruke så omfattende
midler på nå. Det vises i denne forbindelse til at midlene ikke vil ha noen «utløsende
effekt», men kun være med å videreutvikle et studium. Videre er dette et studium som er
så godt i gang at videreutvikling av studiet bør finansieres via UiAs ordinære budsjett og
studentfinansieringen, og ikke ved bruk av midler fra Kompetansefondet.
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Det har også vært en del av den nye strategien at Kompetansefondet skulle støtte
prosjekter som lå nærmere formålsrealisering, og da gjerne prosjekter som med korte
horisonter kan bidra til hovedformålet om å skape flere bærekraftige og fremtidsrettede
arbeidsplasser i regionen.
Til dette kommer at Kompetansefondet har svært mange tunge prosjekter ved UiA. Det
vises blant annet til to av tre hovedprosjektene fra 2019, Batteri Agder, Psykologi og Jus.
Etter daglig leders vurdering vil Kompetansefondets bruk av midler til utdeling bli for
ensrettet mot UiA dersom fondet også skulle gå inn i dette femårige prosjektet.
Konklusjon
Shift linjen er et veldig bra tilbud ved UiA som er med på å utvikle UiA videre, og som kan
være viktig for videreutvikling av vår region. Delprosjektet det nå søkes om midler til er
imidlertid, etter daglig leders vurdering, ikke et prosjekt som Kompetansefondet bør
benytte ti millioner kroner på de neste fem årene.
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1. DESEMBER 2021

SKALERING AV
SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP
SØKNAD FOR PERIODEN 2022 - 2027

UNIVERSITETET I AGDER
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Bakgrunn
UiA ønsker gjennom Senter for Entreprenørskap (SfE) å være en katalysator for entreprenøriell
aktivitet på Agder, blant annet ved å bidra med opplæring i iverksetterferdigheter, fremme det
entreprenørielle tankesettet, samt skape en «gründerskapsarena» som samler aktører fra Agder
– og resten av verden. Dette ønsker universitetet å oppnå blant annet ved å styrke Etter- og
videreutdanningstilbudet (EVU), samt tilby opplæring i entreprenørskap ved alle fakulteter på
UiA. Basert på dette ble masterprogrammet Shift (https://shift.uia.no/) etablert med oppstart
høsten 2020. Shift har blitt en nøkkelsatsing som setter universitetet i stand til å bygge opp et
miljø av vitenskapelig ansatte, gründere, og studenter som er dedikerte til å fremme
entreprenørskap i Agder-regionen. Målet er at Shift blir en «Startup-fabrikk» samtidig som det
bygges en kultur for nyskaping som gagner langt utover de studentkullene som går gjennom
programmet. Den pedagogiske tilnærmingen er unik ved at studentene får muligheten til å
tilegne seg en formell kommersialiserings- og iverksetterkompetanse, samtidig som de jobber
med ideer i et integrert og støttende læringsmiljø. Det er naturlig å se på tilretteleggingen rundt
dette som et innovasjonskollektiv.
I 2018 søkte Universitetet i Agder om støtte fra Sørlandets Kompetansefond (SKF) til å
skalere aktivitetene til SfE. SKF godkjente en langsiktig satsing og hadde per 2019 bevilget
kr. 4 983 001, og kr. 4 997 354 for 2020. Det er søkt om en videreføring også for 2022 (årlige
søknader over en tiårs periode). I tillegg til ressursene på SfE (herunder studentinkubatoren
UiA Nyskaping) består dette støtteapparatet av flere aktører fra regionen. SfE hører naturlig
sammen med Handelshøyskolen ved UiA, hvor det kontinuerlig jobbes med god samhandling
med regionens arbeisliv. I det siste er det blant annet inngått over 30 samarbeidsavtaler med
bedrifter på Agder. Dette nyter senteret godt av, og det er basert på denne type samhandling at
det er ønskelig å ytterligere styrke fagmiljøet ved SfE og skalere aktivitetene. I denne
søknaden ønsker vi derfor å 1) presentere aktivitetene mellom november 2020 og nå
(inkludert informasjon om Shifts første og andre studentkull), samt 2) gjøre rede for planlagte
aktiviteter i 2022, som grunnlag for 3) søknaden.
1) Perioden 2020 – 2021
Perioden 2020 – 2021 inneholder en viktig milepæl: opptak av vårt andre studentkull, som
dermed betyr at vi nå er inne i vår første periode med full drift.
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Kull 2
Da søknadsfristen gikk ut den 15.april startet selve opptaksprosessen. Vi hadde da fått inn
totalt 108 søknader. Intervjuprosessen ble gjennomført på samme måte som i 2020, og vi
endte opp med å sende ut totalt 31 tilbud som resulterte i at 18 studenter møtte til studiestart,
og alle er med oss videre. Av disse er 8 menn og 10 kvinner, hvorav to har
minoritetsbakgrunn. Fjorårets kull utgjør 26 studenter, og det er nå totalt 44 gründerstudenter
i programmet.
Tabellen under viser hvordan studentene fordeler seg på de tre Shift-retningene og hvilken
utdanningsbakgrunn studentene har.
Antall
studenter

Utdanningsbakgrunn

Andre erfaringer

Innovasjon

13

* Markedsføring og ledelse (2)
* Innovasjon og entreprenørskap (2)
* Bioingeniør (1)
* Statsvitenskap (1)
* Kommunikasjon (2)
* Idrett og trening (1)
* Reiselivsledelse (1)
* Eiendomsmegling (1)
* Psykologi (1)
* Administrasjon, HR og
informasjonssystemer (1)

* Historie
årsstudium
* Barnehagelærer
* Fagbrev i
betongfag
* Kulturledelse
* Fagbrev i barneog ungdomsarbeid

Økonomi

4

* Økonomi og administrasjon

Teknologi

1

* Multimedieteknologi & design

Retning

* Filmvitenskap
* Coaching

Totalt sett opplever vi å ha lykkes med å sette sammen en tverrfaglig og diversifisert
studentgruppe som deler et ønske om å få til noe sammen.
Studiestart
Ved studiestart hadde vi stort fokus på faglighet fra dag én. Det nye Shift-kullet ble i løpet av
uken introdusert for de ulike nøkkelelementene i Shift; prosjekt- og teamarbeid,
konseptutvikling, arbeid med reelle problemstillinger og pitching. I tillegg deltok de nye
studentene på Handelshøyskolens fagseminar «Norge: fra olje til...?». Det «gamle» Shiftkullet ga en oppdatering på oppstartsbedriftene sine, og fikk tilbakemeldinger fra fagstaben på
SfE. Begge kullene presenterte det de hadde jobbet med i henholdsvis én uke og ett år under
arrangementet «forretningsmuligheter i det grønne skiftet» på Arendalsuka.
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Undervisning 2021
I løpet av 2021 har vi hatt følgende undervisningsaktiviteter:
Emne

ORG465
Konseptutvikling

Emneansvarlig

Stine Øyna

Fokus

Studentene lærer
konseptutvikling ved å
gjennomgå 5-6
idéprosesser sammen
med aktører fra regionen.
Formålet er både å lære
om konseptutvikling,
lære å gjennomføre en
konseptutviklingsprosess
og finner konsepter som
kan ligge til grunn for
bedriftsetableringen
senere i programmet.

Øvrige involverte
* UiA CoLAB
* UiA Nyskaping Student
(inkludert andre studentgründere på
UiA)
* Forskere på UiA
* UiAs forsknings- og
innovasjonsavdeling
* Ungt entreprenørskap
* JB Ugland
* I4-helse
* Grimstad kommune
* Grimstad Næringsforening
* MIL
* SKAP Kreative folkehøyskole
* Eyde-klyngen
* NHO
* Returkraft
* Glencore
* Teknisk Fagskole
* Patentstyret
* Innoventus Sør
* Sørlandet Sykehus
* Greenstat
* Blått Kompetansesenter Sør
* Bølgen bærekraftssenter
*Agder Fylkeskommune
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ORG464
Innovation
through design
thinking

Christoph
Lattemann
og UiA
CoLAB

ORG466
Strategic
management for
entrepreneurs

Sougand
Golesorkhi

TFL500/ING501
Specialization
project

Stine Øyna

TFL401
Entrepreneurial
finance

Nicha
Lapanan og
Frode
Kirkedam

ORG463
Business
development

MF-403
User and market
insight

Kalanit
Efrat

Tobias
Otterbring

Studentene lærer metoder
for design thinking og
gjennomfører en full
designtenkings-prosess
sammen med aktører fra
Risør
Studentene lærer teori og
verktøy knyttet til
strategisk ledelse for
entreprenører.
Verktøyene brukes inn i
prosjektene fra både
ORG464 og ORG465.
Studentene jobber med
en prosjektoppgave med
tematikk relatert til sine
oppstartsbedrifter.
Studentene bruker teori,
samler data og prosjektet
kan derfor brukes som et
forprosjekt for
masteroppgaven.

* Risør By
* Agder fylkeskommune/Risør vgs
* Risør kommune

* Sougand Golesorkhi
* Tobias Otterbring
* Kalanit Efrat

Studentene jobber med
spørsmål knyttet til
finansiering og
verdivurdering av
oppstartsbedrifter.
Studentene lærer om
forretningsutvikling
herunder
forretningsmodeller,
selskapsform,
teamledelse,
kommersialisering og
immaterielle rettigheter.
Studentene lærer om
markedsanalyse og
markedsføring i lokale og
internasjonale marked.
Aktuelle tema er
inngangsstrategier,
markedsaktiviteter,
merkevarebygging m.m.

* Thorsteinsen Design
* Storform
* Sharebox
* Broomstick
* Institutt for rettsvitenskap (HH)
* Ungt entreprenørskap
* Patentstyret
* CTF Karlstad University
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Årsaken til den utstrakte involveringen i ORG465 Konseptutvikling er konseptet idéprosess.
Høsten 2021 er konseptet delvis finansiert av Agder Fylkeskommune. Finansieringen
inkluderer blant annet konferanseutgifter, reisekostnader og kompensasjon til
samarbeidspartnere. Hver av de nevnte idéprosessene initieres med en idédag hvor studentene
blir presentert for ulike utfordringer og muligheter knyttet til bestemte tema og ulike former
for innovasjon. For høsten 2021 har følgende idédager blitt arrangert:

Uke
33
35

Tema
Introduksjon
Bedriftsutfordringer

Arrangeres sammen med
* Arendalsuka
* JB Ugland
* Ungt entreprenørskap
* I4Helse
* UiA CoLAB

36

Helse

39

Teknologi

42

Bærekraft/pros
essindustrien Hackathon

46

Forskning

Andre involverte
* Innoventus Sør
* UN Global Compact
* Grimstad kommune
* Grimstad
næringsforening
* Greenstat
* Grimstad kommune
* Sørlandet Sykehus
* Agder Fylkeskommune
* Future Materials
* E-helse Agder

* MIL
* Eyde-klyngen
* SKAP Kreative
folkehøyskole
* Nyskaping Ansatt
* Innoventus Sør

* Returkraft
* Glencore
* Teknisk Fagskole
* Eramet
* Forskere på UiA

Ved semesterets slutt har studentgruppen utviklet og testet et sted mellom 30 og 35 konsepter
som de kan velge mellom når studentbedriftene skal etableres etter jul. Samtidig har de
kommet i kontakt med en rekke næringslivsaktører i Agder både i regi av programmet og på
eget initiativ.
Shift-bedrifter
Etter ett år i programmet har vi nå flere oppstartsbedrifter på ulike stadier. Flere har startet
AS, mottatt markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge og deltatt på ulike konferanser
og aktiviteter i og utenfor Agder. Noen av bedriftene som ble startet i januar fant i løpet av
vårsemesteret ut at det ikke var markedsgrunnlag for å gå videre med konseptet. Noen av
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disse studentene ble inkludert i andre oppstarter, mens andre inngikk avtaler med bedrifter for
eksempel i form av internship.
Bedrift

Norsjór AS

Aktivitet

Status

Retter seg mot shippingsbransjen og

* Har mottatt markedsavklaringstilskudd.

jobber med en teknologi for fjerning

* Har presentert på blant annet

av begroing på skipsskrog, både med

Bærekraftsfestivalen og Global Impact.

hensikt om effektivisering og å

* Finalist i Norsk Petroleumsforenings

eliminere trusselen mot

idékonkurranse

økosystemene som dagens løsning

* Mottatt pengestøtte fra UiA Førstehjelp

utgjør.

* Medlem GCE Node
* Medlem Maritimt Forum

Skal industrialisere kultivering og

* Medlem Eyde-klyngen

foredling av spesifikke mikroalger

* Har mottatt markedsavklaringstilskudd

som en omega-3 ingrediens i fôret til

* Pilotprosjekt med Landbasert

oppdrettsfisk.

Akvakultur Norge, Lyngdal

Pleco Marine

* Mottatt pengestøtte fra UiA Førstehjelp

AS

* Finalist i bærekraftig
forretningsidékonkurranse
* Se sak i Spenn

Farmr AS

Utvikler løsninger og bygger et

* Lanserer sin løsning før jul

community innen hydroponisk

* Mottatt pengestøtte fra UiA Førstehjelp

dyrking
Bevisst Helse

Jobber med utvikling av

* Plukket ut til å delta på GründerLab i

kostholdsplanlegging for foreldre i

regi av CoWorx

samråd med helsepersonell
Konsulenttjenester innen

* Kunder som Green Waves, Smart

Gründermetoden forretningsutvikling

Connector og TENK innovasjonslab

Nordevent

Fotballcup for voksne

Nyoppstartet initiativ

Sveppir

Storskala dyrking av gourmétsopp

Nyoppstartet initiativ
* Mottatt pengestøtte fra UiA Førstehjelp
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Ansettelser
Fem av de seks stillingene som opprinnelig ble utlyst er besatt av Stine Øyna
(førsteamanuensis entreprenørskap og studieprogramleder), Christina Nodeland Larsen
(studiekonsulent), Kalanit Efrat (professor markedsføring), Sougand Golesorkhi
(førsteamanuensis strategi) og Tobias Otterbring (professor markedsføring). Vi er også i
avsluttende fase av en ansettelsesprosess for en vitenskapelig stilling i entreprenørskap.
Oppstart er planlagt for januar 2022. I tillegg har vi engasjert Frode Kirkedam som har mye
praktisk erfaring. Han bistår med veiledning og undervisning. Vi bruker også studenter ved
behov, for eksempel til hjelp med å drifte sosiale medier via UiA Shift på Facebook og
Instagram.
Forskning
De vitenskapelige som er tilknyttet Shift og Handelshøyskolen er involvert i og publiserer
forskning som er relevant for studieprogrammet. Et utvalg av publikasjoner i 2021 er:
-

Efrat, Kalanit, Gilboa Shaked, and Wald Andreas (2021) “The emergence of wellbeing in crowdfunding: A study of entrepreneurs and backers of reward and donation
campaigns”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 27
(2) pp. 397-415

-

Efrat, Kalanit, Wald Andreas, and Gilboa Shaked (2021) “The Transition from Novice
to Serial Crowdfunders: Behavioral Antecedents and Well-being
Drivers”, Internet Research

-

Efrat, Kalanit, Souchon Anne L., Nemkova Ekaterina, and Dickenson Peter (2021)
“Chutzpadik advertising and its effectiveness: Four studies of agencies and
audiences”, Journal of Business Research, Vol. 137 pp. 601-613

-

Otterbring, T., Gidlöf, K., Lahm, E. S., Wallin, A. (2021). Eco depletion: The impact
of hunger on prosociality by means of environmentally friendly attitudes and behavior

-

Tobias Otterbring, Freeman Wu, Per Kristensson, Too close for comfort? The impact
of salesperson‐customer proximity on consumers' purchase behavior, Psychology &
Marketing (2021)
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-

Otterbring, T. (2021). Evolutionary psychology in marketing: Deep, debated, but
fancier with fieldwork. Psychology & Marketing

-

Samsami, Mahsa; Tønnessen, Øystein; Flåten, Bjørn-Tore (2021). Entrepreneurial
orientation confronting disruption: Embedded in networks in Iran and Norway during
the COVID-19 pandemic. European Journal of International Management. ISSN:
1751-6757.

-

Shneor, Rotem; Munim, Ziaul Haque; Zhu, Helena; Alon, Ilan (2021). Individualism,
collectivism and reward crowdfunding contribution intention and behavior. Electronic
Commerce Research and Applications. ISSN: 1567-4223.
47doi:10.1016/j.elerap.2021.101045.

-

Shneor, Rotem; Mrzyglod, Urszula; Adamska-Mieruszewska, Joanna; FornalskaSkurczyńska, Anna (2021). The role of social trust in reward crowdfunding
campaigns’ design and success. Electronic Markets. ISSN: 1019-6781.
doi:10.1007/s12525-021-00456-5.

-

Alaassar, Ahmad Sami Mahmoud; Mention, Anne-Laure; Aas, Tor Helge (2021).
Ecosystem dynamics: exploring the interplay within fintech entrepreneurial
ecosystems. Small Business Economics. ISSN: 0921-898X. doi:10.1007/s11187-02100505-5.

-

Aas, Tor Helge; Mention, Anne-Laure (2021). Managing Open Service Innovation:
An Introduction. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4.
World Scientific. Chapter 1. s 1 - 15.

-

Aas, Tor Helge; Mention, Anne-Laure; Lee, Christina (2021). Open Service
Innovation: A Systematic Literature Review. Managing Open Service Innovation.
ISBN: 978-981-123-448-4. World Scientific. s 17 - 42.

-

Aas, Tor Helge (2021). Opening Up the Service Innovation Process Towards Ordinary
Employees in Large Service Firms. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978981-123-448-4. World Scientific. s 187 - 207.
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-

Aas, Tor Helge; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Nordgård, Daniel; Wästlund, Erik
(2021). Outbound Open Innovation in Tourism: Lessons from an Innovation Project in
Norway. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4. World
Scientific. s 167 - 185.

Pågående forskningsprosjekter som er direkte linket til Shift er for eksempel:


Etablererprogram (venture creation program): Komparativt studie som ser på
studentgruppene til Shift entreprenørskap og NTNU’s Entreprenørskolen (Stine Øyna
og Dag Håkon Hanevold, NTNU)



Rollen til refleksjon i entreprenøriell læring (Stine Øyna og John Arngrim Hunnes)



Digitale akseleratorer (Kalanit Efrat i samarbeid med Moment)

2) Perioden 2021 – 2022
Aktiviteter
Vi fortsetter med vanlig drift, med både faglige og administrative oppgaver i 2022, herunder
opptak, undervisning og øvrige aktiviteter. Utover dette planlegger vi i løpet av våren 2022 en
studietur sammen med studentene. Destinasjon er ikke avklart, men hensikten med
studieturen er å besøke et spennende entreprenørskapsmiljø utenfor Norge. I år fikk vi ikke
muligheten til en slik tur grunnet reiserestriksjoner, men vi håper i 2022 å få til en tur med
både kull 1 og kull 2. Vi har også 30-40 næringslivsmentorer som venter på å bidra og
planlegger et felles arrangement for disse i løpet av høst/vår. Videre har vi også i lengre tid
planlagt et større kick-off for Shift. Dette har også blitt utsatt grunnet pandemien. I løpet av
2022 vil vi invitere studenter, ansatte, bidragsytere, samarbeidspartnere, nettverk m.fl. til et
arrangement med presentasjon av våre studenter og oppstartsbedrifter, underholdning,
servering, m.m. Sparebanken Sør har dessuten forpliktet seg til å dele ut en «innovasjonspris»
på kr 50 000 til det mest lovende studentprosjektet. Sparebanken Sør støtter også
vitenskapelige stillinger med inntil NOK 3.600.000 over en treårsperiode, og er nå med for
andre året. Blått Kompetansesenter Sør vil dele ut en Innovasjonspris til beste «blå» prosjekt.
Vi tenker det kan være en god idé å kombinere prisutdelingen med dette «kick off»arrangementet.
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3) Søknad
Aktivitetene over gir et godt bilde på fremdriften med å bygge opp kompetanse og fremme
iverksetting på Agder. UiA har med hjelp fra SKF og Sparebanken Sør sin støtte hatt mulighet
til å trekke til seg vitenskapelig kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Søkingen til Shift er
også et uttrykk for at dette er noe som studentene etterspør. Det faglige innholdet i programmet
synes å være godt ivaretatt. Erfaringene fra de første årene har avdekket at det er et stort behov
for praktisk forretningsforståelse. Selv om studentene får mye teoretisk kompetanse i samspill
med praktiske eksempler og erfaringer, er behovet for støttetjenester fra etablerte
næringslivspersoner stort. Vi ønsker derfor å styrke programmet ved å utvide staben med en
praktiker, som kan yte direkte oppfølging av bedriftsetableringsløpet til studentene. I tillegg er
det et stort behov for å utvikle et bærekraftig mentorprogram, som kan koble fagpersoner fra
hele Agder. Det er også et ønske om at studentene skal kunne ha praksis i andre
oppstartsselskaper, og til dette er det også behov for praksisveiledning og oppfølging. Med dette
kan Shift ivareta de formelle kravene til en fullverdig master, samtidig som studentene også får
praktisk oppfølging og erfaring. Selv om det per i dag er flere studenter med ingeniørbakgrunn,
er det også et ubenyttet potensiale i å rekruttere enda flere studenter med
bachelorkvalifikasjoner fra Tekreal. Med et økende behov for nye arbeidsplasser i østre del av
Agder, og med etablering av batterifabrikken med de muligheter for oppstartsselskaper rundt
denne satsingen, er det behov for mer tilstedeværelse og prosjekter i Shift i Grimstad.
Med ekstra ressurser vil Shift kunne bidra med:


god forankring og involvering av det entreprenørielle økosystemet på Agder



utvikling av et mentorprogram som en koblingsboks mellom gründestudenter og
arbeidslivet på Agder



praksisprogram som vil gi studentene nødvendig erfaring, samt nyttig kompetanse til
oppstartsvirksomheter i regionen



tilstedeværelse i Grimstad og prosjektutvikling i østre del av Agder



øke aktivitetene gjennom UiA Nyskaping (studentinkubator, mentorordning, nettverk,
osv.)



flere entreprenørskapsaktiviteter (3-Day Startup, Summer School, Venture Cup,
Hackaton, osv.)



sikre en forskningsbasert tilnærming i symbiose med iverksetterkompetanse
(folkefinansiering, skalering, «born globals», BIA - prosjekter, søknad SFI, osv.)
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støtte alumninettverket (tidligere studenter, Startups, aktiviteter)



utvide partnernettverket



tilby relevante ressurser via digitale kanaler



jobbe aktivt med markedsføring av suksesshistorier (Blogg, presseomtale, deltagelse i
sosiale medier ol.)



engasjere og inspirere det regionale næringsliv gjennom deltagelse/samskaping i
studentprosjekter, forskning, konkurranser, arrangementer osv.

Søknadsbeløp og beskrivelse
Beskrivelse
Ansettelse av en erfaren forretningsutvikler

Beløp (årlig fra 2022)
1.500.000

Utvikling av mentorprogram og praksis

300.000

Frikjøp av vitenskapelig stab

200.000

TOTALT

2.000.000

Oppsummering
Vi har i denne søknaden gjort rede for gjennomførte aktiviteter i perioden 2020 – 2021 i
forbindelse med masterprogrammet Shift entreprenørskap, samt beskrevet planlagte
aktiviteter for perioden 2022.
Vi har også beskrevet behovet for økt kompetanse og ressurser. Med dette søker vi AustAgder utviklings- og kompetansefond om 2 MNOK for 2022, med et ønske om et langsiktig
samarbeid over minimum en femårsperiode.
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Utvalg av aktuelle nyhetssaker 2021:
-

https://www.sor.no/blogg/podden/shift---et-skifte-naringslivet-har-behov-for/
https://www.kristiansand-chamber.no/aktuelt/baerekraftig-business/

-

https://www.wsp.com/nb-NO/nyheter/2021/no-praksisstudenter-kristiansand

-

https://www.uia.no/nyheter/tre-uia-shift-bedrifter-faar-100.000-hver-i-stoette

-

https://www.uia.no/nyheter/studenter-og-folkehoeyskole-elever-samskapte-nyeforretningsideer

-

https://www.uia.no/nyheter/tvinger-dem-ut-av-komfortsonen
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
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Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Søknad DIH Oceanopolis – Digitalisering
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne innvilge
støtte til søknaden fra DIH Oceanopolis knyttet til digitaliseringsstøtte.
Vedlegg
2021.11.01 Søknad SKF og AAKF
2021.11.18 Hva er en EDIH og hvorfor er de viktige
Saksopplysninger
Digital Innovation Hub Oceanopolis er et non-profit nettverk som strekker seg langs store
deler av kysten fra Oslo til Kirkenes. Nettverket arbeider blant annet med bistand innenfor
digitalisering, kunstig intelligens, cybersikkerhet mv.
Prosjektet det søkes om støtte til omfatter flere ulike former for digitaliseringsstøtte til SMB
markedet. Tanken er at DIH skal lage pakkeløsninger for digitaliseringstøtte til bedrifter,
slik som digitalisering av tjenester, utarbeidelse av kompetanseprogram og bistand til å
delta i prosjekter innenfor digitalisering som omfatter flere/mange bedrifter, og hvor man
går sammen og søker om for eksempel midler fra EU.
DIH ønsker å legge opp en «kundereise» som starter med at man avklarer de enkelte
bedrifters digitale status. Deretter kan man utarbeide et digitalt program for bedriften
basert på den enkelte bedrifts behov mv. DIH kan da spille på allerede eksisterende
kompetanse og verktøy som er tilgjengelige innenfor nettverket i Agder, Norge og EU.
Søker beskriver prosessen slik:







Gjøre mulighetene kjent via nettverket vi har bygget opp – klynger, bedriftssammenslutninger,
inkubatorer, næringshager, næringsforeninger mm på Agder
Sammen med nettverkene mobilisere søkere til ordningen
Bedriften tar kontakt og beskriver sitt behov
DIHen bistår med å avklare behovene og lage en plan for hvilke digitale tjenester/tiltak i tett
samarbeid med bedriften – Kunde reisen
DIHen bidrar med kompetanse på hvor bedriften kan finne finansiering for å gjennomføre tiltakene
DIH ser for seg et samarbeid med klynger, næringsforeninger og bedriftssammenslutninger for å
etablere kontakt med bedrifter som har behov for digitaliseringsstøtte.
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Økonomi
Søknaden er rettet til begge kompetansefondene. Det er foreslått at begge fondene støtter
med like store beløp, og at DIH da kan bistå totalt 20 bedrifter i fase 1.
Informasjon og mobilisering
Utgangspunkt 10 klynger/bedrift sammenslutninger og
5 næringsforeninger som prioriteres i første omgang.
Kundereisen – 10 bedrifter
Administrasjon og rapportering
Søknad støttebeløp Kompetansefondene 2022

NOK

75 000

NOK 400 000
NOK 25 000
NOK 500 000

Beløpet foreslås deretter økt i 2023 og 2024 til NOK 700.000,- pr. år.
Vurderinger
Prosjektet fremstår som lovlig og eventuell tildeling av støtte anses ikke å være
problematisk i forhold til statsstøtteregelverket. Prosjektet har nødvendig tilknytning til
regionen og søker har aktivitet her.
Prosjektet anses å ligge innenfor hovedformålet «kompetanse og nyskapningsevne».
Her skal det særskilt legges vekt på kompetanse/nyskapningsevne som har relevans for
de øvrige hovedformål.
Det skal videre vektlegges hvor sentralt prosjektet er i forhold til formålene, og hvor
sannsynlig det fremstår at prosjektet vil lede til formålsrealisering, samt om midlene kan
utløse andre mer omfattende midler, om det representerer en HUB løsning, samt om det
innebærer samarbeid mellom kompetansemiljøer.
Det anses klart at det er mange selskaper i regionen som kan ha behov for å heve sin
digitale kompetanse, eller endre til digitaliserte løsninger for å opprettholde sin
konkurranseevne. Prosjektet blir en form for HUB løsning da enhver bedrift i regionen vil
kunne søke om å delta.
Daglig leder har sammen med leder av SKF hatt flere samtaler med prosjektleder. Tanken
er at kompetansefondene skal stille midlene til disposisjon, og at DIH skal håndtere alle
sider av prosessen videre, herunder avgjøre hvilke selskaper som skal få støtte/bistand og
hvordan opplegget skal legges for de ulike selskaper. Midlene vil følgelig gå til å dekke
DIHs arbeid og kostnader ved å legge til rette for og følge opp bedriftene.
Det fremstår videre som klart at dette kun vil være en starthjelp for de aller fleste bedrifter
som får tilbud om å bli med i prosjektet. Tanken er da at man skal søke videre finansiering
andre steder (EU mv.), eller at bedriftene selv må dekke kostnadene videre.
Etter daglig leders vurdering er digitalisering og digitaliseringskompetanse i bedriftene
svært viktig. Ut fra dialogen med prosjektleder, og de planer som er presentert i søknaden,
fremstår imidlertid dette prosjektet som litt uferdig. Det er også usikkert om og i hvilken
grad dette kan bidra til formålsrealisering. Videre vil tilbudet reelt sett favne ganske
snevert.
Videre fremstår det som veldig uklart om, og i hvilken grad, en slik begrenset starthjelp, i
form av analyse av egne behov mv., vil ha for de bedrifter som får anledning til å delta.
Mye av det som beskrives som det reelle innhold i prosjektet er å foreta en enkel analyse
av bedriftenes behov, og deretter at DIH skal bruke sitt nettverk til å kople bedrifter og
aktører sammen for å lære av hverandre og for å finne felles løsninger, og/eller til å søke
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støtte til videre finansiering av bedriftens digitaliseringsbehov. For daglig leder fremstår det
som usikkert hvorvidt dette er en god måte å løse de digitaliseringsutfordringer bedriftene i
regionen har. Det finnes allerede en rekke ulike nettverk og aktører som tilbyr ulike
løsninger i dag, og det er vanskelig å se at dette prosjektet vil tilby noe som er vesentlig
annerledes eller bedre enn de tilbud som allerede foreligger i dag. Videre er det et tilbud
for svært få selskaper og en så begrenset bistand til hver enkelt selskap at dette neppe vil
bety så mye fra eller til for de som får anledning til å delta.
Disse forhold, sammenholdt med at Kompetansefondet må foreta strenge prioriteringer,
medfører at man ikke finner å ville anbefale at styret innvilger støtte til dette prosjektet.
Konklusjon
Digitalisering av eksisterende virksomheter anses som svært viktig for mange aktører for
at disse skal beholde eller øke sin konkurranseevne. Det fremstår imidlertid som for
usikkert om dette prosjektet vil kunne utgjøre en reell forskjell for de selskap som får
anledning til å delta. Videre er det svært få selskap som vil få anledning til å motta denne
«starthjelpen». Basert på dette finner en ikke å ville anbefale støtte til prosjektet.
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Målrettet program for å utvikle en digitaliseringsstrategi for
små og mellomstore bedrifter på Agder
Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter lokalisert på Agder innen alle bransjer
Søker støtte fra Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder Kompetansefond

Bakgrunn
Digitalisering representerer store muligheter for de fleste bedrifter, og vil radikalt endre
interne og eksterne prosesser, gi mulighet for å utvikle nye produkter og tjenester og
påvirke/endre bedriftenes forretningsmodeller. Utfordringen for mange små og mellomstore
bedrifter er at de ikke har utviklet en målrettet strategi/plan for å ta i bruk digitale verktøy
og/eller digitale løsninger som kan bidra til mer kostnadseffektiv og bærekraftig drift, gi
grunnlag for å utvikle nye tjenester for markeder der de er etablert, men også i nye
markeder der bedriftens kompetanse og teknologi kan brukes. Mange SMBer inngår også i
forsyningskjeder som i økende grad setter krav til digitalt samspill med sine
(under)leverandører.
Hva kan DIH Oceanopolis (https://dihoceanopolis.com) bidra med
DIH Oceanopolis har bygget opp et stort nettverk i Norge og EU som kan bistå bedriftene
med digitale tjenester, kompetanseprogram og muligheter for finansiering av prosjekter, i
tillegg til deltakelse i utlysninger rettet mot SMB og digitalisering i de nye EU programmene
som startet i 2021. Her vil spesielt EU programmet DIGITAL, som har fokus på bruk av
digitale løsninger spesielt rettet mot SMBer, være veldig aktuelt.
DIH Oceanopolis kan via kundereisen (se figur 1) legge opp et løp som starter med å avklare
bedriftens digitale status. Basert på status kan DIHen bidra til å utvikle et målrettet digitalt
program/veikart for bedriften der både økt digital kompetanse, økt kunnskap om metoder,
samarbeidspartnere og verktøy som er tilgjengelig i økosystemet på Agder, i Norge og EU.
Målet er å starte og/eller akselerere prosessen med å øke bruken av digitale
verktøy/løsninger i bedriften som kan bidra til å øke bedriftens konkurransekraft, evne til å
delta i digitale leverandør kjeder, men også som grunnlag for en mer bærekraftig drift.
Bedriften får en tilpasset digital strategi/veiplan med tiltak som er tilpasset bedriftens
behov. Støtten fra Kompetansefondene vil være utløsende for å søke andre
finansieringskilder som kan bidra til at bedriften gjennomfører tiltakene i den digitale
strategi planen og at bedriften kan teste digitale løsninger før bedrift beslutter å investigere i
digitale verktøy.
DIH Oceanopolis vil informere om og mobilisere til ordningen i samarbeid med klyngene,
næringsforeningene og bedriftssammenslutningene på Agder. DIHen vil bistå bedriftene
med å avklare behov/tiltak, og sammen med bedriften utarbeide en plan for tiltak,
identifisere aktuelle leverandører på Agder, i Norge og/eller EU samt se på mulige
finansieringskilder bedriften kan søke.

Digital Innovation Hub Oceanopolis – www.dihoceanopolis.com
Universitetsgaten 19, 4630 Kristiansand, Norway
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Figur 1 - Kundereisen gir mer detaljert framstilling av hvordan bedriftens behov kartlegges
og avklares. Kundereisen skjer i tett dialog med bedriften.
Prosessen blir som følger:
• Gjøre mulighetene kjent via nettverket vi har bygget opp – klynger, bedriftssammenslutninger, inkubatorer, næringshager, næringsforeninger mm på Agder
• Sammen med nettverkene mobilisere søkere til ordningen
• Bedriften tar kontakt og beskriver sitt behov
• DIHen bistår med å avklare behovene og lage en plan for hvilke digitale tjenester/tiltak i tett samarbeid med bedriften – Kunde reisen
•

DIHen bidrar med kompetanse på hvor bedriften kan finne finansiering for å gjennomføre
tiltakene

Økonomiske rammer:
Basert på erfaringstall fra Omstillingsmotoren som Innovasjon Norge kjørte for noen år siden
og Kompetansemeglingsprosjektene legges det til grunn at avklaring og kundereisen vil i
snitt være 4-5 dager per bedrift.
I år 1 vil det medgå tid til informasjon og mobilisering og det legges til grunn at det vil kunne
være 10 bedrifter som benytter ordningen i år 1.
I år 2 og 3 når ordningen begynner å bli mer kjent og gode eksempler kan markedsføres fra
de bedrifter som har benyttet ordningen, så regner vi med at antallet kan økes til 30-50
bedrifter. I 2022/23 vil også DIHen være kvalifisert til EDIH status og dermed ha tilgang til
utlysninger i DIGITAL og «open calls» der bedrifter kan få støtte til kompetanse og/eller
eksperimentering med digitale teknologier.

2022 - DIH Budsjett – Informasjon og avklaringsfase for 10 bedrifter
Informasjon og mobilisering:
Utgangspunkt 10 klynger/bedrift sammenslutninger
og 5 næringsforeninger som prioriteres i første omgang.
Kundereisen – 10 bedrifter
Administrasjon og rapportering
Søknad støttebeløp Kompetansefondene 2022

kr 75 000

kr 400 000
kr 25 000
kr 500 000

Basert på erfaringer med Omstillingsmotoren bør programmet løpe over 2-3 år og at beløpet
til kundereisen økes til kr 700 000 i 2023 og 2024.
DIHen leverer hvert år en rapport som omhandler hvor mange bedrifter som har
gjennomført kundereisen, hvor mye ressurser som har medgått og hva kundereisen har
betydd for bedriftenes økte bruk av digitale verktøy.
Bedriften tar ansvar for å utarbeide sluttrapport for prosjektet med økonomirapport. Her vil
DIHen lage en web basert oppsett som tilfredsstiller kompetansefondenes krav til
rapportering.
Digital Innovation Hub Oceanopolis – www.dihoceanopolis.com
Universitetsgaten 19, 4630 Kristiansand, Norway
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Figur 1 Kundereisen

Digital Innovation Hub Oceanopolis – www.dihoceanopolis.com
Universitetsgaten 19, 4630 Kristiansand, Norway
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European Digital Innovation Hub
Hva er en EDIH og hvorfor er de viktige?
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Om EDIH
• DIGITAL peker på nasjonale EDIHer som verktøy for å nå målene i DIGITAL.
• EDIHene er:
• et verktøy for å nå spesielt SMBer og oppstartsbedrifter
• verktøy i EUs næringspolitikken og grønne omstillingen (Green Deal)
• veilede bedriftene mht økt bruk av digitale verktøy/løsninger, potensielle leverandører og
finansieringskilder
• partner med offentlig sektor

• Oppsummert:
• EDIH skal bistå bedriftene med å finne fram i «jungelen» av muligheter for å øke bruken av digitale
verktøy/løsninger som kan bidra til økt konkurransekraft og mer bærekraftig drift.
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Where does the P ath to the Digit al Decade" lead?

A digitally sovereign Europe

where techn ologies and services
respect and enhance Union
principles and values and support
the competitiveness of til e Union's
industry.

A green Europe where digital
in frastructures and technologies
become m ore energy- and resource
efficient, and contribute to a
sustainable cir cular and clim ateneutral economy and society in line
with the European Green Deal.

Digital Decade vision: Empower
all European citizens and
businesses to seize the benefits
of a human-centred, sustainable
and prosperous digital! future in a
global context.

-

[

u rop par,

Commission

I

O CEAN O P O LIS
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Om EDIH
• «Non-profit» selskap - “one-stop-shops” for veiledning og bistand
• Synergier gjennom kopling til bl.a. regionale/nasjonale ”Smarte Spesialiseringstrategier”
• En hub per land skal ha hovedfokus på AI
• EU etablerer et koordineringsorgan Digital Tranformation Accelerator (DTA) som skal bidra til
erfaringsutveksling og samspill mellom nasjonale EDIHer
• Norge kan få 2-4 EDIHer avhengig av nasjonal finansiering
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EDIH skal bygge på og samspille med det nasjonale økosystem
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Digital - Målet er ikke digitalisering i seg selv…..

men verdiskaping og grønn omstilling ved økt bruk av digitale verktøy
Verdiskaping

Digital kompetanse
Digitale verktøy

EU Green Deal – Grønn omstilling
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Hvordan skal EDIHene operere?
Aktører

Klynger
Bedriftsnettverk
Fylker
Næringshager
IN
Kompetansemeglere
Enterprise Europe Network
SFI
Digital Transformation Accelerator (DTA)
…

Virksomhet
Privat (SMB)
eller offentlig
1.
2.
3.
4.

EDIH

Kartlegge digital modenhet
Utrede behov
Sette sammen tiltakspakker
Identifisere relevante leverandører og
finansieringsmekanismer

Potensielle leverandører
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EDIH - Kundereisen
Bli oppmerksom

Innse
problemet

Utforske
løsninger

Evaluere
tilbydere

Utrede behov

Identifisere problem
Det er oftest i løpet av denne etappen
bedrifter ser potensialet for bruk av data
og digitale teknologier

Bestemme
leverandør

Prosjektfinansiering

Gjennomføring

Levere løsning

Implementering

Skalere

Det er oftest i denne etappen bedrifter
får hjelp av ekstern leverandører

EDIHene adresserer en markedssvikt i koblingen mellom forskning og anvendelse

Drift
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https://dihoceanopolis.com/
I samarbeid med næringsklynger, nærings- nettverk, inkubatorer,
finansieringsinstitusjoner, universitet og forskningsinstitusjoner
Støttet av Agder, Rogaland, Vestland,
Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
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Sluttrapport - Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Jobbklar Utvikling AS vedrørende
prosjektet «Ansettelse som metode».
2. Sluttutbetaling med NOK 404.179,- finner sted så snart revisjonsbekreftet regnskap
er mottatt. Restbeløpet på NOK 8.321,- trekkes inn som ubenyttet.
Vedlegg
Anmodning om utbetaling AAUK
Vedlegg- Anmodning om delutbetaling AAUK – vedlegg – Kopi
Saksopplysninger
Styret fattet slikt vedtak i sak 51/21:
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger NOK 412.500,- i støtte
oppstart av Jobbklar Utvikling AS sitt prosjekt «Ansettelse som metode». Støtte gis
for ett år av gangen, og det er ved dette ikke gitt løfte om videre støtte til prosjektet
for påfølgende år.
2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2021 med NOK 825.000,-. Øvrige
vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet.
Støtten var innvilget for ett år uten løfte om videre oppfølgning fra Kompetansefondets
side.
Det er nå mottatt rapport og forespørsel om utbetaling av NOK 404.197,- av innvilget
støtte med NOK 412.500,-.
I følge søker er prosjektet startet opp som forutsatt og fremdriften har vært som forventet.
Søker skriver blant annet følgende i sin rapport:
Organisering av selskapet foruten styret, er sammensatt av en styringsgruppe og en prosjektgruppe.
Styringsgruppen består av
Dokumentnr.: 21/16632-7
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kommunedirektør Harald Danielsen, Arendal kommune



NAV leder Arendal kommune, Geir Svendsen



Administrerende direktør Monica Grimstad, Jobbklar Norge AS



Prosjekteier Monica Volden Sivertsen, Jobbklar utvikling AS



Prosjektleder Anne Marit Haslund, Jobbklar Utvikling AS

I planleggings- og konseptfasen er det utarbeidet en forretningsmodell i samarbeid med næringsavdelingen i
kommunen. I forbindelse med forskning på innovasjonsarbeidet er det tatt kontakt med Norce, et lokalt
forskningsmiljø. De er positive til å følge prosessen i et par år, og er invitert inn i møter. Det er et krav fra
styret at selskapet er bærekraftig innen 2023, og det jobbes for å nå dette målet. Kommunikasjonspakke er
laget med nettside og materiell, på bakgrunn av all tverrfaglig kompetanse og møter med instanser for å
sikre bærekraftighet og en langsiktig tanke. Dette er blant annet møter med Fylkeskommunens egne
instanser for å sikre turnover inn mot regionens framtidige arbeidskraftsbehov. I tillegg er det opparbeidet et
kvalitetssystem rundt selskapet, herunder sykefraværsoppfølging, lovpålagte kurs inn mot kompetansepakke
og HMS, onboarding, GDPR, personalhåndbok, avvikssystem og mye mer. Det er innhentet fagkompetanse
som trengs underveis i prosessen. Spesielt innen juss, HR og økonomi.
Det er ansatt en person 100% i Jobbklar kommune AS med oppstart 3. januar 2022.
Samarbeidet mellom interessentene har vært meget bra, det har vært konstruktive møter i kommunen og to
dager med arbeidsverksted i NAV. LO og NHO har bidratt med innspill underveis i prosessen. Prosjektet
begynner å bli lagt merke til utenfor kommunegrensene, og det blir bedt om presentasjon av metodikken som
er adopter bar for de andre kommunene.
Suksesskriteriet: Det oppleves at alle ønsker å få dette til, slik at vi jobber mot felles mål. God dialog har vært
avgjørende. Lav terskel for kontakt med prosjektleder, en langsiktig tanke og et systematisk arbeide for å nå
milepæler.
Utfordringer: Noe krevende å finne betalingsvilje på slutten av året 2021 grunnet budsjett i kommunen. Dette
vil være mer oversiktlig i starten av nyåret 2022 ifølge kommunen. Selskapet har heller ikke mottatt andre
stønadsformer enn fra AAUK grunnet at vi ikke hadde eget organisasjonsnr samt ikke var registrert i
frivillighets-registeret, og i tillegg er vi offentlig eid noe som gjør at vi bortfaller tildelingsgrad hos f.eks.
Innovasjon Norge.

Økonomi
Som regnskapet vedlagt synliggjør er det påløpt kostnader med NOK 808.395,- i 2021.
Søker har bedt om at en halvpart av dette utbetales med NOK 404.197,-.

Vedrørende sluttrapporten
Søker har opprinnelig lagt til grunn at dette skulle være en delrapport. Etter dialog mellom
daglig leder og søker er man forent om at dette skal anses som en sluttrapport, og en
forespørsel om utbetaling av støtte.
Støtte ble innvilget i 2021 for å hjelpe prosjektet i gang. Prosjektet er et prøveprosjekt som
har fått mye oppmerksomhet og positiv omtale. Som det fremgår av rapporten som er
Dokumentnr.: 21/16632-7
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mottatt er prosjektet nå godt i gang selv om man har møtt noen utfordringer knyttet til
finansiering.
Det er ikke foretatt delutbetaling underveis, og utbetalingsforespørselen omfatter det alt
vesentlige av opprinnelig innvilget beløp. Det mottatte regnskapet er ikke bekreftet av
revisor eller lignende, og daglig leder har bedt søker om å fremlegge revisorbekreftelse i
samsvar med vilkårene i tildelingen.
Det foreslås fra daglig leders side at styret tar sluttrapporten med tilhørende
økonomioppstilling til etterretning. Videre forslås at utbetaling av støtte i samsvar med
forespørselen kan finne sted så snart daglig leder mottar revisjonsbekreftet regnskap.
Konklusjon
Sluttrapport foreslås tatt til etterretning. Sluttutbetaling på 50 % av kostnadene kan skje så
snart revisjonsbekreftet regnskap er mottatt. Restbeløpet foreslås trukket inn som
ubenyttet.

Dokumentnr.: 21/16632-7
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Anmodning om utbetaling og kort statusrapport
Sak 51/21- Tilsagn om tilskudd – Jobbklar utvikling AS
Prosjektet Ansettelse som metode ønsker utbetalt kr.: kr 404.197,Til kontonummer: 2800.05.26470
Se dokumentasjon på medgåtte utgifter i følgende vedlegg.

Kort statusrapport:
Prosjektet har fulgt estimert tidsplan, og det er ansatt prosjektleder
1.august 2021, samt opprettet eget selskap 25.10.21 Jobbklar kommune
AS. Det er samme styreform som morselskapet Jobbklar Norge AS.
Prosjektet har blitt utviklet i Jobbklar utvikling AS.

Organisering av selskapet foruten styret, er sammensatt av en
styringsgruppe og en prosjektgruppe. Styringsgruppen består av


kommunedirektør Harald Danielsen, Arendal kommune
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NAV leder Arendal kommune, Geir Svendsen



Administrerende direktør Monica Grimstad, Jobbklar Norge AS



Prosjekteier Monica Volden Sivertsen, Jobbklar utvikling AS



Prosjektleder Anne Marit Haslund, Jobbklar Utvikling AS

I planleggings- og konseptfasen er det utarbeidet en forretningsmodell i
samarbeid med næringsavdelingen i kommunen. I forbindelse med
forskning på innovasjonsarbeidet er det tatt kontakt med Norce, et lokalt
forskningsmiljø. De er positive til å følge prosessen i et par år, og er
invitert inn i møter. Det er et krav fra styret at selskapet er bærekraftig
innen 2023, og det jobbes for å nå dette målet. Kommunikasjonspakke er
laget med nettside og materiell, på bakgrunn av all tverrfaglig
kompetanse og møter med instanser for å sikre bærekraftighet og en
langsiktig tanke. Dette er blant annet møter med Fylkeskommunens egne
instanser for å sikre turnover inn mot regionens framtidige
arbeidskraftsbehov. I tillegg er det opparbeidet et kvalitetssystem rundt
selskapet, herunder sykefraværsoppfølging, lovpålagte kurs inn mot
kompetansepakke og HMS, onboarding, GDPR, personalhåndbok,
avvikssystem og mye mer. Det er innhentet fagkompetanse som trengs
underveis i prosessen. Spesielt innen juss, HR og økonomi.
Det er ansatt en person 100% i Jobbklar kommune AS med oppstart 3.
januar 2022.
Samarbeidet mellom interessentene har vært meget bra, det har vært
konstruktive møter i kommunen og to dager med arbeidsverksted i NAV.
LO og NHO har bidratt med innspill underveis i prosessen. Prosjektet
begynner å bli lagt merke til utenfor kommunegrensene, og det blir bedt
om presentasjon av metodikken som er adopter bar for de andre
kommunene.
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Suksesskriteriet: Det oppleves at alle ønsker å få dette til, slik at vi jobber
mot felles mål. God dialog har vært avgjørende. Lav terskel for kontakt
med prosjektleder, en langsiktig tanke og et systematisk arbeide for å nå
milepæler.
Utfordringer: Noe krevende å finne betalingsvilje på slutten av året 2021
grunnet budsjett i kommunen. Dette vil være mer oversiktlig i starten av
nyåret 2022 ifølge kommunen. Selskapet har heller ikke mottatt andre
stønadsformer enn fra AAUK grunnet at vi ikke hadde eget
organisasjonsnr samt ikke var registrert i frivillighets-registeret, og i
tillegg er vi offentlig eid noe som gjør at vi bortfaller tildelingsgrad hos
f.eks. Innovasjon Norge.
Avvik: Ingen
Veien videre: Jobbe systematisk slik at vi når våre mål. Søke på midler
slik at vi blir bærekraftige så fort det lar seg gjøre. Øke volumet gjennom
ansettelser og bestilling av leveranseavtaler. Ha tett samarbeid med
kommunen og NAV for hvordan løse disse oppgavene. Det er i tillegg
fastsatt møter i enhet helse for å se hvordan det kan lages et samarbeid
inn mot innsatstrappa. Prosjektet ligger tidsmessig etter skjema og vil fra
2022 gå inn i en mer konkret fase i Jobbklar kommune AS.
Ved ønske om ytterligere oppdatering av status, vennligst gi meg
tilbakemelding om det. Neste statusoppdatering kommer om 6 mnd slik
det er bedt om i tilsagnsbrevet.
Mvh
Anne Marit Haslund
Prosjektleder Jobbklar Utvikling AS
amh@jobbklar.no
91 52 05 59
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Anmodning om utbetaling fra Aust-Agder Utvikling og kompetansefond

timelønn

Kontonummer: 2800.05.26470
Prosjektleder i utviklingsarbeidet:
Projekteier - Forprosjekt og i konseptfasen:
Markedskommunikasjon (nettsider/materiell):
HR-tjeneste:
Økonomitjenester:
Daglig leder

Anne Marit Haslund
Monica Sivertsen
Ingmar Brokke Rike
Anne Cecilie Guttormsen
Helge Woie
Monica Grimstad

Planleggingsfasen
Prosjekteier - Forprosjekt mars 21-juli-21 (timer)
Tidligere daglig Øyvind Vedal leder t.o.m. 31.08.21

timer

timepris
190,0
354,0

535
822

Totalt i planleggingsfasen
Konseptutviklingsfasen (timer)
Prosjektleder - projektutvikling august - desember 2021
Prosjekteier
Nettsider og materiell
HR-tjenester
Økonomitjenester
Daglig leder f.o.m. 01.09.21

362
537
418
430
580
822

totalsum
bidrag
101 650 Forprosjekt inn mot kommune og NAV
290 988 Forprosjekt inn mot kommune og NAV

392 638
timer

timepris
550,0
335,0
40,0
9,5
15,0
11,0

360
535
420
420
580
822

totalsum
198 000
179 225
16 800
3 990
8 700
9 042

Totalt i konseptutviklingsfasen

415 757

Totale kostnader 2021

808 395

bidrag
utvikling, styringsgruppe, prosjektgruppe, kvalitetssystem, kompetanse pakke, kommunikasjon
utvikling, Styringsgruppe, prosjektgruppe, kvalitetssystem, kompetanse pakke, kommunikasjon
kommunikasjon
Kvalitetssystem, kompetanse, GDPR, lovverk
likviditet, budsjett
styringsgruppe, styremøte, oppbygging kvalitet
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KS Agder - Drømmejobben - Sluttrapport - Sluttutbetaling
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning sluttrapporten
fra KS Agder vedrørende prosjektet Drømmejobben.
2. Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning med NOK 960.000,- (bevilget i
2020), utbetales som forespurt.

Vedlegg
KS Agder - Drømmejobben - Sluttrapport
Saksopplysninger
Prosjektet Drømmejobben er et stort og langsiktig prosjekt for hele kommunesektoren på
Agder. Prosjektet har vært gjennomført i regi av KS Agder, hvor Kompetansefondet har
bidratt med støtte over fire år (2017-2020) sammen med Sørlandets kompetansefond og
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.
Hovedmålet med prosjektet har vært å bidra til å løse de rekrutteringsutfordringer som
man har over tid har opplevd i mange kommuner på Agder. Agder vil fremover ha et
betydelig rekrutteringsbehov, med opp til dobbelt så stort rekrutteringsbehov enn enkelte
andre regioner. Får å muliggjøre dette har det vært viktig å avklare hva som skal til for at
kommunene på Agder skal få ansatte til alle viktige funksjoner.
Det har spesielt vært store utfordringer knyttet til rekruttering innenfor helse- og
omsorgssektoren i enkelte deler av regionen. Videre har det vært ekstra krevende der det
er kommunene som er arbeidsgiver da kommunene i undersøkelser har scoret dårligere
hos unge målgrupper (Arbeidsgivermonitoren 2019).
En viktig del av rekrutteringsproblemene til kommunene har imidlertid vist seg å være
manglende kunnskap hos målgruppene om de attraktive stillingene som har vært og er ute
i kommunene. Dette har man forsøkt å bidra til å rette på gjennom delprosjekter som er
gjennomført innenfor Drømmejobb prosjektet.
Dokumentnr.: 22/06385-2
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Et annet stort problem er at mange ansatte, spesielt innen helse, slutter i sin stilling de
første 10 årene. Det å analysere årsakene til dette, og å se på muligheter for å bedre på
forholdene som gjør at ansatte velger å slutte, har også vært en del av prosjektet.
Videre har deler av prosjektet fokusert på forskning knyttet til rekruttering av flyktninger
som arbeidskraft.
Videre har prosjektet tatt for seg ulike utfordringer knyttet til endret demografi, og økt
behov for kvalifiserte medarbeidere i kommunene.
Prosjektet er delt opp i seks deler:
-

Jobbvinner – Fokus på å øke rekruttering til helsefag/sykepleier i kommunene
Historiefortelling – Omdømmearbeid for det å arbeide i kommunene
Ambassadørkorps – Markedsføring av ansatte for det å arbeide for kommunene
Rekrutteringsstrategi – Samlet strategi for kommunene knyttet til rekruttering
Kurs i rekruttering – Kurs for deltakerkommunene i regi av Det Norske Veritas GL
Forskning – Forskning støttet av fondene gjennomført av UiA og NORCE

Rapporten gjennomgår utfordringene man har avdekket og peker på en rekke muligheter
og løsninger innenfor de ulike utfordringer. Videre kommer man med en del anbefalinger
som kan være nyttige for kommunene i regionen, men også for andre regioner.
Vedrørende sluttrapporten
Generelt
Som det fremgår av sluttrapporten har prosjektet belyst en rekke problemstillinger knyttet
til rekruttering av ansatte for kommunene på Agder. Videre er det skissert løsninger og
pekt på muligheter for å bedre eller løse en del av de utfordringer som foreligger.
Ut fra rapporten har prosjektet vært vellykket, med mange lærings- og forbedringspunkter
som både kommunene i regionen, og andre regioner kan dra nytte av videre.
Det er også intensjonen å videreføre deler av prosjektet i regi av KS Agder samtidig som
man nå tar prosjektet over i en driftsfase i de ulike kommunene.
Det er i denne forbindelse forespurt om man kan få overført restbeløpet fra bevilgningene
fra eksterne parter til prosjektet, til KS Agder. Totalt utgjør dette NOK 292.741,-, hvorav
andelen til Kompetansefondet utgjør NOK 97.551,I rapporten er prosjektet oppsummert slik:
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Økonomi
Kompetansefondet har støttet prosjektet og forskningen knyttet til dette over en periode på
fire år. Bevilgningene har vært slik:
2017
2018
2019
2020

NOK
NOK
NOK
NOK

230.000,285.000,715.000,960.000,-

Utbetalt
Utbetalt
Utbetalt
Ikke utbetalt

Det er nå forespurt om utbetaling av siste del av støtten innvilget i 2020. Daglig leder har
ingen innvendinger til dette og foreslår at dette godkjennes som omsøkt.
Konklusjon
Sluttrapporten foreslås tatt til etterretning. Sluttutbetaling av innvilget støtte foreslås
godkjent.
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UiA - Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljø – Sluttrapport
- Sluttutbetaling
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning sluttrapporten
fra UiA vedrørende prosjektet Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljø.
2. Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning med NOK 125.000,- (bevilget i
2020), utbetales som forespurt.
Vedlegg
UiA - Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljø - vedlegg til rapport 2021
Kopi-av-Prosjektregnskap-sluttrapport
Saksopplysninger
Prosjektet er et flerårig prosjekt hvor forskere ved UiA ønsket å undersøke og forstå
hvordan flyktningbarn og deres foreldre opplever møtet med barnehagene. Videre så man
på personalets forståelse og opplevelse av disse møtene.
Det ble søkt om midler hos Kompetansefondet og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.
Totalt er det søkt om NOK 1 million fra begge fond, fordelt på tre år, med 250.000,- i 2018,
500.000,- i 2019 og 250.000,- i 2020/2021. Midlene fra de to første årene er i sin helhet
utbetalt basert på tidligere rapporter.
Da prosjektet ble omsøkt skulle følge et utvalg flyktningbarn i deres møte med norske
barnehager.
Prosjektet skulle sette søkelys på flyktningbarns opplevelser i barnehager – som ville bidra
med kunnskap om velferdsinstitusjoners integrerende og inkluderende virke i forhold til
barn. Ved å gå inn i barnehager og lokalsamfunn på en eksplorerende måte, ville man
kunne fange inn hvordan barna ble møtt i de ulike samfunnsinstitusjonene barnehage og
sivilsamfunnet. Ikke minst ville man se på overgangen mellom de ulike arenaene barn og
deres foreldre deltok i og diskutere hvilke brytninger som kunne finne sted.
 Hvilke opplevelser og erfaringer gjorde barn seg i barnehager?
 Hvilke strategier benyttet barna seg av for å bli inkludert\ikke inkludert i et
institusjonelt felleskap?
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Hvilke institusjonelle rammer ble barna tilbudt?
Hvilke pedagogiske rammer ble barna tilbudt?
Hvilke opplevelser og erfaringer hadde personalet i barnehagene?
Hva erfarte foreldrene?
o Vil deltagelse i lokalsamfunnet kunne gi andre eller motstridende
erfaringer i forhold til deltagelse i barnehagehverdagen. Dette fokuset
vil gjøre det mulig å se utover den sosiale institusjonen som en
barnehage er og bringe inn betydningen av lokal kontekst.
Og til slutt ønsket man å se på hva flerkulturell kompetanse er, og hvordan
barnehagepersonalet og utdanningene kan ta høyde for dette?

Prosjektet er i det alt vesentlige gjennomført som forutsatt. Det er avholdt tre workshoper,
og gjort noe feltarbeid. Dette ble imidlertid begrenset som følge av Corona epidemien.
Videre er det avholdt seminarer i 2018 og 2020. Det siste et digitalt seminar med deltakere
fra flere europeiske land.
Det er også produsert flere artikler og bokkapitler i perioden.
Prosjektet med tilhørende analyser har ifølge prosjektansvarlig pekt på følgende:
1.

2.
3.
4.
5.

Emosjonell involvering er sterkt til stede og påvirker møtet mellom flyktningfamilier og ansatte
 Denne involveringen som personalet viser, gjør at forholdet privat- offentlig rolle kan bli utydelige.
 hos foreldre viser det seg som et sterkt behov til
 å hegne om barnets trygghet
 å bli en god forelder ut fra forventninger de møter
Foreldresamtaler viser seg som et viktig redskap for gjensidig utveksling, men også som en måte å tilpasse
foreldrene til barnehagens mål, og som en måte å utøve kontroll.
Personalet har fått økt arbeidspress ved statlige krav om økt foreldreinvolvering.
Statlig føringer kan fremstå som myk makt i hvordan ICDP kurs og kurs om traumebasert omsorg
gjennomføres.
De materielle omgivelsenes betydning i interaksjonene som foregår i barnehagene i møtet med flyktningbarn
og foreldre, både som brobygger og skaper av forskjeller.

Videre viser prosjektansvarlig til følgende:
1.
2.

De fleste funnene viser behovet for ytterligere forskning på dette feltet.
Iinteressante funn som peker fremover mot nye prosjekter
a. Begrepene epistemic injustice og civilising offensives ga nye perspektiver til analysene av
feltnotatene våre som peker mot innsatsen som gjøres fra personalet mot foreldre og barn. Foreldre
blir i stigende grad ansett som en sentral del av målgruppen som barnehagene skal arbeide mot, som
gir et større press på personalet, og foreldre. Og barnehagene blir i stor grad ansvarlige for statens
integreringspolitikk. Det reiser ulike dilemmaer for personalet og foreldre som kan komme innunder
krysspress.
b. Nyere materialitetsteorier åpner opp for å se barnehager i et større relasjonelt perspektiv, der en ser på
hvordan barnehagesteder og alt som er til stede virker inn på hvordan flyktningbarn og foreldre
oppfatter seg selv som inkludert eller ikke. En slik tilnærming åpner opp for hvordan
barnehagemiljøet virker inn på det som skjer. Som for eksempel hvordan ulike pedagogiske
programmer som barnehagene eller foreldre følger, ulike gjenstander i rommene, stedenes atmosfære
og menneskenes gjøren materialiserer seg i ulike praksiser. Disse ulike praksisen blir en del av det en
kalle ulike diskursive materielle praksiser i barnehagene, der flyktning familiene blir en del av disse
praksisene. Å være en del av praksisene vil også bety at en påvirker praksisene, noe som er viktig for
forskeren å undersøke.
c. Våre data viser en sterk emosjonell involvering i barnas liv både fra personalet og foreldre.
Personalets emosjonelle involvering viser et sterkt engasjement for flyktningforeldre og deres barn ve
og vel, og et stort ønske om at barna skal få det godt i Norge, der barnehagen kan være en slik trygg
base. I tillegg kan emosjonell involvering gjøre personalet er blind for egne normative føringer, som
kan være med på å umyndiggjøre foreldrenes ståsted og synspunkter.
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d.

3.

I et samfunnsperspektiv er det interessant å undersøke på hvilken måte vårt sosialdemokratiske
samfunn som også Rammeplan for barnehagen er tuftet på, viser seg i møtet med flyktningene. Statlig
\kommunal styring viser seg både som et redskap for kontroll av nyankomne flyktninger og\eller et
redskap for inkludering. Våre undersøkelser av de obligatoriske foreldresamtaler og pålagte kurs for
foreldre drøfter hva slags makt slike tilsynelatende dialogiske praksiser har. Denne myke makten som
vi kaller den, vil være viktig å forfølge.
e. Våre funn viser at det er et stort press på barnehager, der især nye forpliktelser i forhold til oppfølging
av foreldre krever mye. Det kan se ut som at det oppstår et krysspress foreldrearbeid og statlig
føringer- der personalets emosjonelle involvering i barna og foreldre kan komme i konflikt med
statlige føringer. Det vil være interessant å finne ut av hva dette krysspresset kan bestå av
Vi er blitt oppmerksomme på en ny og forsterket statlig rolle. Det viser seg gjennom den komplekse og sterke
rollen staten har fått som legges på barnehagene. I tillegg tyder det på at statens integrasjons politikk via
programmer, intensjoner og pålegg trenger seg inni familiens private sfærer, og påvirker barnehagelærerens
arbeidsoppgaver.

De bevilgete midlerne har vært brukt i overensstemmelse med søknaden – med unntak av de avvik som vi her har pekt
på. Vårt arbeid har ført til en rekke viktige funn, som både har betydning for personalet i de involverte institusjoner og
peker frem mot ytterligere forskningsarbeider. Gruppen planlegger videre flere artikler på bakgrunn av det allerede
genererte materialet og vil også arbeide mot en søknad om støtte til videre forksning på feltet.

Vedrørende sluttrapporten
Generelt
Prosjektet hadde som mål å se nærmere på hvordan flyktningbarn og deres foreldre
opplevde møtet med barnehagen. Arbeidet har resultert i en del observasjoner som man
kan lære av når barnehagene tilrettelegger og planlegger for sin interaksjon med
flyktningbarn og deres foreldre.
Videre er forskning og resultater av denne delt i fagmiljøer gjennom artikler og seminarer
som er avholdt i prosjektperioden.
Oppsummert peker prosjektansvarlig på følgende:
Vår viktigste innsats –

Å bli kjent med ulike barnehageorganiseringer, personalet, barn og foreldre der flyktninger utgjør alle
eller mange av barna.
 Å bli kjent med ICDP i et fylke.
 Å få innsikt i traumebasert omsorg, hvordan dette gjøres og hva det inneholder.
 Skriving og publisering av artikler
 Prosjektet har samarbeidet med et dansk prosjekt, under ledelse av Eva Gulløv, der på liknende vis
viser hvordan innsatsen for å inkludere små barn i stigende grad også involverer foreldre og livet i
hjemmene. Den forebyggende innsats retter seg ikke bare mot å lære barn å være barnehagebarn ved å
omgås andre og å gå i institusjoner, men også å lære foreldre å støtte barnas liv i barnehager og skoler
ved å innrette deres eget liv i forhold til institusjonenes rytme og forventninger.
Våre analyser peker på følgende:
 Emosjonell involvering er sterkt til stede og påvirker møtet mellom flyktningfamilier og
ansatte
o Denne involveringen som personalet viser, gjør at forholdet privat- offentlig rolle
kan bli utydelige.
o hos foreldre viser det seg som et sterkt behov til
 å hegne om barnets trygghet
 å bli en god forelder ut fra forventninger de møter
 Foreldresamtaler viser seg som et viktig redskap for gjensidig utveksling, men også som en
måte å tilpasse foreldrene til barnehagens mål, og som en måte å utøve kontroll.
 Personalet har fått økt arbeidspress ved statlige krav om økt foreldreinvolvering.
 Statlig føringer kan fremstå som myk makt i hvordan ICDP kurs og kurs om traumebasert
omsorg gjennomføres.
Dokumentnr.: 22/06408-2
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 De materielle omgivelsenes betydning i interaksjonene som foregår i barnehagene i møtet
med flyktningbarn og foreldre, både som brobygger og skaper av forskjeller.

Gjennom prosjektet er det også avdekket flere felter hvor man tenker det bør forskes
mer/nærmere på. Det er imidlertid ikke initiert noen nye søknader eller forlengelse av
prosjektet nå.
Økonomi
Kompetansefondet har bevilget og utbetalt støtte til prosjektet slik:
2018 NOK 125.000,2019 NOK 250.000,2020 NOK 125.000,-

Utbetalt
Utbetalt
Ikke utbetalt

Søker ber nå om å få utbetalt restbeløpet på NOK 125.000,-. Regnskap er vedlagt.
Som fremholdt over er det tidligere foretatt full utbetaling av støtte innvilget for årene 2018
og 2019. Det som gjenstår er utbetaling av støtte innvilget for 2020/2021. Dette omfatter et
beløp på NOK 125.000,- fra hver av de to fondene.
Konklusjon
Prosjektet er gjennomført som forutsatt. Daglig leder anbefaler at sluttrapporten tas til
etterretning og at sluttoppgjør av NOK 125.000,- kan finne sted som forespurt.
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Vedlegg 1:
Avsluttende rapport for prosjektet ved UiA «Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljø» for
perioden 2017 - 2021

Hovedpunkter i søknaden vår og innvilgete midler.
Høsten 2017 leverte vi en søknad til AAUK der vi ønsket å undersøke og forstå hvordan flyktningbarn og
deres foreldre opplevde møtet med noen utvalgte barnehager i Aust-Agder. Vi ønsket også å undersøke
personalets opplevelser og forståelser av disse møtene. Forsker gruppen heter Flyktningbarns møter med
barnehager og lokalmiljø heretter omtalt som FBMBOL. Vi søkte om 1 million kroner fordelt over tre år. I
søknaden skrev vi:
Prosjektet sikter mot å følge et utvalg flyktningbarn i deres møte med norske barnehager.
Prosjektet ønsker å sette søkelys på flyktningbarns opplevelser i barnehager – som vil bidra med
kunnskap om velferdsinstitusjoners integrerende og inkluderende virke i forhold til barn. Ved å gå
inn i barnehager og lokalsamfunn på en eksplorerende måte, vil vi kunne fange inn hvordan barna
blir møtt i de ulike samfunnsinstitusjonene barnehage og sivilsamfunnet utgjør. Vi vil ikke minst se
på overgangen mellom de ulike arenaene barn og deres foreldre deltar i og diskutere hvilke
brytninger som kan finne sted.
 Hvilke opplevelser og erfaringer gjør barn seg i barnehager?
 Hvilke strategier benytter barna seg av for å bli inkludert\ikke inkludert i et institusjonelt
felleskap?
 Hvilke institusjonelle rammer tilbys barna?
 Hvilke pedagogiske rammer tilbys barna?
 Hvilke opplevelser og erfaringer har personalet i barnehagene?
 Hva erfarer foreldrene?
o Vil deltagelse i lokalsamfunnet gi andre eller motstridende erfaringer i forhold til
deltagelse i barnehagehverdagen. Dette fokuset vil gjøre det mulig å se utover den
sosiale institusjonen som en barnehage er og bringe inn betydningen av lokal
kontekst.


Og til slutt hva er flerkulturell kompetanse, og hvordan barnehagepersonalet og utdanningene
kan ta høyde for dette?

Rapporten vil gi en innsikt i hvilke av disse spørsmålene som gruppen fikk undersøkt, og hva gruppen ønsker
å arbeide videre med. Først vil rapporten gi en oversikt over de konkrete oppgavene som ble gjennomført for
hvert år, samt gi en vurdering av hva arbeidet har ført til og hvorfor ikke alle mål ble oppnådd. Det vil være en
refleksjon over det vi betrakter som våre viktigste innsatser og hvilke faglige innsikter dette arbeidet har gitt.
Her vil blant annet et kort resyme over publikasjoner vi har hatt samt de som er under utarbeidelse, bli presentert.
Til slutt vil vi ut fra våre funn vise til mulige fremtidige forskningsprosjekter.
Hvem er gruppen:
Opprinnelig bestod gruppen av 6 deltakere:
Prosjektleder dosent Else Cathrine Melhuus
Øvrige forskningsmedlemmer:
Eva Gulløv – professor 2 ved institutt for pedagogikk og professor ved
Århus Universitet
Eugene Guribye – forskningssjef ved Agderforskning
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Maria Myrann –stipendiat ved institutt for pedagogikk
Lisbeth L. Skreland – Førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk
Tale Steen – Johnsen – Førsteamanuensis i sosiologi på institutt for sosiologi og
sosialt arbeid.
Eugene Guribye måtte dessverre slutte vår 2020.

Hva ble gjennomført for hvert år.
Før vi søkte midler hos AAUK hadde gruppen fått midler fra Universitetet i Agder til å jobbe frem
pilotprosjekter og få kontakt med aktuelle barnehager. De kontaktene vi fikk da ble med videre i prosjektet.
Vi gjennomførte også møter med aktuelle samarbeidspartnere og organisasjoner som har kompetanse på
denne gruppen:


November 2016 - Møte med sentrale aktører i forhold til de yngste asylsøkerne og deres familier –
bl.a. IMDI på Agder, HERO, kommunale representanter, styrer ved Kongsgård mottaksbarnehage.
Dette møtet ga oss en viss innsikt i de mange prosesser som møter disse barna når de ankommer
landet- og vi fikk tilbakemeldinger på prosjektets innretning.



Januar 2017 – møte med frivillige organisasjoner som jobber mot denne gruppen, barnehager som har
flyktninger, leder for Muslimsk Union Agder, en forelder, mottaksleder i Kristiansand. Dette møtet ble
en erfaringsutveksling som ga oss en utvidet forståelse av hva våre forskningsprosjekter skal rette seg
inn mot.
Disse møtene ga oss verdifulle innspill som lå til grunn for vår søknad til AAUK.
År 2018
Bevilgete midler på kr. 250 000
Følgende ble gjennomført:





Vår 2018 var hovedarbeidet gjennomføring av pilotprosjekter i barnehagene. Disse ble oppsummert
og videre forskningsspørsmål ble drøftet juni 2018.
Høst 2018 ble feltarbeidene videreført. Her ble et nytt felt inkludert, og det var ICDP møtene som
foreldre deltok på med henblikk på å styrke foreldrekompetansen i en norsk kontekst. (ICDP står for:
International Child Development Programme)
Desember 2018 arrangerte vi et internt lunsj til lunsj seminar 11-12.12, med 2 eksterne forskere,
Hilde Lidèn, Institutt for Samfunnsforskning, Oslo og Bolette Moldenhawer, Københavns
Universitet til stede. De la frem sin egen forskning på feltet og drøftet våre foreløpige funn med oss.

År 2019
Bevilgete midler på kr. 500 000.
Dette året ble gjennomføring av feltarbeidene samt starten på ulike skriveprosesser prioritert. Dette er
arbeidsintensivt, derfor ble halvparten av de totale innvilgete midler for denne perioden satt til denne
perioden.
Følgende ble gjennomført:
Ferdigstillelse av feltarbeider.
Oppretting av litteraturoversikt over tema som er relevant for vårt arbeid
Oppdatering og lesing av artikler.
Deltagelse på konferanse i Oxford.

Fakturaadresse

Universitetet i Agder
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Postboks 383 Alnabru
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Påbegynne artikkel skriving.
Forberede workshop med samarbeidsbarnehagene.

År 2020 -2021
Bevilgete midler på kr. 250 000
Følgende ble gjennomført:








21.1.2020 ble det avholdt en workshop med personalet i de fire involverte barnehagene der
vi la frem våre funn og hadde gruppediskusjoner med barnehagepersonalet. Hovedhensikten
er å få innspill fra personalet om utvalgte tema vi til da synes hadde trådt frem i våre
forskningsprosjekter.
Internasjonalt seminar 17-18.11.2020 med 17 deltagere fra 5 ulike land og 7 ulike høyskoler
og universiteter. Det skulle vært et fysisk seminar, men grunnet korona ble det avholdt på
Zoom. Forskerne kom fra Østerrike, Sveits, Danmark, Sverige og Norge.
Skriving av artikler.
August 2021 – 11-12.8 intern lunsj til lunsj seminar der arbeidet vårt ble oppsummert som
forarbeid til denne rapporten.
Desember 2021 – 8-9.12 siste interne arbeidsseminar for denne delen av prosjektet

Sentrale arbeider for hele perioden
Avholdte workshop
De tre workshopene med organisasjoner og ansatte som er involvert i flyktningspørsmål, samt møtet med våre
samarbeidsbarnehager som ble avholdt i forkant og starten av perioden har vært svært nyttige. Diskusjonene
ga retning til vår forskningsinnretning, ga støtte til prosjektet og kom med viktig informasjon om feltet og
politiske føringer.
Feltarbeid
Gjennomføringen av feltarbeid i tre barnehager, og påbegynt feltarbeid i en fjerde barnehage er
hovedmaterialet vårt. Feltarbeidet ga oss innsyn i hverdagslivet i barnehagene og kontakt med foreldre, barn
og ansatte. Deltagelse på de ulike arenaene sammen med intervjuene ga oss viktig innsikt i hvordan både
flyktningforeldre og ansatte involverte seg i barna og deres hverdagsliv i barnehagen. Vi så en stor emosjonell
involvering fra begge parter. Samtidig så vi at de ulike perspektivene foreldre og ansatte ga uttrykk for ofte
kunne være motsigelsesfulle.
Disse særegne forholdene mener vi gjør at arbeid og samarbeid mellom personalet og denne gruppen foreldre
ofte byr på særskilte og ofte vanskelige utfordringer. I tillegg ble vi klar over en makt dimensjon som
barnehageansatte har som gjennomførere av statens og kommunenes integrerings politikk. Disse ulike
funnene omhandles i korte presentasjoner av publikasjonene gruppen har utgitt eller har under arbeid.
Som del av feltarbeidet i barnehagene arrangerte vi et oppfølgingsseminar med involverte barnehageansatte –
som ga videre innspill til arbeidet. Der ble våre funn presentert og vi satt oss i grupper og diskuterte
relevansen og forståelsen av våre foreløpige funn. Funnene som ble presentert var gjenkjennelige for de
deltagende fagprofesjonelle. Drøftingene var konstruktive og responsen i etterkant var positive.
Det ble gjennomført et feltarbeid på et ICDP kurs for nyankomne utenlandske foreldre, der blant annet de
samme flyktningforeldre som var i en av barnehagene deltok. Feltarbeidet ga innsikt i de verdier man trenger
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å ha som foreldre i det norske samfunnet. ICDP kursene er støttet av statlige og kommunale forvaltninger, og
gir innsikt i det en kalle for en verdistyrt statlig styring, noe som blir utdypet i artikkel presentasjonene.

Avholdte seminarer

Internseminar desember 2018
Tema: Om å møte sårbare mennesker og forskerrollen
Seminaret vektla forskerens egen og ofte sterke normativitet rundt integreringsspørsmål som gjør at en kan bli
svært kritisk til det en ser. Følgende poeng ble drøftet. Mennesker forskeren treffer blir ofte satt i en
underordnet posisjon i møte med denne normativitet. Det blir viktig å synliggjøre hvilken forståelse en har, og
hvilke fordommer som kan komme frem i analysen. Det kan være lett å anlegge en skarp kritisk tilnærming til
profesjonsutøvere, der en sitter som forsker på et kontor og forholder seg til hverdagspraksisen. For å oppnå
tillit kan en ta opp og nyansere de ulike følelser den enkelte forskeren har og hvordan de kommer til uttrykk i
forskningsmaterialet sammen med forskergruppen. Det er viktig å utfordre seg selv på det en «ikke liker». En
skal være bevisst den privilegerte posisjonen en har som forsker, og være nysgjerrig på hvordan de andre
forstår den? Normativitet viser seg både i forskerrollen og i pedagogrollen, det er nyttig å tenke igjennom
forskjellen mellom disse to rollene. Videre ble ulike måter å utvikle empiri og analysere materialet drøftet.
Det ble understreket at engasjement er en styrke i prosjektet, det gir inngang til videre informasjon.
Med disse tankene ble våre videre forskningsprosesser drøftet på dag 2.

Digitalt internasjonalt seminar høst 2020
I invitasjonen skrev vi: Forskningsgruppen ved Universitetet i Agder Flyktningbarns møter med barnehager
og lokalsamfunn (FBMBOL) vil være vertskap for et seminar knyttet til forskning om flyktningbarn i
barnehagealder og deres familier ulike steder i Norge og Europa høsten 2020. Dagens flyktningsituasjon og
diskusjonene om de yngste barnas tilværelser i leirene aktualiserer nye problemstillinger som gjør at forskning
på de yngste flyktningbarna må fortsette og utvikles. Vi ønsker å utvikle prosjektet vårt i samarbeid med flere
forskere. Vi ønsker å sondere muligheten av å utvikle eller skape nye prosjekter sammen med andre som
forsker på samme tematikk.
Det var deltakere fra Sveits, Østerrike, Sverige, Danmark og Norge.
Følgende sentrale spørsmål ble reist:
o
o

o

o

Hvordan er diskurser som aktiveres i barnehagene knyttet til diskurser utledet av
humanistiske tradisjoner vesten er en del av.
Hvilken makt har våre ulike lands statlig politiske føringer over måten arbeid med
flyktninger i barnehager gjøres? Det vil være interessant å utforske forestillinger rundt
begrepet den intime staten som en form for myk makt og de mange måter en slik myk makt
vises i institusjonene.
Det finnes ingen standarder som en kan måle tilhørighet og integrering med. Hva innebærer
ord som integrering og tilhørighet i de forskellige nasionale sammenhenge og hvilke
implikasioner har det i de ansattes arbeide med barn og foreldre?
Det vil være interessant å anlegge det en kan kalle en moralsk koreografi som en linse som
gjør at vi kan delta i diskusjoner knyttet både til hvilke diskurser aktiveres, og hvordan
statens innflytelse på ulike nivåer av integreringspolitikken viser seg i
barnehagepedagogikken.
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Disse punktene vil være interessante å utforske videre i nye forskningsprosjekter.

Artikler og bokkapitler skrevet i perioden:
Gulløv, E. & J. Kampmann (2021). Civilisering af forældre – en del af børnehavens projekt?. Dansk
Pædagogisk Tidsskrift, forventes at udkomme januar 2022.

Melhuus, E.C. and Skreland, L.L. “The doing of woollen clothes –
Perspectives on materiality in teacher’s work with immigrant children in Norwegian kindergartens. Under
utarbeidelse.
Artikkelen retter oppmerksomhet mot hvordan inkluderingsarbeid med flyktningforeldre i barnehager er en
materiell praksis, der både ting, stemninger, rom og mennesker spiller sammen. Kultur analyser av
materialitet viser at makt og verdier er knyttet sammen med det designet og den faktiske, materielle
utformingen objektet har. Dette innebærer at ting så vel som mennesker har agens og er del av en virkelighet
der både mennesker og ting gjensidig påvirker oppfatningen vi har av verden. Ting får makt ved at de deltar i
å skape våre forventninger, blant annet ved å påvirke vår normative oppførsel. Vårt mål er vært å utforske
hvordan ting og mennesker, som i post-humanistisk teori kalles for menneskelig og mer enn menneskelig ting,
trer frem og forbinder seg med hverandre. Ved å ta utgangspunkt i ulltøyets mange tilblivelser i
integreringsarbeidet mellom foreldre og ansatte, ønsker vi å vise hvordan et etnografisk forskings prosjekt
som tar materialitet som utgangspunkt, åpner opp for de mange møtene som ulltøy, barn, ansatte, foreldre og
rom skaper som meningsfulle praksiser, som også markerer forskjeller mellom de som kan og de som ikke
kan.
Myrann, M. K. (2021). Foreldresamtalen –kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage. Cappelen
Damm Akademisk.
Boka er en lærebok rettet mot barnehagelærere og studenter, og er pensum på barnehagelærerutdanningen ved
UiA. I kapittel 5, «Foreldresamtaler i et interkulturelt perspektiv», løftes temaer knyttet til foreldresamarbeid
med minoritetsforeldre. Forståelser av interkulturell kommunikasjon belyses her gjennom en sammenstilling
av teori og empiri, der det empiriske materialet består av samtalesekvenser fra foreldresamtaler med
flyktningforeldre, hentet fra feltarbeid gjort i vårt prosjekt. Kulturforståelse, språkkompetanse og
foreldremedvirkning er sentrale temaer i kapittelet. Kulturforståelse som fenomen knyttes opp mot den
konkrete gjennomføringen av foreldresamtaler med minoritetsforeldre, der det vises til hvordan
barnehagelæreres kulturforståelse kan prege graden av åpenhet og forståelse i samtalen. En ser også på
betydningen av språkkompetanse i foreldresamtaler, der både grammatiske og kommunikative aspekter spiller
inn. I kapittelet gis det eksempler på hvordan språkkompetanse kan ha innvirkning på vilkårene for reell
dialog og innflytelse i foreldresamarbeidet. Kapittelet løfter problemstillinger relatert til makt og tendensen til
at minoritetsforeldre i mindre grad enn majoritetsforeldre inkluderes og får reell medvirkning i
foreldresamarbeidet. Avsluttende refleksjonsspørsmål oppfordrer barnehagelærere og studenter til å reflektere
over egen kulturforståelse og utforske potensialer for et mer likeverdig samarbeid med minoritetsforeldre.

Myrann, M. K. (2021). Humour and laughter as communication in collaboration with refugee parents. Under
utarbeidelse.
Artikkelen setter søkelys på bruk av humor og latter i foreldresamarbeid med flyktningforeldre. Feltarbeid fra
forskningsprosjektet utgjør artikkelens empiriske grunnlag i form av foreldresamtaler og uformelle samtaler i
barnehagen. Artikkelen presenterer teoretiske perspektiver knyttet til kommunikasjon, humor og latter og
argumenterer for at barnehagelæreres bruk av humor og latter får betydning for foreldresamarbeidet. Det vises
til empiri der humor og latter antas å bidra til å styrke relasjoner mellom profesjonsutøvere og foreldre. På en
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annen side trekkes det også frem eksempler på at humor og latter kan føre til forvirring og opplevelse av
avstand i foreldresamarbeidet. Artikkelen konkluderer med at humor og latter kan gi verdifulle bidrag inn i et
varmt og nært foreldresamarbeid, samtidig som det eksisterer fallgruver der humor og latter kan slå uheldig ut
og bekrefte eller forsterke asymmetrien i relasjonen mellom profesjonsutøver og foreldre. Forskning tyder på
at bruk av humor og latter er kulturspesifikk og ikke universell. Det kan derfor argumenteres for at
barnehagelærere bør ta høyde for kulturaspektet i sin kommunikasjon med foreldre og være bevisst på
hvordan humor og latter tolkes innenfor visse kulturelle forståelsesrammer. Disse sidene ved
kommunikasjonen er ikke uskyldige og tilfeldige kommunikasjonsformer, men uttrykk som bidrar til å øke
eller minske foreldres opplevelse av respekt, inkludering og likeverd i samarbeidet.
Steen-Johnsen, Tale; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2021). “The politics of emotion in a parenting support
programmes for refugees in Norway”. Emotions and Society. ISSN: 2631-6897.
doi:10.1332/263169021X16152829478746.
Velferdsstaten tilbyr foreldrekurs til grupper som de anser å være i risikosonen for å utvikle senere sosiale
problemer. Slike programmer er blitt stadig mer vanlige. I denne artikkelen tar vi for oss programmet ICDP
(International Child Development Programme) som tilbyr foreldrestøtte. Dette er nå en del av obligatorisk
introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i Norge. Vi viser i denne artikkelen hvordan
følelsesuttrykk brukes av dem som underviser programmet for å indikere når foreldrene opptrer på en måte
som er ønsket i programmet. Vi foreslår at disse følelsesuttrykkene understreker politiske verdier og indikerer
at flyktningene bør tilpasse seg programmets forslag til hvordan godt foreldreskap skal utøves. Studien viser
at nyankomne flyktningforeldre opplever en viss kunnskap og følelsesmessig press for å skulle tilpasse seg
foreldrerollen i en ny kontekst.
Steen-Johnsen, Tale; Skreland, Lisbeth Ljosdal (N.D.p.t). “Epistemic injustice in a parenting programme or
refugees in Norway”. Sendes til Families Relationship and Societies i 2022.
I denne artikkelen ser vi på om ICDP (International Child Development Programme) kan oppfattes som en
epistemisk urett begått mot flyktningforeldre. Vi viser at de er utpekt som en gruppe som må ta dette kurset og
at de derfor utsettes for en epistemisk forventning om å forbedre seg som foreldre. Epistemisk urett, belyst av
Fricker (2007) begås mot enkelte grupper og tar fra dem muligheten til å påvirke kunnskap som omhandler
dem selv. Dette forsterkes i selve ICDP kurset hvor kursledere responderer positivt på innspill fra deltagere
når de er i tråd med ICDP og overser dem når de ikke er det. Artikkelen spiller inn til det politiske landskapet
når vi ber om at toleransen for ulike former for foreldreskap bør økes.
Det er også påbegynt en felles artikkel om matboksens vei fra hjem til barnehage, og hvordan denne boksen
spiller sammen med ulike kulturelle og sosiale forventninger som opptrer i barnehagelivet. Her vil barnas
perspektiver vektlegges.

Hva fulgte vi ikke opp fra søknaden og årsaker:
Den tid vi hadde til rådighet valgte vi å konsentrere kreftene om interaksjonen i og omkring barnehagene.
ICDP viste seg som en opplagt mulighet å utforske arenaer som foreldre deltok i utenfor barnehagene, og det
ble prioritert på bekostning av lokalområdet. Dessuten viste det seg at det var mye forflytning blandt familier
med flygtningbakgrunn, så det var ikke helt innlysende hvilket lokalområde vi skulle undersøke. Vårt
materiale gjorde også at vi konsentrerte oss i stor grad om de ulike verdier som møter foreldrene og barna.
Vi ønsket å ha et feltarbeid i en barnehage der flyktningbarn er en klar minoritet, og fikk tilgang til en
barnehage. Feltarbeidet ble startet opp, men ble avlyst på grunn av korona. Funn fra dette feltarbeidet ville
vært interessant å drøfet i forhold til de funn vi har gjort i de tre barnehager der innvandrere utgjør et flertall.
Vi hadde et ønske om at undersøke hva forskjeller i organisering av barnehagene betyr for flyktningbarns
oppfattelse av seg selv som barnehagebarn
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Feltarbeidene har gitt oss data på barn-barn relasjoner og hvordan barna forholder seg til
barnehagehverdagene i de ulike barnehagene vi var i. Gruppen har enda ikke sammenfattet disse funnene og
har derfor heller ikke skrevet noe rundt dette.
Vår viktigste innsats –

Å bli kjent med ulike barnehageorganiseringer, personalet, barn og foreldre der flyktninger
utgjør alle eller mange av barna.
 Å bli kjent med ICDP i et fylke.
 Å få innsikt i traumebasert omsorg, hvordan dette gjøres og hva det inneholder.
 Skriving og publisering av artikler
 Prosjektet har samarbeidet med et dansk prosjekt, under ledelse av Eva Gulløv, der på
liknende vis viser hvordan innsatsen for å inkludere små barn i stigende grad også
involverer foreldre og livet i hjemmene. Den forebyggende innsats retter seg ikke bare mot
å lære barn å være barnehagebarn ved å omgås andre og å gå i institusjoner, men også å lære
foreldre å støtte barnas liv i barnehager og skoler ved å innrette deres eget liv i forhold til
institusjonenes rytme og forventninger.
Våre analyser peker på følgende:
 Emosjonell involvering er sterkt til stede og påvirker møtet mellom
flyktningfamilier og ansatte
o Denne involveringen som personalet viser, gjør at forholdet privatoffentlig rolle kan bli utydelige.
o hos foreldre viser det seg som et sterkt behov til
 å hegne om barnets trygghet
 å bli en god forelder ut fra forventninger de møter
 Foreldresamtaler viser seg som et viktig redskap for gjensidig utveksling, men
også som en måte å tilpasse foreldrene til barnehagens mål, og som en måte å
utøve kontroll.
 Personalet har fått økt arbeidspress ved statlige krav om økt foreldreinvolvering.
 Statlig føringer kan fremstå som myk makt i hvordan ICDP kurs og kurs om
traumebasert omsorg gjennomføres.
 De materielle omgivelsenes betydning i interaksjonene som foregår i barnehagene i
møtet med flyktningbarn og foreldre, både som brobygger og skaper av forskjeller.
Hva viser våre analyser og ideer til hva det bør forskes på videre.
 de fleste funnene viser behovet for ytterligere forskning på dette feltet.
 interessante funn som peker fremover mot nye prosjekter
o Begrepene epistemic injustice og civilising offensives ga nye perspektiver til
analysene av feltnotatene våre som peker mot innsatsen som gjøres fra personalet
mot foreldre og barn. Foreldre blir i stigende grad ansett som en sentral del av
målgruppen som barnehagene skal arbeide mot, som gir et større press på
personalet, og foreldre. Og barnehagene blir i stor grad ansvarlige for statens
integreringspolitikk. Det reiser ulike dilemmaer for personalet og foreldre som kan
komme innunder krysspress.
o Nyere materialitetsteorier åpner opp for å se barnehager i et større relasjonelt
perspektiv, der en ser på hvordan barnehagesteder og alt som er til stede virker inn
på hvordan flyktningbarn og foreldre oppfatter seg selv som inkludert eller ikke.
En slik tilnærming åpner opp for hvordan barnehagemiljøet virker inn på det som
skjer. Som for eksempel hvordan ulike pedagogiske programmer som barnehagene
eller foreldre følger, ulike gjenstander i rommene, stedenes atmosfære og
menneskenes gjøren materialiserer seg i ulike praksiser. Disse ulike praksisen blir
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en del av det en kalle ulike diskursive materielle praksiser i barnehagene, der
flyktning familiene blir en del av disse praksisene. Å være en del av praksisene vil
også bety at en påvirker praksisene, noe som er viktig for forskeren å undersøke.
o Våre data viser en sterk emosjonell involvering i barnas liv både fra personalet og
foreldre. Personalets emosjonelle involvering viser et sterkt engasjement for
flyktningforeldre og deres barn ve og vel, og et stort ønske om at barna skal få det
godt i Norge, der barnehagen kan være en slik trygg base. I tillegg kan emosjonell
involvering gjøre personalet er blind for egne normative føringer, som kan være
med på å umyndiggjøre foreldrenes ståsted og synspunkter.
o I et samfunnsperspektiv er det interessant å undersøke på hvilken måte vårt
sosialdemokratiske samfunn som også Rammeplan for barnehagen er tuftet på,
viser seg i møtet med flyktningene. Statlig \kommunal styring viser seg både som
et redskap for kontroll av nyankomne flyktninger og\eller et redskap for
inkludering. Våre undersøkelser av de obligatoriske foreldresamtaler og pålagte
kurs for foreldre drøfter hva slags makt slike tilsynelatende dialogiske praksiser
har. Denne myke makten som vi kaller den, vil være viktig å forfølge.
o Våre funn viser at det er et stort press på barnehager, der især nye forpliktelser i
forhold til oppfølging av foreldre krever mye. Det kan se ut som at det oppstår et
krysspress foreldrearbeid og statlig føringer- der personalets emosjonelle
involvering i barna og foreldre kan komme i konflikt med statlige føringer. Det vil
være interessant å finne ut av hva dette krysspresset kan bestå av
Vi er blitt oppmerksomme på en ny og forsterket statlig rolle. Det viser seg gjennom den
komplekse og sterke rollen staten har fått som legges på barnehagene. I tillegg tyder det på at
statens integrasjons politikk via programmer, intensjoner og pålegg trenger seg inni familiens
private sfærer, og påvirker barnehagelærerens arbeidsoppgaver.

Avslutning
De bevilgete midlerne har vært brukt i overensstemmelse med søknaden – med unntak av de avvik
som vi her har pekt på. Vårt arbeid har ført til en rekke viktige funn, som både har betydning for personalet i
de involverte institusjoner og peker frem mot ytterligere forskningsarbeider. Gruppen planlegger videre flere
artikler på bakgrunn av det allerede genererte materialet og vil også arbeide mot en søknad om støtte til videre
forksning på feltet.

Grimstad 17.12.2021
Else Cathrine Melhuus
Dosent emerita ved institutt for Pedagogikk
Universitetet i Agder
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Dato: 14.12.2021
Deres ref.:
Vår ref.:

Besøksadresse: Universitetsveien 25, Kristiansand
Direkte tlf:

Saksbehandler:
[E-post]
Vedlegg 2
Utbetalingsanmodning
Gjelder prosjekt «Flyktningsbarns møter med barnehager og og lokalmiljø på Agder
Med Prosjektleder Else Ctahrine Melhuus, UIA
Tildelt 250 000 kr for 2018, saksnummer 31/18 – ref nr 17/9915-60
Tildelt 500 000 kr for 2019, saksnummer 14/19 – ref 18/5631-13
Begge disse er utbetalt
Tildelt 250 000 kr for 2020, saksnummer 7/20

ref - 20/02631-24

Disse er igjen fordelt mellom AAUKF og Sparebankstifltelsen
Regnskap for prosjektet for 2020 og 2021 (totalregnskap i sluttrapporten)

Timer for ansatte i barnehager som deltar har vist seg å være vanskelig å regnskapsføre, siden vi ikke
har noe bilag på dette er de heller ikke tatt med i regnskapet
Vi ønsker å få utbetalt tildelte midler på kr 250 000 kr, 125 000 fra hver
UIAs kontornr er 7694 05 18748
En overføring må merkes med 1440 801034
Med hilsen
Inger Lin Baade
Rådgiver
Fakultet for humaniora og pedagogikk
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Prosjektregnskap – totalkostnader
Kostnader
Kostnadsart (Hovedposter)
Timer ledelse
Timer forskning
Timer ansatte i barnehager
Kjøp av tjenester - tolk/transkribering
Reiseutgifter
Driftsutgifter

Regnskap

Budsjett
88000,00
2088633,00
0,00
23190,00
20594,00
11489,00
0,00
0,00
0,00
2231906,00

SUM

88000,00
1800000,00
24000,00
20000,00
80000,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
2062000,00

Finansiering
Kilde
Aust Agder kompetansefond
UIA egen FoU-tid
Barnehager - egen tidsbruk

SUM
UIA er underlagt riksrevisjonen

Virkelig

Planlagt
1000000,00
1231906,00
0,00
0,00
0,00
2231906,00

1000000,00
1038000,00
24000,00
0,00
0,00
2062000,00
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/06509-9
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten vedrørende
prosjektet Innafor til etterretning.
2. Sluttutbetaling med NOK 247.500,- gjennomføres som forespurt.
Vedlegg
(Egeninnsats) Oversikt Frivillig innsats -Blå Kors Innafor - sluttrapport
MASTEROPPGAVE 2020 (ferdig)
Bekreftelse fra Dag Ole Teigen, Kompetansefondet
Anmodning om sluttutbetaling
Rapportering 2018-2021 Innafor
Rapportering 2018-2021 Innafor (underskrevet) pdf
Prosjekt Innafor- revisors uttalelse november 2021 signert
BKK - Innafor - Sluttrapport - november 2021
Saksopplysninger
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond fattet følgende vedtak i sak 9/20:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FK Jerv og Blå Kors et tilskudd på 360 000
kroner til prosjektet «Innafor». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør også bevilger
et tilskudd på 360 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 3,95 mill. kroner. Ved avkorting av
prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i
tilsagnsbrevet.

Dette er et prosjekt som Kompetansefondet i samarbeid med Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør har støttet fra 2018-2020.
FK Jerv og Blå Kors Kristiansand har siden 2015 samarbeidet med prosjekt knyttet til
mobbing, og med utgangspunkt i Chat-tjenesten SnakkomMobbing.no. Samarbeidet ble
Dokumentnr.: 22/06509-9
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utvidet i 2017. Formålet var å bedre kommunikasjon rundt barn og unges opplevelser
knyttet til helse, trivsel, levekår, mobbing og inkludering.
Etter dialog og undersøkelser ble det besluttet å utarbeide en app – Innafor. Siden 2018 er
appen utviklet og testet. Appen er nå lansert. Da man var på vei over i en driftsfase for
appen valgte Kompetansefondet å ikke følge prosjektet videre sak 27/21 og 47/21. Dette
er bakgrunnen for at det nå mottas sluttrapport og forespørsel om sluttoppgjør.
Prosjektansvarlig oppsummerer dette slik i sluttrapporten:
FK Jerv og Blå Kors Kristiansand har siden 2015 hatt et samarbeid med utgangspunkt i den nasjonale chattjenesten SnakkOmMobbing.no. I 2017 tok FK Jerv initiativ til å utvide allerede eksisterende samarbeid.
Sammen ønsket FK Jerv og Blå Kors Kristiansand å bedre kommunikasjonen omkring barn og unges
opplevelse av faktorer som helse, trivsel, levekår, mobbing og inkludering. Teknologimiljøet på UiA ble
involvert og man kom fram til at en app var den beste plattformen for å utvikle idéen til en praktisk og
brukervennlig løsning. Resultatet ble apputviklingsprosjektet Innafor - et navn som spiller på viktigheten av at
alle blir inkludert i en gruppe og at man skal finne konkrete verktøy og det man trenger innafor appen.
Med økonomisk støtte fra AAUKF og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, startet FK Jerv og Blå Kors
Kristiansand opp prosjektet «Innafor» sommeren 2018. Partene ønsket å «kunne utvikle løsninger og
tjenester som kan bidra til større grad av integrering og inkludering både på, og utenfor, fotballbanen.
Prosjektets hovedfokus er å utvikle en digital plattform som vi knytter opp mot faktorer som helse, trivsel og
mobbing.» Prosjektet var ment løst i nært samarbeid med Universitetet i Agder og med betydelig frivillig
innsats. Prosjektleder ble ansatt sommeren 2018 og de første studentene fra UiA Grimstad ble rekruttert.
Siden høstsemesteret 2018 har det vært aktiv deltakelse fra studentene hvert semester. Prosjektet har til
dags dato resultert i tre bacheloroppgaver og en masteroppgave. Prosjektet er praksisnært og involvering av
brukergruppen står sentralt. Det har blitt gjennomført brukerundersøkelser på cuper, skoler (ungdomsskole
og videregående skole) og internt i FK Jerv, og prosjektet har jobbet tett med Gutter 05 og Guter 06 i FK Jerv
i utviklingsarbeidet. Lagene har blant annet testet pilotversjon av appen og fungert som referansegruppe
underveis. Spillerne har i tillegg bidratt som «skuespillere» og ressurspersoner i prosjektets promoteringsfilm
som ligger på www.innafor-app.no. Vi har i tillegg benyttet ungdomsrådet til Blå Kors Chat-senter som
referansegruppe ved flere anledninger.
Nå er vi kommet til september 2021 og har brukt det siste halvåret til å utvikle og programmere appen
«Innafor», sammen med et dyktig team fra Egde Consulting. Appen vi sitter igjen med overgår de
forventinger og mål vi satte oss i 2018. Appen og prosjektet har vokst til noe større enn det vi så for oss ved
oppstart. Vi er nå ferdig med programmeringsarbeidet og Innafor appen er tilgjengelig for nedlastning i
Appstore og Google Play Butikk.

Videre skriver prosjekteier følgende:
Konklusjon
Nå er appen «Innafor» ferdig programmert, og den ligger tilgjengelig på Appstore og Google Play Butikk. Vi
har allerede testet appen på en gruppe ungdommer og vet vi har et godt produkt. Samarbeidet med UIA har
fungert godt, og prosjektet har bidratt til tre bacheloroppgaver og en masteroppgave så langt. Vi har også fått
gode innspill fra kompetansemiljø innen helse, bl.a. RVTS Sør.
Prosjektet har benyttet mye frivillig arbeid, hovedsakelig fra medlemmer i FK Jerv, Blå Kors Kristiansand,
Egde Consulting og Grimstad skolen. Nå kan vi tilby et verktøy som kan gi treneren en indikasjon på det
psykososiale miljøet i gruppen eller laget, og ved hjelp av appen «Innafor» vil flere barn og unge få
muligheten til å oppleve mestring og trivsel.
Videreføring
Prosjektet går nå over i en ny, spennende fase, slik vi ser det. Dette er beskrevet i ny søknad som er sendt
over til AAUKF. I denne søknaden beskriver vi en fireårs-periode med implementering og videre utvikling i
tillegg til forskning. Målet for neste fase er at Norges Fotballforbund tar «Innafor» - både appen og
kompetansepakken - i bruk lokalt, regionalt og nasjonalt i løpet av fire år. I tillegg planlegger vi forskning
sammen med Universitetet i Agder.
Takk
Vi vil benytte anledningen til å takke AAUKF for at dere har bidratt inn i dette prosjektet, og dermed
muliggjort at appen «Innafor» er produsert. I dette prosjektet har virkelig ulike organisasjoner, frivilligheten,
Universitetet og andre kompetansemiljø samarbeidet om å 16 utvikle noe som vil kunne ha en positiv
Dokumentnr.: 22/06509-9
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innvirkning på barn og unges oppvekst, trivsel og psykiske helse. Takk for deres økonomiske bidrag og den
gode dialogen vi har hatt.

Vedrørende sluttrapporten
Prosjektet har som angitt over vært støttet av Kompetansefondet og Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør i fellesskap over en periode på tre år. Sparebankstiftelsen er fortsatt
inne med støtte.
Da søknad ble mottatt i 2021 var prosjektet innen i en overgang fra utvikling til
iverksettelse og drift. Kompetansefondet valgte da å trekke seg ut av prosjektet.
Prosjektet har vært basert på et bredt og godt samarbeid med en rekke partnere innenfor
både frivillighet, næringsliv, offentlig forvaltning og utdanningssektoren/UiA.
Prosjektet har fokusert på å komme i kontakt med og diskutere, samt oppfatte situasjoner
rundt svært viktig og sentrale problemstillinger for barn og unge, slik som:
-

Mobbing
Psykisk helse
Inkludering (trygt og godt miljø – for alle)
Integrering (aksept for mangfold og forskjellighet. Trygge rammer.)
Fattigdom og bekymring
Vold og seksuelle overgrep
Treneren som god rollemodell og trygg voksen
Fair Play

Prosjekteier vurderer måloppnåelsen i prosjektet som svært god. Endelig svar på
måloppnåelse vil man først ha når appen har vært tilgjengelig og i bruk en periode og
undervisningsopplegg mv har vært gjennomført ved skoler, fritidstilbud, idrettslag mv.
Etter daglig leders vurdering fremstår dette som et godt prosjekt for Kompetansefondet.
Samtidig fremstår det som korrekt av styret at man ikke videreførte prosjektet i 2021 da
prosjektet var på vei over i en driftsfase.
Vi håper nå at appen og læringsopplegget virkelig blir en suksess, og at lag og frivillige
organisasjoner, herunder Norges Fotballforbund, nå tar opplegget i bruk og gjør dette til et
aktivt arbeidsverktøy for lag/aktiviteter med barn og unge.
Det gjenstår NOK 247.500,- av midler tildelt i 2020. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
skal dekke tilsvarende beløp, slik at totalbeløpet blir NOK 495.000,-. Frem til nå har
utbetalingene vært samkjørt slik at Kompetansefondet har stått for utbetaling og deretter
fått halvparten refundert av Sparebankstiftelsen. Ved behov vil daglig leder legge opp til
samme løsning forutsatt at vi skriftlig får bekreftet at Kompetansefondet vil få refundert
NOK 247.500,-.
Konklusjon
Daglig leder anbefaler styret å ta sluttrapporten til etterretning og godkjenne en
sluttutbetaling på NOK 247.500,-, tilsvarende utestående i prosjektet.
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Oversikt egeninnsats i prosjektet
Beskrivelse

dato

Ungdomsgruppe - KKG
Trener / lærer - KKG
Trener / Leder - Fotball
Annen frivillig innsats - Steffen Hagen, Odd Grenland
Annen frivillig innsats - Steffen Hagen, Odd Grenland
Ungdomsgruppe - Sør Cup
Ungdomsgruppe - Sør Cup
Trenere - Sør Cup
Trenere - Sør Cup
Skolepersonlell / forskere - UIA, Institutt for folkehelse, Idrett og Ernæring
Annen frivillig innsats - Knut Clausen, Agens AS - Coaching/veiledning
Annen frivillig innsats - Andre Skjeggestad, Agens AS - veiledning
Ungdomsgruppe - G05 Jerv
Trenere/Foreldre - G05 Jerv
Ungdomsgruppe - G04 Jerv
Trenere/Foreldre - G04 Jerv
Annen frivillig innsats - Ekspress Print ved/A.W. (Design)
Annen frivillig innsats - Knut Clausen, Agens AS - Coaching/veiledning
Ungdomsgruppe - G04 Jerv
Ungdomsgruppe - G05 Jerv
Trener - Jerv G04
Trener - Jerv G05
Skolepersonlell / forskere - UIA, Institutt for folkehelse, Idrett og Ernæring
Skolepersonell / masterstudenter lærerutdanningen UIA
Annen frivillig innsats - Knut Clausen, Agens AS - Coaching/veiledning
Ungdomsgruppe - Jerv Akademiet
Skolepersonell / masterstudenter lærerutdanningen UIA
Skolepersonell / masterstudenter lærerutdanningen UIA
Trenere/Foreldre - G05 Jerv
Ungdomsgruppe - G05 Jerv
Ungdomsgruppe - Statister film
Annen frivillig innsats - Knut Clausen, Agens AS - Coaching/veiledning
Skolepersonell / masterstudenter lærerutdanningen UIA
Skolepersonell / masterstudenter lærerutdanningen UIA
Annen frivillig innsats - Gro Anita Poulsen + Tonje (SOME prosjekt Agder)
Annen frivillig innsats - Andreas Widerø (Personvern + samtykkeskjema)
Skolepersonell / ungdomsskoleelever testperiode
Skolepersonell / kontaktlærere Grimstad ungdomsskole testperiode
Annen frivillig innsats - Knut Clausen, Agens AS - Coaching/veiledning
Annen frivillig innsats - Jaran, Agens AS - Møte/Rådgivning

31.10.2018
31.10.2018
15.07.2018
20.07.2018
12.10.2018
25.06.2018
26.06.2018
25.10.2018
26.10.2018
15.11.2018
14.11.2018
20.11.2018
05.12.2018
05.12.2018
14.01.2019
14.01.2019
23.01.2019
24.01.2019
05.02.2019
07.02.2019
05.02.2019
07.02.2019
01.02.2019
12.02.2019
25.02.2019
27.04.2019
21.03.2019
06.03.2019
25.04.2019
25.04.2019
26.04.2019
10.04.2019
28.08.2019
30.08.2019
16.09.2019
18.09.2019
15.09.2020-15.12.2020
15.09.2020-15.12.2020
05.12.2019
05.12.2019

30
2
5
1
1
10
10
4
4
2
1
1
27
6
16
2
1
1
15
16
1
3
3
2
1
38
2
2
3
20
5
1
2
2
2
1
60
4
1
1

60
4
10
3
3
10
10
4
4
6
4
2
54
12
32
4
2
2
45
32
3
6
6
5
3
57
4
4
6
40
15
1
8
8
5
3
188
28
2
2

150
500
500
350
350
150
150
350
350
500
500
500
150
350
150
350
500
500
150
150
350
350
500
250
500
150
250
250
350
150
150
500
250
250
350
350
150
500
500
500

9000
2000
500
1050
1050
1500
1500
1400
1400
3000
2000
1000
8100
4200
4800
1400
1000
1000
6750
4800
1050
2100
3000
1250
1500
8550
1000
1000
2100
6000
2250
500
2000
2000
1050
1050
28200
14000
1000
1000

Skolepersonell / Bachelor studenter UIA Grimstad 2018/2019
Skolepersonell / Masterstudenter lærerutdanningen UIA Kr.Sand
Skolepersonell / Bachelor studenter UIA Grimstad Vår 2020
Skolepersonell / Bachelor student UIA Grimstad Høst 2020
Annen frivillig innsats - Egde Consulting
Annen frivillig innsats - Jervs esport lag
Skolepersonell/ Professor - UIA, Idrettsvitenskap
Skolepersonell/ Professor - UIA, Idrettsvitenskap
Annen frivillig innsast - fagansvarlig BK Chat-senter
Annen frivillig innsats - IT konsultasjon Eirik Jacobsen BitPro AS
Annen frivillig innsats - FK Jerv
Annen frivillig innsats - BK Kristiansand
Annen frivillig innsats - BK Kristiansand
Annen frivillig innsats - Egde Consulting
Annen frivillig innsats - Martin Erikstad, UIA
Annen frivillig innsats - Alf Ingve Berntsen
Annen frivillig innsats - Zaineb Al-Samarai
Ungdomsgruppe
Trener
Ungdomsgruppe
Annen frivillig innsats - trenere Jerv
Annen frivillig innsats - proffessor UIA Idrettsvitenskap, Kristiansand

Aug 2018 - juni 2019
Aug 2019 - Juni 2020
01.01.2020

4
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
30
1
100
10
3

1960
1500
1512
530
6
2
8
1
10
4
8
8
15
600
5
4
2
90
3
150
20
3

250
250
250
250
500
350
500
500
350
500
350
350
350
1000
500
350
350
150
350
150
350
500

490000
375000
378000
132500
3000
700
4000
500
3500
2000
2800
2800
5250
600000
2500
1400
700
13500
1050
22500
7000
1500

SUM

antall pers

des-20
nov-20
18.03.2021
18.03.2021
18.03.2021
11.02.2021
11.02.2021
10.11.2020
Vår 2021
01.06.2021
10.08.2021
17.08.2021
12.08.2021
12.08.2021
Uke 34 -40
Uke 34 -40
30.09.2021

antall timer totalt sats

7138

sum NOK

2 188 250,00

kommentar

Intervjuer og Research
Bidrag app. Planlegging.
Bidrag app.

Rune Høigaard og Tommy Haugen møter, UIA KRS

Test studentversjon app
Test studentversjon app
Test studentversjon app
Test studentversjon app
Markedsmatriell. Trykkeri

"Wilds Minne Skole" statister

4 klasser * 15 elever *3 timer pr. elev. + 8 timer (elevene som ble intervjuet).
2 timer info + 2 timer gjennomføring + 2 timer intervju + 1 time mail/tlf korrespondanse

Henrik:501, Solveig: 504,5, Eirik: 482,5, Kristian:472,5
Totalt brukte studentene 3000 timer på masteroppgaven (Datainnsamling 250t, Analyse/Skrivearbeid 1500t, Transkribering 250t, Research 1000t).
Andre:505 timer, Emma: 503 timer, Pernille: 504 timer
Leif Andreas Steffensen: 530 timer
Gisle Staveland og Roger Lea. Møter + mail korrespondanse + presentasjon for ledergruppe
Videoproduskjon. Arkan (e-sportspiller)
Rune Høigaard. Workshop + forberedelser/mail
Tommy Haugen. Telefonmøte i forkant av workshop
Workshop + forberedelser
Bistand avtaleverk / innkjøp informasjonssystemer / rådgivning
Workshop + forberedelser (Trond C)
Workshop + forberedelser (Anette + Henning)
Søknadsbistand. Vidar Solsvik. (Grafisk Henning Reme)
Utvikling og programmering. For mer dok. se mail fra Roger Lea.
Workshop kompetanse-pakke. Tangen 11
Bidrag app. Filminnspilling, Teams/tlf møter
Bidrag app. Filminnspilling Arendalsuka
Bidrag app. Filminnspilling Levermyr stadion
Bidrag app. Filminnspilling Levermyr stadion. Krokvik.
5 lag * 20 spillere . Lag: G11, G13, G14, G16-16-2(?). Oppstartsmøte + brukertest av appen
2 trenre * 5 lag. Brukt i snitt 2 timer på: oppstartsmøte, forberedelser, oppfølging og evaluering av brukertest
Møte / brukertest app med: Rune Høigaard, Tommy Haugen og Martin Erikstad. Alle fra UIA Krs.
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I

Forord

Denne studien er gjennomført som et avsluttende ledd i vår lærerutdanning innen kroppsøvingsfaget
ved Universitetet i Agder. Det har vært en spennende prosess, der vi har lært mye og fått god innsikt i
et tema vi interesserer oss for. Gjennom vårt arbeid har vi fått muligheten til å ta i bruk kunnskap vi
har tilegnet oss gjennom et langt studium og erfaringer gjort i praksisperioder ute i skolen.

Vi ble presentert for prosjektet Innafor som er et samarbeidsprosjekt mellom Fotballklubben Jerv (FK
Jerv), non-profitt organisasjonen Blå Kors SnakkOmMobbing, og Universitetet i Agder (UiA). Innafor
er en mobilapplikasjon som har som mål å senke terskelen for å «si ifra» om mobbing og mistrivsel,
ved at brukerne svarer anonymt på spørsmål i applikasjonen. Prosjektet er finansiert av Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond. Vi syntes dette prosjektet var interessant fordi det belyste utfordringer
vi har erfart i våre praksisperioder i skolen. Det er ikke alle elever som trives på skolen eller føler seg
inkludert. Siden vi skriver en master i kroppsøving, ønsket vi å sette fokus på disse problemstillingene
i kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingsfaget er en uoversiktlig arena der kroppsøvingslæreren ikke alltid
har full kontroll over det som skjer i undervisningen. Innafor-appen falt derfor som et naturlig verktøy
å undersøke i forbindelse med kroppsøvingsfaget.

Samarbeidet oss imellom har vært svært godt, og vi har utfylt hverandre på en særdeles god måte
gjennom hele prosessen. Etter nyttår måtte vi omstille oss og arbeide sammen på en ny måte, da Covid19 inntraff. Samtalene og arbeidet har derfor blitt organisert via digitale verktøy. Til tross for dette har
vi nådd målet om å fullføre en mastergrad innfor kroppsøvingsfaget.

Vi ønsker å rette en stor takk til vår veileder, Tommy Haugen, for god faglig innsikt og konstruktive
tilbakemeldinger. Takk til Erik Aasland for gode tilbakemeldinger på metoden. Tusen takk til våre
familier og venner for støtten vi har fått det siste året. Vi ønsker å rette en spesiell takk til våre aller
nærmeste, Ole, Sissel og Philip for deres tålmodighet og forståelse i arbeidet med vår masteroppgave.

____________________________________
Line Jessen Olafsen

_____________________________________
Tom André Supersaxo Orre

Kristiansand 15. mai 2020

I
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II Sammendrag
Barn og unges psykiske helse er aktuelt tema i skolen, der trivsel og fravær av mobbing er viktige
faktorer for elevenes læringsmiljø. Hvilken lederstil læreren benytter kan påvirke elevene, og de senere
årene har transformasjonsledelse vist seg å være godt egnet i kroppsøvingsfaget. Lærerens relasjon til
elevene står sentralt i skolen, og det er derfor viktig å kunne nå elevene på deres
kommunikasjonsplattform.

Innafor-appen er et samarbeidsprosjekt mellom Fotballklubben Jerv, Blå Kors SnakkOmMobbing og
Universitetet i Agder. Applikasjonen er utviklet for å sørge for at alle blir inkludert. Den tar for seg
spørsmål om trivsel, mobbing og kommunikasjon, som blir besvart anonymt av elevene. Slik kan
læreren få hyppigere tilbakemeldinger på hvordan klassen har det.

Formålet med denne studien er å undersøke lærere og elever sine erfaringer med bruken av Innaforappen i ungdomsskolen, i lys av kroppsøvingslæreren som transformasjonsleder. Dette er undersøkt
ved bruk av kvalitativ metode med semistrukturerte forskningsintervjuer. Tre lærere og åtte elever ved
to ungdomsskoler i Agder har i den forbindelse blitt intervjuet. Analysen har blitt gjennomført ved
bruk av Giorgis fem steg innenfor meningsfortetting. Resultatene i studien viste at både lærerne og
elevene var positive til bruken av Innafor-appen, og at de ble mer bevisste på mobbing og trivsel i
skolen. I tillegg fant vi indikasjoner på at Innafor-appen kan være et verktøy for klasselederen. Vi kan
derfor

oppsummere

med

at

bruken

av

Innafor-appen

kan

være

et

supplement

for

transformasjonslederen i kroppsøvingsfaget.

Nøkkelord: Transformasjonsledelse, applikasjon, kroppsøving, psykisk helse, mobbing, trivsel, lærerelev relasjon.

II
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III Abstract
Mental health of children and young people are important, also in the school-context where well-being
and bullying are important factors for the learning environment. The teachers leadership style can affect
the pupils and lately transformational leadership has shown to be well suited in physical education. The
teacher-pupil relationships are important, and it is essential that the teacher can connect with the pupils
on their communication platform.

The Innafor-app is a collaborative project between the Football Club Jerv, Blue Cross
SnakkOmMobbing and the University of Agder. It is developed to make sure everyone is included and
asks questions about well-being, bullying and communication. The answers are anonymously collected
and helps the teacher to obtain frequently feedback about the pupils’ well-being in class.
The purpose of this study is to research teachers and pupils’ experiences with the use of the Innaforapp in secondary school, with the physical education teacher as a transformational leader. This has
been researched using a qualitative method with semi-structured research interviews. Three teachers
and eight pupils at two secondary schools in Agder have been interviewed. The analysis uses the
theoretical framework of Giorgi's five steps in sentence densification. Results showed positive
feedback from the teachers and pupils on the use of the Innafor-app and they became more aware of
bullying and well-being. In addition, we found indications that the Innafor-app can be a device for the
class leader. To summarize, the use of the Innafor-app can be a supplement for the transformation
leader in physical education.

Keywords: Transformational leadership, application, physical education, mental health, bullying,
well-being, teacher-pupil relationship.
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1 Introduksjon
Psykisk helse blant barn og unge er et samfunnsaktuelt tema som i større grad blir dratt inn i skolen og
påvirker lærerens hverdag. Det har særlig blitt aktuelt de siste årene, fordi forskning viser at psykiske
helseplager fortsetter å øke blant norske ungdommer (Sletten & Bakken, 2016; Eriksen, Sletten,
Bakken, & von Soest, 2017; Bakken A., 2019). I Opplæringslova kapittel 9A (1998) presiseres
samfunnets, skolens og lærerens ansvar. Der fremkommer det blant annet at det skal legges til rette for
miljøer som fremmer trivsel, nulltoleranse mot mobbing, og et godt psykososialt miljø.
Utdanningsdirektoratet (2016) påpeker at læreren kan ha en stor påvirkningskraft på elevene ved å
være en rollemodell, og utvikle gode og støttende relasjoner til elevene. Forskning viser at lærerens
klasseledelse kan påvirke denne relasjonen (Elias & Schwab, 2006).

Det finnes flere former for klasseledelse, men transformasjonsledelse har blitt trukket frem som en
lederstil som har hele eleven i fokus (Fitzpatrick & Enright, 2017). Transformasjonsledelse innebærer
at lederen spiller på følelsene til enkeltpersonen, men ikke ved manipulasjon (Jacobsen & Thorsvik,
2007). Følelsene eksisterer allerede hos den enkelte, men lederen støtter og veileder vedkommende for
å få frem potensialet (Jacobsen & Thorsvik, 2007). Idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon,
intellektuell stimulering og individuell støtte er påvirkningsstrategier som kjennetegner denne
ledelsesteorien (Bass, 1985). Disse kommer til syne når læreren er en god rollemodell som synliggjør
hva som er rett og galt, klarer å motivere elevene til å nå sine mål, engasjerer og oppmuntrer elevene
til å være løsningsorienterte, og tar hensyn til den enkelte elevs utviklingsbehov (Beauchamp et al.,
2014). Denne lederstilen har også vist seg å ha et stort potensial i kroppsøvingsfaget (Beauchamp,
Barling, & Morton, 2011). Kroppsøving skiller seg fra andre skolefag ved at elevenes prestasjoner og
kropp kontinuerlig synliggjøres overfor medelevene (Sæle, 2017). I tillegg kan det være vanskelig for
læreren å ha full oversikt over elevmassen til enhver tid (Jakobsen, 2011; Drugli, 2012). Ifølge Moen
& Brattli (2016) er for eksempel garderoben et «fristed» der de voksne sjeldent er til stede og passer
på.

Måten vi kommuniserer på er stadig under utvikling. Det er derfor viktig å være til stede på de
kommunikasjonsplattformene som benyttes, spesielt hvis man ønsker å nå frem til barn og unge. I dag
foregår en stor del av deres kommunikasjon via sosiale medier og applikasjoner. Pillai (2012) er en av
dem som har undersøkt applikasjoner i helsesektoren og transformasjonsledelse, og fremhever
1
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synergieffektene som oppstår. Han presiserer at det er essensielt at ledere forstår at teknologien skal
virke som et verktøy og ikke erstatte det personlige ansvaret (Pillai, 2012). Helsesista har gjennom
applikasjonen Snapchat klart å nå barn og unge, og senket terskelen for å ta kontakt og si ifra. Denne
intensjonen har også «Innafor», som er en applikasjon som utvikles av Fotballklubben Jerv (FK Jerv)
og Blå Kors SnakkOmMobbing, i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA). Ved bruk av
applikasjonen kan elever kontinuerlig og anonymt blant annet svare på spørsmål om trivsel, mobbing
og kommunikasjon i skolen. På bakgrunn av dette kan læreren få en bedre oversikt over elevenes
opplevelse av skolehverdagen, og dermed gjøre fortløpende tiltak for å forbedre den. Målet med
applikasjonen er å redusere elevenes terskel for å «si ifra», og skape en hyppigere og bedre
kommunikasjon mellom lærer og elev.
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1.1

Målet med studien

Alle elever har rett på et trygt og godt læringsmiljø der skolen legger til rette for helse, trivsel og læring
(Opplæringslova, 1998, § 9 A-2). For å kunne realisere dette må skolen ha omsorgsfulle lærere, som
ønsker å ta vare på elevene og stimulere dem til faglig og sosial utvikling (Utdanningsdirektoratet,
2017). Transformasjonsledelse har blitt trukket frem som en lederstil som har potensial i forbindelse
med å utvikle hele eleven (Fitzpatrick & Enright, 2017). Lederstilen har i tillegg vist seg å ha effekt i
kroppsøvingsfaget (Beauchamp et al., 2014; Robinson & Randell, 2016). Til tross for dette trenger
kroppsøvingslæreren informasjon og kunnskap om elevgruppen, for å kunne sette i gang nødvendige
tiltak og tilpasse undervisningen overfor elevene.

I lys av det overnevnte kan Innafor-appen argumenteres for å være et aktuelt verktøy i skolen generelt
og i kroppsøvingsfaget spesielt. Applikasjonen har nemlig til hensikt å gi lederen en bedre oversikt
over det psykososiale miljøet i klassen.

Applikasjonen skal møte elevene på «deres arena», gjøre det lettere for dem å «si ifra», og gi dem
mulighet for hyppigere tilbakemeldinger til læreren. På bakgrunn av denne informasjonen kan
transformasjonslederen gjøre eventuelle tiltak overfor klassen og den enkelte elev, samtidig som han
eller hun kan endre og forbedre sin lærerpraksis. Hensikten med studien er derfor:

Å undersøke lærere og elever sine erfaringer med bruken av Innafor-appen i ungdomsskolen, i lys av
kroppsøvingslæreren som transformasjonsleder.

Gjennom studien ønsker vi å belyse, tolke og diskutere hvordan kroppsøvingslærere og elever på
ungdomstrinnet opplever å bruke Innafor-appen i skolen og kroppsøvingsfaget, og hvordan
informasjonen fra applikasjonen kan supplere kroppsøvingslærerens transformasjonsledelse. Vi har
valgt å konkretisere klasseledelsesrollen gjennom transformasjonsledelse ved å belyse hvordan
inspirerende motivasjon, intellektuell stimulering, individuell støtte og idealisert innflytelse kan brukes
i kroppsøvingsfaget.
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2 Teoretisk rammeverk
I dette kapittelet vil vi presentere teori og tidligere forskning som er relevant for å belyse hensikten
med studien; transformasjonsledelse, applikasjoner som hjelpemiddel, kroppsøvingsfagets egenart, og
lærer- og elevrollen.

2.1 Transformasjonsledelse
Transformasjonsledelse er en gren innen moderne ledelsesteori. Jacobsen og Thorsvik (2019, s. 401)
skriver at transformasjonsledelse er «en sentral og ny tradisjon innen verdibasert ledelse». Glasø og
Thompson (2013, s. 11) hevder at dette er den mest omtalte ledelsesformen de siste 30-årene og er
regnet som «state of the art» innen ledelse. På 1970-tallet forekom det et skifte innen ledelsesteori, da
House (1976) utarbeidet teorien om karismatisk ledelse (McGrath & Bates, 2017). Dette dannet
grunnlaget for teorien om transformasjonsledelse, som ble fremsatt av Burns (1978), for deretter å bli
videreutviklet og operasjonalisert av Bass (1985).

Jacobsen og Thorsvik (2007) skriver at transformasjonsledelse innebærer at lederen spiller på følelsene
til den enkelte, men ikke ved manipulasjon. Lederen er med på å aktivisere og sette ord på følelsene
som allerede eksisterer i alle mennesker (Jacobsen & Thorsvik, 2007). Idealisert innflytelse,
inspirerende motivasjon, intellektuell stimulering og individuell støtte, også kalt de fire i-ene, ble
fremsatt av Bass (1985) som påvirkningsstrategier innen ledelsesteorien. Gjennom disse
påvirkningsstrategiene har lederen fokus på forholdet mellom lederen og gruppen, hvor motivasjon og
følelser er et viktig aspekt (Bass & Riggio, 2006). Transformasjonsledelse inkluderer derfor alle nivåer
og enkeltpersoner i en organisasjon (Glasø & Thompson, 2013). Ledelsesteorien har blitt brukt mye
innenfor næringslivet, men har i senere tid også blitt anvendt innen sport og kroppsøving (Beauchamp
et al., 2011; Turnnidge & Côtè, 2018). Ledelsesstilen har fokus på å løfte motivasjonen, tilfredsstille
behovet for læring og løse utfordringer i gruppen eller for enkeltindivider (Glasø & Thompson, 2013).

Transformasjonsledelse som undervisningsstil i kroppsøvingsfaget har blant annet vist å ha en positiv
innvirkning på tenåringer (Beauchamp et al., 2014). Ved å benytte transformasjonsledelse som
undervisningsstil kan læreren bruke de fire i-ene i undervisningen. Idealisert innflytelse finner sted når
læreren går foran som en god rollemodell for klassen, som synliggjør verdier, moralske standarder og
hva som er rett og galt (Beauchamp et al., 2014). En rollemodell blir av Brattenborg og Engebretsen
4
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(2013) kjennetegnet av lærerens adferd og væremåte, og hvordan dette kommer til uttrykk overfor
elevene. For å være en god rollemodell opplever elevene gjerne læreren som positiv, åpen, hjelpsom,
imøtekommende og interessert (Brattenborg & Engebretsen, 2013). Ved å handle riktig vil læreren
skape tillit og respekt overfor elevene (Beauchamp et al., 2014). Det er viktig at læreren kan innrømme
feil, da dette kan være med på å inspirere den enkelte elev og gruppen (Glasø & Thompson, 2013).
Elevene observerer lærerens verdier, normer og handlinger, og får slik et inntrykk av hva læreren står
for (Beauchamp et al., 2014). Gjennom sin posisjon kan læreren dermed være med på å forme elevenes
oppfatninger om hva som er «rett» og «gal» væremåte (Brattenborg & Engebretsen, 2013).

Inspirerende motivasjon innebærer at lederen klarer å motivere og inspirere sine følgere ved å gi dem
oppgaver som er meningsfulle og utfordrende (Bass & Riggio, 2006). For å klare dette kan det være
viktig å ha en god lagånd som er med på å heve stemningen i gruppen (Bass & Riggio, 2006). Læreren
må være optimistisk, entusiastisk og kunne kommunisere forventninger til hva eleven skal kunne klare
(Beauchamp et al., 2014). Når målene i kroppsøvingsfaget settes for gruppen og den enkelte elev, er
det lærerens oppgave å overbevise om at målene er oppnåelige (Beauchamp et al., 2014; Bass & Riggio,
2006). Dette kan realiseres ved at målene tilpasses den enkeltes forutsetninger og nivå (Brattenborg &
Engebretsen, 2013). Ved å formidle dette på en inspirerende og overbevisende måte, kan det skape
positive forventninger til å nå målet og styrke samholdet (Glasø & Thompson, 2013).

Intellektuell stimulering innebærer å kunne engasjere og oppmuntre elevene til å være
løsningsorienterte og se problemstillinger fra ulike perspektiver (Beauchamp et al., 2014). Dette er med
på å fremme nytenkning og kreativitet blant elevene (Glasø & Thompson, 2013). Ved å legge til rette
for at elevene opplever selvbestemmelse, kan det skape økt interesse for å løse oppgaver, samtidig som
det kan gi økt prestasjon (Glasø & Thompson, 2013). Her kan læreren blant annet la elevene velge
tema eller aktivitet for å stimulere dem til å selv tenke gjennom oppgaveløsningen (Glasø & Thompson,
2013). Ved å legge til rette for intellektuell stimulering i undervisningen vil elevene kunne opparbeide
seg metakognitive evner. Metakognisjon er «kunnskap om sin egen tenking og om sin egen
læringsprosess» (Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 238). Bevissthet og refleksjon over sine egne
læringsprosesser står helt sentralt for å oppnå disse evnene (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Selvregulert
læring er et begrep som ligger tett opptil metakognisjon, men er viere og omfatter i tillegg følelser og
atferdsprosesser samt selveffektivitet til å kontrollere disse (Zimmerman, 2005).
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Individuell støtte finner sted når læreren tar hensyn til elevenes individuelle utviklingsbehov
(Beauchamp et al., 2014). Dette kan læreren gjøre ved å kommunisere med elevene og finne ut hvilke
behov hver enkelt elev har. Gjennom god kommunikasjon kan læreren legge til rette for vekst og
mestring gjennom å tilpasse vanskelighetsgraden på oppgavene for den enkelte elev (Beauchamp et
al., 2014). Læreren bidrar også til god kommunikasjon ved å vise empati og omsorg for elevene
(Beauchamp et al., 2014). For at elevene skal oppnå sitt potensial må de behandles forskjellige, for at
det skal bli likt (Imsen, 2014). Læreren skal tilpasse undervisningen til «den enkelte elevs
forutsetninger, både når det gjelder evner, følelser, utvikling og kulturell bakgrunn» (Imsen, 2014, s.
19). Gjennom riktig veiledning og tilpasning kan elevene nå sitt fulle potensial (Glasø & Thompson,
2013).

Fitzpatrick og Enright (2017) trekker frem at det bør gjøres mer forskning på transformasjonsledelse,
fordi denne lederstilen kan ha et stort potensial når det kommer til unge mennesker. Robinson &
Randell (2016) trekker i tillegg frem at kroppsøvingsfaget kan være en god arena for denne lederstilen.
Beauchamp et al. (2011) bruker transformasjonsledelse i deres studie for å undersøke om denne
ledelsesformen kan påvirke kroppsøvingsundervisningen. Resultatene viser at elever som har en
kroppsøvingslærer som benytter transformasjonsledelse, har signifikant høyere nivå av motivasjon,
selv-effektivitet og intensjon om fysisk aktivitet, enn elever i kontrollgruppen (Beauchamp et al.,
2011). Ifølge Beauchamp et al. (2014) vil dette kunne påvirke elevenes ønske om å delta på ulike
fysiske aktiviteter på fritiden, noe som tyder på at bruk av transformasjonsledelse i kroppsøving kan
være helsefremmende.

2.2 Applikasjon
Kommunikasjon er en viktig del av hverdagen vår, og hvordan dette foregår har endret seg mye de
siste årene. Det har gått fra å tradisjonelt sett være enten skiftlig eller muntlig kommunikasjon, til at
det nå er flere mulige kommunikasjonskanaler som befinner seg mellom disse (Jacobsen & Thorsvik,
2007). E-post, telefon- og videokonferanser, sosiale medier og applikasjoner har blitt populære og
informasjonsrike kanaler å kommunisere gjennom. Med den nye teknologien har personer i tillegg
mulighet til å selv velge når de ønsker å kommunisere, da tid og rom mer eller mindre «oppheves»
(Jacobsen & Thorsvik, 2007). Selv om det nå finnes flere mulige kommunikasjonskanaler, er fremdeles
god kommunikasjon viktig. De nye digitale verktøyene burde derfor brukes for å støtte god
lederkommunikasjon og ikke erstatte den (Farbrot, 2018).
6

14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling - 22/06509-9 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling : MASTEROPPGAVE 2020 (ferdig)

Applikasjoner, ofte kalt apper, bygger videre på teknologien til Web 2.0 (Haugseth, 2013). Web 2.0 er
en deltakerdreven, interaktiv nettjeneste. Nettjenesten er avhengig av aktiv deltakelse fra brukerne,
hvor innhold utvikles av brukere og deles, der samarbeid og kobling av virtuelle samfunn er det
essensielle (Watson, 2012). Applikasjoner er utviklet for å gjøre dette mulig. FK Jerv, Blå Kors
SnakkOmMobbing og UiA er ikke de første som lager en applikasjon mot mobbing i Norge. Stavanger
Aftenblad lanserte i 2013 Norges første applikasjon mot mobbing, hvor blant annet Barneombudet og
Redd Barna bidro med fagpersoner (Goa, Risa, & Ergo, 2013). Den fikk navnet Stopp mobbing i skolen.
Applikasjonen inneholdt praktiske råd og informasjon om hvordan du kunne stanse mobbing, og var
beregnet for barn, ungdom, foreldre og foresatte (Goa et al., 2013). Da vi prøvde å laste ned
applikasjonen via App Store og Google Play, oppdaget vi at den ikke lenger eksisterer. En annen norsk
applikasjon mot mobbing var Bystander, som i 2014 var under utvikling (Benjaminsen, 2014). I
motsetning til Stopp mobbing i skolen skulle denne applikasjonen ha mulighet til å varsle om mobbing.
Dette skulle være mulig å gjøre på tre måter, enten ved å ta bilde av hendelsen, gjøre filmopptak eller
ved å skrive et notat (Benjaminsen, 2014). Varselet skulle da bli sendt til nærmeste skole eller til den
skolen man valgte å tilhøre i applikasjonen (Benjaminsen, 2014). Denne applikasjonen er heller ikke
tilgjengelig i App Store eller Google Play i dag. Helsesista har derimot klart å etablere seg i sosiale
medier og på Snapchat hvor hun har over 200.000 abonnenter (Helsesista, u.å). Her får hun kontakt
med barn og unge på deres kommunikasjonsplattform, og svarer på spørsmål om ulike
problemstillinger. Som utdannet helsesykepleier har hun faglig kompetanse (Helsesista, u.å) og
taushetsplikt, som fører til at flere barn og unge har tillitt til henne og føler seg trygge.

2.3 Transformasjonsledelse og applikasjon
Når ny teknologi skal implementeres og tas i bruk kan lederens egenskaper være avgjørende for at
prosessen blir vellykket. I studien til Pillai (2012) fremheves synergieffektene som oppstår ved bruk
av transformasjonsledelse i helsetjenesten og smarttelefoners applikasjoner sammen. Funnene viser at
applikasjoner er interaktive og gir muligheten til å kontinuerlig følge med på pasientenes helsetilstand
(Pillai, 2012). Ved å benytte applikasjonen m-Health kan helsepersonell gi sanntids støtte og ta
beslutninger ved hjelp av informasjonen de får gjennom applikasjonen (Pillai, 2012). I applikasjonen
kan sykepleierne blant annet sende og motta beskjeder, samt motta varsler om kritiske hendelser (Pillai,
2012). Pasientene eller brukerne av applikasjonen kan på sin side bli mer bevisste og ha kontroll over
egen helse, samtidig som applikasjonen kan gi dem en følelse av trygghet (Pillai, 2012). Disse
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funksjonene har også blitt benyttet av barn. Når ny teknologi skal implementeres, er det derimot
normalt at det oppstår noen utfordringer. I studien til Pillai (2012) kom det frem at det kunne være
mulige problemer rundt applikasjonen og brukernes sikkerhet. På bakgrunn av sensitiv informasjon i
helsesektoren, ble det diskutert om lagringen av informasjon i applikasjonen ble håndtert på en sikker
måte. Her har de sett på mulige problemer rundt applikasjonen og at brukeren skal være sikker på at
informasjonen lagres på en sikker måte (Pillai, 2012). Flere synes at ny teknologi kan være
skremmende, men ved bruk av riktige løsninger og riktige forberedelser, kan det fremkomme mange
forbedringer raskt og enkelt (Pillai, 2012). For å kunne realisere dette trenger man en leder som er
dedikert, og som kan engasjere, samarbeide, vise omsorg og være effektiv. Det er også essensielt at
lederen forstår at teknologien skal virke som et verktøy, fremfor å erstatte det personlige ansvaret
(Pillai, 2012). Pillai (2012) har brukt begrepet transformasjonsledelse for å beskrive en slik leder.

Ly, Asplund og Andersson (2014) har i sin studie utarbeidet en Acceptance and Commitment Therapyapplikasjon (ACT), som de bruker for å undersøke om varslinger sendt via applikasjonen vil øke
lederens effekt på transformasjonsledelse. ACT er en form for kognitiv atferdsterapi som har blitt
anvendt innenfor organisasjoner (Moran, 2011). Å bruke ACT har i tidligere studier gitt resultater som
indikerer at stress blir redusert, spesielt blant ledere (Ly et al., 2014). Gjennom varslingene i appen får
deltakerne kort informasjon med lyd, tekst og daglige øvelser (Ly et al., 2014). Resultatene blir deretter
sendt til en terapeut som ser over disse og gir lederen en kort tilbakemelding annen hver dag (Ly et al.,
2014). Lederen har ikke mulighet til å svare på tilbakemeldingene (Ly et al., 2014). Resultatene av
studien viser at det ikke er noen effekt mellom bruken av applikasjonen og transformasjonsledelse (Ly
et al., 2014). En tidligere studie gjennomført uten bruk av applikasjon, viste at bruken av ACT kan
forbedre lederens prestasjoner ved bruk av transformasjonsledelse (Moran, 2011). Ly et al., (2014)
mener at en mulig grunn kan være at deltakerne selv ikke har direkte kontakt med terapeuten.

2.4 Innafor-appen
Utviklingen av Innafor-appen er et samarbeidsprosjekt mellom FK Jerv, Blå Kors SnakkOmMobbing
og UiA (Christoffersen, 2018). Opprinnelig var appen tiltenkt idretten, men ble i tillegg tilpasset bruk
i skolen. Innafor-appen er en mobilapplikasjon som har til hensikt å bidra til økt kommunikasjon
mellom læreren og elevene. Den skal være et verktøy der læreren får et innblikk i elevenes opplevelser
av blant annet helse, trivsel og mobbing (Stray, 2019). Applikasjonen fikk navnet «Innafor» fordi den
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skal sørge for at alle blir inkludert og føler seg «innafor» i en gruppe, samtidig som man skal oppleve
å finne det man trenger «innafor» appen (Stray, 2019). Innafor-appen har tre funksjoner (se til venstre
i figur 1.). Den første funksjonen er en «si ifra- funksjon» der elevene kan svare på spørsmål som
læreren har lagt inn i applikasjonen. Når elevene svarer på spørsmålene, får læreren en anonym
statistikk som han eller hun kan følge med på, og eventuelt gjøre tiltak ut fra. Den andre funksjonen er
en «kontakt lærer – funksjon». Ved å trykke på knappen, kan elevene sende en standardisert melding
til læreren. Hensikten med dette er at eleven gir læreren en beskjed om at han eller hun ønsker en prat.
Til slutt har applikasjonen en direkte link til SnakkOmMobbing sin chattefunksjon, der elevene får
mulighet til å snakke med fagpersoner ved behov. Chattefunksjonen elevene kommer inn på blir
illustrert til høyre i figur 1. I tillegg til disse funksjonene inneholder applikasjonen faglig informasjon
om mobbing.

Figur 1: Illustrasjon av Innafor-appen. Venstre: tre funksjoner. Høyre: chattefunksjon (Karlsen, 2020)
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Formålet med mobil-applikasjonen er å:
•

Redusere terskelen for å melde fra om både positive og negative forhold i en gruppe

•

Gi voksne bedre informasjonsgrunnlag om grupper de har ansvaret for

•

Inneholde verktøy og informasjon som kan bidra til å løse aktuelle utfordringer

•

Kunne brukes som kanal for holdningskampanjer og bevisstgjøring
(Stray, 2019)

Ved å sette fokus på betydningen av relasjoner og trygghet, har applikasjonen et potensial til å være et
verktøy i forbindelse med holdningsarbeid, evaluering og trivselstiltak innad i gruppen (Christoffersen,
2018). Den vil også kunne være et verktøy for å bevisstgjøre hvert enkelt medlem i gruppen
(Christoffersen, 2018).

Produktutviklingen av applikasjonen er et samarbeidsprosjekt mellom FK Jerv, Blå Kors
SnakkOmMobbing, og UiA (Stray, 2019). Prosjektet startet opprinnelig i 2016, men selve
produktutviklingen startet i februar 2018 (Christoffersen, 2018). Applikasjonen var opprinnelig rettet
inn mot idrett, men i forbindelse med vår masteroppgave ble det gjort endringer. Appen er nå utviklet
til å passe inn i skolen i tillegg. Pilotversjonen av applikasjonen var ferdig til jul 2018, mens
betaversjonen var ferdig sommeren 2019. Her var det fire multimedieteknologi- og design studenter
fra UiA, som programmerte applikasjonen sammen med FK Jerv og Blå Kors SnakkOmMobbing.
Betaversjonen er fortsatt under utvikling, men den er mulig å laste ned og bruke i forbindelse med
testing. Prosjektet har en tidslinje på 3 år, der målet er å lansere applikasjonen i februar 2021
(Christoffersen, 2018). Høsten 2019 har applikasjonen blitt testet ut i ungdomsskolen i forbindelse med
vår masteroppgave.

2.5 Kroppsøvingsfagets egenart
Faget er et allmenndannende fag der formålet er å inspirere barn og unge til en fysisk aktiv livsstil og
livslang bevegelsesglede, ut ifra deres egne forutsetninger (Utdanningsdirektoratet, 2019). For å kunne
realisere dette målet må faget stimulere barn og unges interesser, glede, forståelse, kompetanse og
selvtillit i forbindelse med fysisk aktivitet (Cale & Harris, 2013). Faget skal stimulere elevene til å
oppleve, lære og skape med kroppen, samtidig som elevene skal lære å respektere og samarbeide med
hverandre (Utdanningsdirektoratet, 2019). Det er i tillegg relevant at elevene lærer om sammenhengen
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mellom trening, helse og livsstil, slik at de kan ta godt vare på egen kropp og helse i fremtiden (NOU
2015:8). Kroppsøvingsfaget kan derfor være en unik og viktig arena i forbindelse med barn og unges
psykiske og fysiske helse (Erdvik, Haugen, Ivarsson, & Säfvenbom, 2019).

Mange elever opplever kroppsøvingsfaget som et gøy fag (Moen, Westlie, Brattli, Bjørke og
Vaktskjold, 2015). En av grunnen til dette er variasjonen i faget. Det varierer blant annet med bruk av
undervisningsmetoder, steder hvor aktivitetene foregår, og hvilke typer øvelser og aktiviteter som
utføres (Brattenborg & Engebretsen, 2013). Gjennom variasjon blir både elever og lærere mer
motiverte, samtidig som deres bevegelseserfaringer utvikles (Brattenborg & Engebretsen, 2013). Om
man varierer bare for å variere, altså variasjon uten pedagogisk begrunnelse, vil dette kunne føre til at
elevene ikke får automatisert bevegelsene og dermed får uønsket effekt (Brattenborg & Engebretsen,
2013). Ensformige kroppsøvingstimer kan også virke umotiverende. Moen et al. (2015) fant i sin studie
at elevene syntes det var mye ballspill og at de ønsket mindre av dette. De ønsket seg blant annet mer
dans og moderne aktiviteter (Moen et al., 2015). Vernegaard, Johansen og Haugen (2017) fant på den
andre siden at moderne aktiviteter slik som frisbeegolf, kunne virke motiverende for elevene som
vanligvis ikke likte kroppsøving, men kunne ha motsatt effekt for de «flinke» elevene.

Konkurranse er en form for undervisningsmetode som kan brukes for å skape variasjon. Ved bruk av
denne undervisningsmetoden er det viktig å tenke på hvilke konsekvenser konkurransen kan ha for den
enkelte elev, både positivt og negativt. I en konkurransesituasjon vil man ha en vinner og en taper,
enten om det er individuelt eller i lag. Brattenborg og Engebretsen (2013, s. 155) skriver at
«konkurranse kan brukes som en tilnærming til både allmenndanning og til motivasjon for aktivitetene
i undervisningen». Kroppsøvingsfaget skal blant annet være en arena der det legges opp til sosial
samhandling mellom elevene, hvor de skal lære om fair play gjennom å overholde regler, vise respekt
og spille hverandre gode (Sæle, 2013). Elever som derimot ikke mestrer konkurranser vil kunne
oppleve det som sosialt diskriminerende og utrygt (Brattenborg & Engebretsen, 2013), da deres innsats
kommer mer markant til syne.

I den norske skolen skal elevenes innsats normalt knyttes til ordenskarakteren i faget (Vinje, Aasland
& Aasland, 2019b). «Unntaket fra denne regelen er kroppsøvingsfaget, der elevenes innsats er en del
av grunnlaget for den faglige vurderingen» (Vinje et al., 2019b, s. 97). Selv om innsatsvurderingen ble
fjernet fra læreplanen i 2006 viser studien til Vinje et al. (2019b) at 7 av 8 kroppsøvingslærere valgte
å fortsette å bruke innsats som vurderingsgrunnlag. De fant at vurdering gjennom innsats kunne
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stimulere til trivsel og bevegelsesglede blant elevene og at det kunne forhindre utviklingen mot et «testog rangeringsfag» (Vinje et al., 2019b). I 2012 ble innsatsbegrepet gjeninnført som vurderingskriterie
i kroppsøving etter en revidert innsatsforskrift (Utdanningsdirektoratet, 2015a). Innsats forblir
et vurderingskriterium i kroppsøving i den nye læreplanen som trer i kraft 01.08.2020
(Utdanningsdirektoratet, 2019). Der står det at:
«Innsatsen til elevane er ein del av kompetansen i kroppsøving. Innsats i kroppsøving inneber at eleven
prøver å løyse faglege utfordringar etter beste evne utan å gi opp, viser sjølvstende, utfordrar sin eigen
fysiske kapasitet og samarbeider med andre» (Utdanningsdirektoratet, 2019, s. 8-9).

Studien til Aasland og Engelsrud (2017) trekker frem at konstitueringen av elevenes innsats fastsettes
av hva læreren ser. Elevene er klar over at de vurderes på om de jobber hardt, forbedrer seg og gjør
hverandre gode ved å vise en positiv innstilling (Aasland & Engelsrud, 2017). Når elevene derimot
reflekterer over hvordan en aktivitet skal utføres, kan de risikere å få en dårlig vurdering fordi læreren
ikke ser at de er i aktivitet (Aasland & Engelsrud, 2017). Resultatene fra Aasland sin doktorgrad i 2019
gir et annet funn enn Aasland og Engelsrud sin studie i 2017. Funnene viste at kroppsøvingslærere
vurderer elevene etter fysisk form og idrettslige ferdigheter (Aasland, 2019).

I kroppsøving er elevenes kropper og deres utførelse av aktiviteter lett synlig for medelever og læreren
(Aasland & Engelsrud, 2017). Kroppsøvingsfaget skiller seg fra andre skolefag, fordi det er en
læringsarena der forskjellene mellom elevene synliggjøres (Esser-Noethlichs & Midthaugen, 2015). I
kroppsøvingsfaget er elevene mer utsatt for å vise at de ikke mestrer noe, fordi de eksponerer seg selv
og kroppene sine (Sæle, 2017). Sæle (2017, s. 36) skriver at «de fleste vil mest sannsynlig oppleve det
mer sårbart, ikke minst barn og unge som ennå ikke er ferdig kroppslig utviklet, å prestere kroppslig
enn for eksempel på en teoriprøve i norsk eller matte». Elevene opplever også umiddelbart om de
lykkes med en bevegelsesoppgave eller ikke (Esser-Noethlichs & Midthaugen, 2015). Dette kan være
årsaken til at enkelte elever ikke ønsker å delta i kroppsøvingstimene, ikke fordi de ikke «kan» prestere,
men fordi de bærer på en frykt for oppmerksomhet eller frykt for å mislykkes (Aga, 2014). Mange av
elevene som ikke deltar i faget sliter nettopp med et negativt kroppsbilde og manglende
mestringsfølelse i faget (Sæle, 2017). Dersom elevene opplever at de ikke mestrer øvelsene eller
kravene i faget, kan de også velge å redusere innsatsen sin eller velge å holde den tilbake (Ommundsen,
2006).

Kroppsøvingstimene kan være en synlig og sårbar arena for mange elever, derfor har
kroppsøvingslæreren et sentralt ansvar i forbindelse med å etablere et trygt miljø (Sæle, 2017).
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Klassen kan for eksempel bestå av sårbare kropper i utvikling, eller elever som sliter med ulike
utfordringer, som kropps- og spiseforstyrrelser, fedme, sykdommer eller funksjonsnedsettelser (Sæle,
2017). Det blir også veldig synlig hvem som er inkludert og ekskludert i faget (Esser-Noethlichs &
Midthaugen, 2015). Kroppsøvingslæreren må derfor være bevisst på sine holdninger og ordvalg, samt
arbeide aktivt med elevene sine holdninger til kropp og ulikhet (Sæle, 2017). For å kunne skape et
inkluderende miljø, må læreren arbeide for at elevene verdsetter og aksepterer hverandre, til tross
for ulike evner og forutsetninger (Rugseth & Standal, 2015). Ifølge Rugseth og Standal (2015) er en
slik inkludering aldri et tiltak fra læreren sin side, men et kjennetegn på god undervisning.

Augestad (2003) har sett på garderobesituasjonen i et historisk perspektiv helt tilbake til 1920-tallet,
da hygiene og dusjing kom sterkt i fokus. I og med at den voksne generasjonen ikke hadde det samme
forholdet til dusjing ble det bestemt at skolen skulle tas i bruk som arena. Bakgrunnen for fokuset på
hygiene skyldtes at det skulle sikre renslighet, forhindre smitte og samtidig forebygge sykdommer
(Augestad, 2003). Det ble derfor satt inn kikkehull mot dusjrommet, slik at læreren kunne kontrollere
at alle fulgte hygienereglene (Augestad, 2003). Gjennom kikkehullet kunne læreren også oppdage
erting eller uro blant elevene. Vissheten om at læreren kunne se deg gjennom kikkehullet førte til at
flere av elevene følte seg konstant overvåket (Augestad, 2003). Slik er det ikke i dag. Nå glimter
læreren med sitt fravær i garderoben og det har derfor blitt et «fristed» (Moen & Brattli, 2016).

Moen et al. (2018) fant i sin studie at 3 % av elevene opplevde å bli mobbet i en garderobesituasjon.
Elevundersøkelsen til Wendelborg (2020) fant at 14,3 % av 4,6 % ble mobbet i dusj eller garderobe.
Videre skriver Rugseth & Standal (2015) at kravet om avkledning, nakenhet og kroppslig utfoldelse
særlig kan eksponere de overvektige elevene. Disse elevene kan oppleve garderobesituasjonen som en
arena som i ytterligere grad utsetter dem for andres vurderende og nedlatende blikk (Rugseth &
Standal, 2015). Aga (2014) fant i sin studie at elever som sliter med angst, også opplever
garderobesituasjonen som vanskelig. Disse elevene gruer seg til kroppsøvingstimene, fordi de opplever
det som en eksponerende, utrygg og uoversiktlig arena (Aga, 2014). På den andre siden viser studiene
til Moen, Westlie & Skille (2017) at mange elever liker kroppsøvingsfaget og at de fleste, uavhengig
av kjønn, både skifter og dusjer når de har kroppsøving. De skriver videre at dette er en viktig del av
allmenndanningen i kroppsøvingsfaget (Moen et al., 2017). Dette sammenfaller med Moen & Brattli
(2016), som skriver at kroppsøvingslæreren kan bruke garderoben som en læringsarena for mange av
målene i faget. Bakgrunnen for dette er at elevene skal lære at man er forskjellige og har forskjellige
kropper (Moen et al., 2017), og at denne ulikheten er helt naturlig (Moen & Brattli, 2016).
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2.6 Kroppsøvingslæreren
Kroppsøvingslæreren har blitt definert som en «tusenkunstner» av Vinje (2016). Bakgrunnen for dette
er at kroppsøvingslærerrollen er utfordrende og krever en allsidig kompetanse (Vinje, 2016).
Kroppsøvingslæreren skal både legge til rette for kompetanseutvikling og sørge for bevegelsesglede,
mestringsglede og kroppslig dannelse blant elever med ulike fysiske og psykiske forutsetninger
(Vinje, 2016). Videre skal kroppsøvingslæreren ifølge læreplanen innom et vidt spekter av
bevegelsesferdigheter, aktiviteter og idretter. Dette er alt fra kroppsidentitet, til grunnleggende
bevegelser, svømmeteknikker, friluftsliv, orientering, lek, livredning, idrettsaktiviteter, og dans fra
ulike kulturer (Utdanningsdirektoratet, 2019). På bakgrunn av at elevene hele tiden er i bevegelse, vil
det i tillegg være utfordrende for kroppsøvingslæreren å holde oversikt over og vurdere hver enkelt
elev (Jakobsen, 2011; Vinje, 2016). Nordenbo, Larsen, Tiftikci, Wendt & Østergaard (2008) skriver at
den allsidige og dyktige læreren innehar tre grunnleggende kompetanser: relasjonskompetanse,
didaktisk kompetanse og klasseledelseskompetanse. Ifølge Vinje, Skrede & Vinje (2019a) er disse
kompetansene også sentrale for kompetanseprofilen til den fremtidige kroppsøvingslæreren.

Relasjonskompetanse innebærer at kroppsøvingslæreren utøver respekt, toleranse, empati og interesse
overfor elevene sine (Nordenbo et al., 2008). Kroppsøvingslæreren skal derfor være bevisst på
hvordan han eller hun oppfører seg i samspill med elevene, og skal tilpasse atferden sin etter deres
behov (Drugli, 2012). Dette er en del av den pedagogiske etikken, der det er pedagogens «plikt» å
påta seg ansvaret for kvaliteten i relasjonen (Sælebakke, 2018). Kroppsøvingslærerens
relasjonskompetanse påvirker med

andre

ord

kvaliteten på lærer-elev

relasjonen.

Dersom

kroppsøvingslæreren opplever å ha en negativ relasjon til en elev, må læreren ta ansvar for å aktivt
endre situasjonen (Drugli, 2012).

Didaktisk kompetanse handler om lærerens evne til å organisere og styre undervisningen (Nordenbo et
al., 2008). Ifølge Nordenbo et al. (2008) vil lærere med høy faglig kompetanse oppleve tiltro til seg
selv, som igjen kan påvirke deres evne til å effektivisere, tilrettelegge og variere undervisningen i deres
didaktiske arbeid. Kompetente lærere vil derfor kunne gjennomføre undervisningshandlinger som fører
til økt læring blant elevene (Nordenbo et al., 2008). Å holde seg oppdatert, tilegne seg ny kunnskap og
utvikle ferdighetene sine er en viktig del av arbeidet, da samfunnet er i konstant endring (Brattenborg
& Engebretsen, 2013). I studien til Moen et al. (2015) kommer det frem at 38,6 % av lærerne i stor
grad velger innholdet i kroppsøvingstimene på bakgrunn av egen kompetanse. I forbindelse med
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kroppsøvingsfaget kan det derfor være problematisk at mange kroppsøvingslærere i den norske skolen
er ufaglærte (Sæle, 2017; Moen, Westlie, Bjørke & Brattli, 2018). Moen et al. (2018) fant for eksempel
i sin studie at 44 av 139 kroppsøvingslærere, ikke hadde noen kroppsøvingsutdanning. Ifølge Sæle
(2017) fokuserer ufaglærte kroppsøvingslærere mer på aktivitet, enn læring i faget. En konsekvens av
dette kan være at kroppsøvingsundervisningen ikke følger målene i læreplanen (Moen et al., 2018).

Klasseledelseskompetanse innebærer å kunne skape et godt læringsklima for elevene, noe som
forutsetter kunnskap til å legge til rette for faglig og sosial læring. God klasseledelse er sammensatt og
komplisert, fordi læreren skal legge til rette for et godt læringsfelleskap som skaper utvikling hos den
enkelte (Brattenborg & Engebretsen, 2013). Læreren må også kunne balansere mellom relasjoner og
ha god kontroll gjennom struktur, regler og rutiner for å skape et trygt læringsmiljø for elevene
(Brattenborg & Engebretsen, 2013). Ved å involvere elevene, slik at de vet hva som forventes av dem,
formes en samhandling som kan danne et inkluderende fellesskap. For å kunne skape et felleskap og
trygge rammer for læring, må læreren ha evner til å kunne analysere elevgruppen (Brattenborg &
Engebretsen, 2013).

2.7 Ungdomsskoleeleven
Ungdomsskoleeleven befinner seg mellom 8.-10. trinn, i en sårbar periode med mange fysiske og
mentale omveltninger (Ungdata, u.å.). Skolen skal derfor arbeide kontinuerlig og systematisk for å
fremme elevens helse, miljø og trygghet (Opplæringslova, 1998, § 9 A-3), slik at elevens trivsel og
læring kan bli ivaretatt (Opplæringslova, 1998, § 9 A-2). Mobbing er en faktor som særlig kan påvirke
elevens helse negativt. I Opplæringslova (1998, § 9 A-3) står det derfor at skolen skal ha nulltorelanse
mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og at alle som arbeider på skolen
er pliktet til å følge med på at dette følges opp (Opplæringslova, 1998, § 9 A-4). Ifølge Olweus (1992,
s. 17) er «en (…) person mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger over en viss tid, blir
utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer».

Mobbing kan forekomme både direkte og indirekte. Direkte mobbing kjennetegnes ved å være fysisk
med relativt åpne angrep på offeret (Olweus, 2009). Offeret kan dermed få spark, slag, ødeleggelse av
eiendeler eller trusler av den som mobber (NOU 2015:2). Indirekte mobbing kjennetegnes av
utestenging, baksnakking og ryktespredning (Olweus, 2009), noe som gjør det lite synlig og vanskelig
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å oppdage (NOU 2015:2). Bakgrunnen for at mobberen velger å mobbe andre mennesker, kan ha
sammenheng med dårlige oppvekstsvilkår (Olweus, 2009). Mobberen kan for eksempel ha blitt utsatt
for mangel på varme og engasjement fra foreldrene, eller manglende grensesetting ved aggressiv atferd
(Olweus, 2009). På bakgrunn av dette har disse menneskene ofte et behov for å dominere andre på en
negativ måte (Olweus, 2009).

Hos mobbeofrene blir det ofte satt et skille mellom rene mobbeofre og offermobbere. Rene mobbeofre
kan kjennetegnes ved at de er usikre, forsiktige, følsomme, tilbaketrukne og har en negativ vurdering
av seg selv (Olweus, 2009). Ifølge forskning er det noen grupper som har vist seg å være mer utsatt for
mobbing enn andre. Dette er elever med en annen seksuell orientering enn heterofili, lærevansker,
autisme, eller fysiske problemer som uvanlig fedme og mangel på fysisk styrke (Olweus, 2009). Disse
personene kan oppleve å føle seg dumme, mislykkede eller lite attraktive, i tillegg til at de ofte føler
seg ensomme (Olweus, 2009). Olweus (2009) beskriver offermobbere som elever som både blir
mobbet og mobber andre. Offermobbere har likhetstegn med rene mobbeofre og mobbere, ved at de
ofte har dårlig selvbilde, er ukonsentrerte, blir lett irritert, og kan ha lese- og skrivevansker eller
ADHD-trekk (Olweus, 2009).

Utdanningsdirektoratet gjennomfører årlige Elevundersøkelser for 7. trinn, 10. trinn og Vg1, og for de
resterende trinnene er det frivillig å delta (Utdanningsdirektoratet, 2020). Undersøkelsen består
av flere forskjellige temaer, deriblant trygt miljø, hvor spørsmål rundt mobbing tas opp
(Utdanningsdirektoratet, 2013a). I 2020 kom resultatene fra Elevundersøkelsen for 2019, samt en
oversikt over utviklingen siden 2009 (Wendelborg, 2020). Resultatene viser at 4,6 % av elevene ble
mobbet to eller tre ganger i måneden eller mer i 2019 (Wendelborg, 2020). I 2011 finnes den høyeste
andelen på 7,5 % og den laveste i 2015 på 3,7 % (Wendelborg, 2020). Av elevene som ble mobbet to
eller tre ganger i måneden eller mer i 2019, opplyste 67,5 % at mobbingen foregikk ved at de ble kalt
stygge ting og ertet, 44,6 % ble holdt utenfor og baksnakket, og 26,3 % ble slått, dyttet eller holdt fast
(Wendelborg, 2020). Det fremkommer også at de fleste blir mobbet av noen i klassen (Wendelborg,
2020). Når de ble spurt om hvor mobbingen foregår svarte 39,9 % i klasserommet og 14,3 % i
garderoben/dusjen (Wendelborg, 2020). Resultatene viser videre at det er flere elever som mener at de
blir mobbet av voksne på skolen. 18,5 % av dem som blir mobbet svarer at de kun blir mobbet av en
voksen (Wendelborg, 2020). Når elevene ble spurt om skolen gjorde noe for å hjelpe svarte 36,1 % at
«Nei, ingen voksne på skolen visste noe» (Wendelborg, 2020).
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Som nevnt i Opplæringslova § 9 A-2 (1998) trekkes trivsel frem for at eleven skal ha et godt skolemiljø.
Trivsel handler om å like seg selv samtidig som det gir en følelse av overskudd, pågangsmot,
handlekraft og glede av samspill med andre (Wistoft, 2012). Wistoft (2012) beskriver trivselsbegrepet
som et holistisk begrep som inneholder både menneskets subjektive oppfatning av seg selv og
omgivelsenes vurderinger. Om et barn trives kan vurderes ut ifra barnets sosiale tilhørighet, fortrolighet
til andre, opplevelsen av ansvarlige voksne som blant annet viser omsorg og kjærlighet, og at skolen
er et godt og trygt sted å være (Wistoft, 2012). Helsedirektoratet (2018) skriver at mennesker trives når
de opplever muligheten til å vokse og utfolde seg, og når de har en positiv opplevelse av seg selv og
deres egen livssituasjon. Å ha reelle forventninger til seg selv og omgivelsene, kan også ha en
påvirkningskraft på elevens trivsel (Wistoft, 2012).

Når elevene trives på skolen vil det styrke deres personlige og sosiale utvikling, samt
undervisningsforholdene og deres faglige læring (Utdanningsdirektoratet, 2013b). I Elevundersøkelsen
blir elevene spurt om deres læring og trivsel (Utdanningsdirektoratet, 2020). Høsten 2018 svarte 89,1
% av norske tiendeklassinger at de trivdes godt på skolen (Utdanningsdirektoratet, u.å). Tilsvarende
tall for høsten 2019 var 88,4 % (Utdanningsdirektoratet, u.å). Ifølge Bakken (2019) har andelen som
trives på skolen blitt noe lavere for hvert år siden 2012.

Relasjonen mellom lærer-elev kan ha en innvirkning på elevens trivsel og læring. Med relasjon menes
de ulike innstillinger eller oppfatninger ulike mennesker har til hverandre, og hva de betyr for
hverandre (Overland, 2007). Relasjonelle forhold er et grunnlag for sosial samhandling og
kommunikasjon (Overland, 2007). Sunne, likeverdige og dynamiske relasjoner er viktige for både
voksne og barn (Riis & Kristiansen, 2008). Læreren trenger kunnskap om relasjoner og hvordan disse
kan etableres, korrigeres og utvikles (Riis & Kristiansen, 2008). Lærer-elev relasjonen er viktig,
fordi elever blir motivert og inspirert av lærere som respekterer dem, og som legger vekt på å ha et
godt forhold til dem (Sælebakke, 2018). Elever med et godt forhold til læreren trives bedre på
skolen (Sælebakke, 2018).
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3

Metode

I metodekapittelet vil vi presentere de metodiske valgene som har blitt gjort i forbindelse med studien.
Dette innebærer valg av metode og forskningsdesign, bakgrunnen for arena og utvalg,
datainnsamlingsprosessen, etiske overveielser og godkjenninger, og hvordan validiteten er forsøkt
ivaretatt for å sikre studiens kvalitet. Siden studien har vært et samarbeidsprosjekt vil vi skille mellom
begrepene «prosjekt» og «studie» i dette kapittelet. Prosjektet refererer til samarbeidet med
FK Jerv og Blå Kors SnakkOmMobbing, der vi har testet ut Innafor-appen i åtte uker i ungdomsskolen.
Studien referer til de kvalitative intervjuene vi har gjennomført med ungdomsskolelærere- og elever, i
etterkant av testperioden.

3.1 Prosjekt Innafor
I samarbeid med FK Jerv og Blå Kors SnakkOmMobbing har vi testet ut betaversjonen av Innaforappen i ungdomsskolen. Målet med prosjektet var å undersøke om applikasjonen kunne være et aktuelt
kommunikasjonsverktøy mellom lærer og elev. I den anledning fikk vi mulighet til å utarbeide våre
egne spørsmål til «si ifra- funksjonen» i applikasjonen. Med utgangspunkt i tematikken i
masteroppgaven vår, valgte vi å dele spørsmålene inn i kategoriene: trivsel, mobbing og
kommunikasjon. Som illustrert i figur 2 laget vi i tillegg fire spørsmål til hver kategori. Bakgrunnen for
de valgte kategoriene og spørsmålene, var ønsket om å bevisstgjøre intervjupersonene på trivsel,
mobbing og lærer-elev relasjonen i klassen. Med teoretisk forankring i transformasjonsledelse (Bass
& Riggio, 2006; Glasø & Thompson, 2013; Beauchamp et al., 2014), anser vi disse faktorene som
sentrale for lærerens tilrettelegging av et godt psykososialt miljø. Når elevene svarte på spørsmålene i
applikasjonen, ble de samlede svarene sendt til læreren og illustrert som tematiske grafer. Disse
grafene var det kun læreren som kunne observere og analysere på sin mobiltelefon. Et eksempel på
hvordan grafene kunne se ut, samt forklaring til grafen, blir illustrert i de fiktive resultatene nedenfor
(se figur 2).
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Figur 2. Illustrasjon av påstander og grafforklaring til Innafor-appen (Urdal, 2019).

3.2 Studiens forskningsdesign og metode
I starten av en studie er det essensielt at forskeren utarbeider et retningsgivende forskningsspørsmål.
Forskningsspørsmålet representerer det forskeren er interessert i å finne ut av og se nærmere på. I vår
studie er hensikten å undersøke lærere og elever sine erfaringer med bruk av Innafor-appen
i ungdomsskolen, i lys av kroppsøvingslæreren som transformasjonsleder. På bakgrunn av
forskningsspørsmålet har det blitt utarbeidet et passende forskningsdesign. Dette har lagt føringer for
hvilke situasjoner vi har valgt å studere, hvilke metoder som har blitt benyttet, og hvordan analysene
har blitt gjennomført (Thagaard, 2018).

Å teste ut Innafor-appen i skolen er en helt ny idé, som ikke har blitt testet ut tidligere. Ifølge
Thagaard (2018) egner kvalitative metoder seg godt til studier av temaer som det er lite forskning på
fra før. I metodelæren blir denne tilnærmingen til forskning også definert som induktiv metode.
Induktiv metode innebærer at forskeren stiller et åpent forskningsspørsmål før han eller hun innhenter
empiri (Leseth & Tellmann, 2018). Slik utvikles forskningsspørsmålet etter hvert som forskeren samler
inn informasjon om fenomenet han eller hun ønsker å forske på (Leseth & Tellmann, 2018). I denne
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studien har vi valgt å tilnærme oss forskningsfeltet uten altfor mange ideer på forhånd. Vi gikk inn i
prosjektperioden med en oppfatning om at Innafor-appen kunne være et verktøy for læreren, men fikk
inspirasjon om å knytte den opp mot transformasjonsledelse underveis i prosjektet. Dette la føringer
for både teorigrunnlaget, intervjuguiden og analysearbeidet i den videre studien.

Siden vi søker å undersøke lærere og elever sine opplevelser rundt bruken av Innafor-appen i
ungdomsskolen, har vi valgt å benytte en kvalitativ tilnærming til studien. Kvalitativ metode
kjennetegnes av et ønske om å forstå sosiale fenomener, der forskeren søker å oppnå en nær kontakt
med deltakerne i felten, gjennom observasjon, intervju eller analyse av tekst (Thagaard, 2018). Det er
i tillegg en forskningsmetode som gjør det mulig for forskeren å innarbeide nye erfaringer eller
utfordringer som skulle dukke opp underveis i studien (Thagaard, 2018). Når det kom til valg av
metode innenfor den kvalitative forskningen, bestemte vi oss for å bruke kvalitative forskningsintervjuer. Bakgrunnen for dette var ønsket om å få snakke med erfarne kroppsøvingslærere og elevene
deres, og dermed tilegne oss kunnskap om hvordan Innafor-appen kan være et verktøy i forbindelse
med transformasjonsledelse i kroppsøvingsfaget.

3.3 Kvalitativt forskningsintervju
Det kvalitative forskningsintervjuet er den mest brukte metoden innenfor kvalitativ forskning
(Thagaard, 2018). Formålet med metoden er å innhente informasjon fra andre mennesker sin
livsverden, slik at forskeren på bakgrunn av deres tanker, følelser og erfaringer, kan svare på sitt
forskningsspørsmål (Fog, 2005; Kvale & Brinkmann, 2015; Thagaard, 2018). Gjennom samtalene får
forskeren tilgang til intervjupersonenes kognitive og følelsesmessige organisering av verden (Fog,
2005). Kvalitative forskningsintervjuer blir dermed en sosial måte å innhente kunnskap på, der
intervjueren og den intervjuede produserer kunnskap sammen (Kvale & Brinkmann, 2015). Det må
derfor innhentes eksterne godkjenninger og samtykke fra intervjupersonene (se kap. 3.6). Målet er
ikke å kvantifisere, men å fortolke verden på bakgrunn av intervjupersonenes opplevelser (Kvale &
Brinkmann, 2015). Kvalitative forskere mener dermed at de får en dypere forståelse av sosiale
fenomener (Ryen, 2002).

Kvalitative intervjuer kan utformes og gjennomføres på forskjellige måter. I studien har vi valgt å
gjennomføre semistrukturerte forskningsintervjuer. Det semistrukturerte forskningsintervjuet minner
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om en dagligdags samtale mellom to personer, men styres av en forhåndslaget intervjuguide (Kvale &
Brinkmann, 2015). Bakgrunnen for dette er at «dersom forskeren følger en enkelt strøm for hver enkelt
deltaker, vil forskeren få problemer med å finne en felles struktur eller en felles underliggende mening
i forhold til fenomenet» (Postholm, 2010, s. 79). Åpenheten er likevel en fordel, fordi det gir plass til
assosiasjoner og digresjoner, slik at forskeren kan forstå og få tak i folks erfaringer rundt et gitt
fenomen (Leseth & Tellmann, 2018).

Intervjuguide
Intervjuguiden er et hjelpemiddel som strukturerer intervjuspørsmålene og hjelper forskeren til å
fokusere på det som skal utforskes (Leseth & Tellmann, 2018). Når det dreier seg om semistrukturerte
intervjuer, er det vanlig at intervjuguiden inneholder en oversikt over temaene som skal dekkes og
forslag til spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi valgte derfor å strukturere intervjuguiden vår
som en oversiktlig tabell, med tema, tematiske spørsmål og stikkord for mulige oppfølgingsspørsmål
[vedlegg 1 og 2]. Under tema skrev vi ned temaene som vi ønsket å undersøke gjennom
intervjuene. Det første temaet var personlige opplysninger, der vi spurte intervjupersonene om alder,
kjønn, og klassetrinn/utdanning. Videre hadde vi fått en forespørsel av FK Jerv og Blå Kors
SnakkOmMobbing, om å stille spørsmål knyttet til den tekniske brukeropplevelsen av applikasjonen.
Blå Kors SnakkOmMobbing sendte oss derfor forslag til spørsmål per mail, som vi plasserte under
temaene: bruk av applikasjonen og tekniske spørsmål. Her spurte vi blant annet om: «Hvilke endringer
ville du gjort for at appen skulle blitt bedre?» og «Kjenner du til andre apper/programmer som ligner
på Innafor-appen?». Svarene på disse spørsmålene ble ansett som irrelevante i forbindelse med vårt
forskningsspørsmål, og har derfor ikke blitt tatt med i studien. Informasjonen har likevel blitt notert
ned, for å kunne inkluderes i en oppsummerende rapport til FK Jerv og Blå Kors SnakkOmMobbing.

I lys av forskningsspørsmålet vårt har vi særlig vært opptatt av å undersøke tre temaer gjennom
intervjuene: 1) Innafor-appen i skolen, 2) Transformasjonsledelse i kroppsøvingsfaget, og 3) Innaforappen i kroppsøvingsfaget. I elevintervjuene ønsket vi å innhente informasjon om hvordan elevene
opplevde å bruke applikasjonen, samt hvordan de oppfattet kroppsøvingslæreren som
transformasjonsleder [vedlegg 1]. I tråd med dette er det viktig å påpeke at vi ikke stilte elevene
eksplisitte spørsmål om transformasjonsledelse, men tok utgangspunkt i egenskapene til
transformasjonslederen. På bakgrunn av dette spurte vi blant annet elevene om: «Kan du beskrive
hvordan kroppsøvingslæreren din er?». I forbindelse med dette spørsmålet fikk vi inspirasjon til videre
oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av stikkordene: «dyktig», «ser alle», «streng», «innrømmer feil»,
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«tilpasser», osv., i intervjuguiden. Videre spurte vi elevene om deres opplevelser og erfaring knyttet
til bruken av Innafor-appen i skolen og kroppsøvingsfaget. Her spurte vi dem for eksempel om: «Hva
synes du personlig om appen?» og «Opplevde du noen endringer i kroppsøvingstimene etter at dere
begynte å bruke Innafor-appen?».

I intervjuguiden til lærerne startet vi med å stille introduksjonsspørsmålet: «Kan du fortelle litt om
hvordan du har opplevd å bruke Innafor-appen i skolen?». Hensikten med å starte med
et slikt spørsmål, var å gi lærerne mulighet til å gi oss spontane og rike beskrivelser av
prosjektperioden (Kvale & Brinkmann, 2015). Her stilte vi oppfølgingsspørsmål som passet til det
lærerne fortalte, samtidig som vi styrte samtalen inn mot bruken av applikasjonen i skolen og
kroppsøvingsfaget, samt spørsmål som kunne trekke tråder mot transformasjonsledelse i faget. Vi
spurte blant annet lærerne om: «Hva mener du kjennetegner en god kroppsøvingslærer?», «Hvilke
egenskaper tenker du at en god rollemodell i kroppsøvingsfaget burde ha?», og «Hvordan tenker du at
Innafor-appen kan hjelpe deg som klasseleder i kroppsøvingsfaget?» [vedlegg 2].

Pilotintervju
I forbindelse med studien ble det arrangert to pilotintervjuer. Disse ble gjennomført sammen med en
mannlig kroppsøvingslærer og en seksten år gammel jente. Hensikten med dette var å teste ut
intervjuguidene våre og øve oss på en reell intervjusituasjon. Vi tok likevel i betraktning at
pilotintervjuene kunne være ganske annerledes fra den reelle intervjusituasjonen, fordi de ble
gjennomført med personer vi kjente fra før. I intervjuet med kroppsøvingslæreren erfarte vi
at han hadde problemer med å svare på spørsmålene knyttet til brukeropplevelsen av Innafor-appen.
Dette var som forventet, med tanke på at vedkommende ikke hadde brukt applikasjonen. Han forsøkte
likevel å komme med så realistiske svar som mulig. På de kroppsøvingsrelaterte spørsmålene ga
han oss derimot tilfredsstillende svar, fordi han hadde erfaringer fra faget. Dette ga oss en indikasjon
på at spørsmålene knyttet til kroppsøvingsfaget var representative for studien. Vi valgte også å beholde
spørsmålene som omhandlet erfaringene og opplevelsene knyttet til applikasjonen. I forbindelse med
elevintervjuet valgte vi å intervjue noen i den nærmeste familien. Den ene av oss intervjuet derfor sin
seksten år gamle svigerinne. Her erfarte vi det samme problemet som i lærerintervjuet. Hun forstod og
kunne svare på spørsmålene knyttet til kroppsøvingsfaget og kroppsøvingslæreren, men hadde
problemer med å svare på spørsmålene knyttet til brukeropplevelsen av applikasjonen. På bakgrunn av
positiv respons på pilotintervjuene og god flyt valgte vi å ikke gjøre noen endringer i intervjuguiden.
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3.4 Arena, rekruttering og utvalg
Arenaen og utvalget skal være formålstjenlige for forskningsspørsmålet i studien. I første omgang må
forskeren velge ut en arena der undersøkelsene og innsamlingsarbeidet skal finne sted. Etter at
arenaen er valgt ut, må forskeren oppspore og sirkle inn aktuelle personer som kan ha verdifull
informasjon i forbindelse med studien (Ryen, 2002).

Arenaen for studien vår var to ungdomsskoler i Agder. Bakgrunnen for dette valget, var at FK Jerv
og Blå Kors SnakkOmMobbing allerede hadde vært i kontakt med disse skolene. Prosjektlederen i
Innafor hadde tidligere presentert prosjektet overfor rektorene, som hadde gitt uttrykk for å være
positive til deltakelse. I lys av at vi studerer på grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn, og selv
ønsker å arbeide på ungdomstrinnet, var det hensiktsmessig for oss å gjennomføre studien i
ungdomsskolen. Her var det i tillegg stor sannsynlighet for at alle elevene hadde tilgang til
mobiltelefon.

Rekrutteringen
Rekrutteringen av intervjupersoner til studien ble gjennomført i samarbeid med prosjektlederen i
Innafor. Prosjektlederen tok kontakt med skolesjefen i kommunen, som videreførte forespørselen vår
om lærere med kontaktlærerstilling og kroppsøvingslærerbakgrunn, til rektorer ved de ulike
ungdomsskolene. Rektorene presenterte «Prosjekt Innafor» og studien vår overfor aktuelle lærere. De
som takket ja til å delta i studien kontaktet oss via mail.

I neste steg dro vi ut til skolene for å presentere prosjektet overfor elevene og hjelpe dem med å laste
ned applikasjonen. Med oss hadde vi prosjektlederen i Innafor og deres tekniske support. Vi avtalte tid
og sted med lærerne, og brukte i underkant av en skoletime per klasse. På forhånd hadde vi laget en
kort PowerPoint-presentasjon om studien vår som vi fremførte for klassene. Det ble i tillegg vist en
kortfilm, som tidligere har blitt laget i forbindelse med «Prosjekt Innafor». Videre fikk vi assistanse av
prosjektets tekniske support. Han viste elevene hvordan de skulle laste ned og bruke applikasjonen.
Han svarte også på tekniske spørsmål underveis. Ved hjelp av klasselister over hvem som hadde fått
samtykke hjemmefra, delte vi ut brukernavn og passord til elevene. Læreren fikk også eget brukernavn
og passord. Elevene og lærerne testet ut applikasjonen i til sammen åtte uker. I midten av denne
perioden dro vi ut til skolene for å sjekke statusen til prosjektet, og delte ut informasjonsskriv og
samtykkeskjemaer i forbindelse med studien.
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Utvalg
Kvale og Brinkmann (2015) skriver at svaret på hvor mange intervjupersoner som kreves, avhenger av
formålet med studien. Det vanlige antallet ved intervjuundersøkelser er likevel rundt 5 - 25 personer
(Kvale & Brinkmann, 2015). Vi valgte å rekruttere fire lærere og åtte elever til studien. Målet med
dette var å få både lærer- og elevperspektivet på bruken av applikasjonen og transformasjonslederrollen
i kroppsøvingsfaget. I forbindelse med lærerne gjorde vi en strategisk utvelgelse. Det ble gjort ved
å forespørre de utvalgte skolene om ungdomsskolelærere som både var kontaktlærere og
kroppsøvingslærere. Bakgrunnen for dette var ønsket om å få tilgang til lærere som både hadde god
kjennskap til elevene sine, og som hadde erfaringer fra kroppsøvingsfaget. Videre ba vi lærerne om
hjelp til å rekruttere elever til studien.

På bakgrunn av henvendelsene til skolene endte vi opp med å rekruttere to kvinnelige og to mannlige
lærere til studien. De frivillige lærerne fulgte testperioden av applikasjonen helt ut, men dessverre
valgte én av de kvinnelige lærerne å trekke seg fra studien. På grunn av stor arbeidsbelastning ønsket
hun ikke å bli intervjuet. Vi endte derfor opp med å intervjue to menn, og én kvinne. Disse har vi valgt
å gi fiktive navn i studien. Kroppsøvingslærerne vil derfor bli presentert som: Karl, Linda og Stian.
Disse hadde god spredning i både alder, utdanning og klassetrinn. Lærerne var mellom 30-50 år og
hadde ulik utdanning. Karl hadde høy kompetanse, med bakgrunn i en mastergrad i biologi, årsstudium
i pedagogikk, grunnfag i idrett, samt studiepoeng i mange andre fag. Han var kontaktlærer for en
niendeklasse. Linda var adjunkt med opprykk, der opprykket var et årsstudium i idrett. Hun var
kontaktlærer for en tiendeklasse. Stian var kontaktlærer for en åttendeklasse. Han hadde lang
arbeidserfaring som kroppsøvingslærer, men hadde ingen formell utdannelse innenfor kroppsøving
eller idrett.

Videre ba vi lærerne om hjelp til å rekruttere elever til studien. Her etterlyste vi ungdomsskoleelever
av ulikt kjønn, og med høy og lav måloppnåelse i kroppsøvingsfaget. Årsaken til dette var at vi var
interessert i å undersøke om det kunne være noen sammenheng mellom elevenes måloppnåelse i
faget, og deres syn på kroppsøvingslæreren som transformasjonsleder. Vi var også interessert i å
undersøke om det kunne foreligge kjønnsforskjeller i forbindelse med oppfatningen av faget, læreren
som transformasjonsleder, og Innafor-appen som verktøy. Med bakgrunn i at den ene læreren valgte å
trekke seg fra studien, ble vi nødt til å spørre om flere elever i Karl sin klasse. Dette var heldigvis ikke
noe problem. Resultatet ble derfor fire elever fra niende trinn, to elever fra tiende trinn, og to elever fra
åttende trinn. Til sammen intervjuet vi tre gutter og fem jenter fra ungdomstrinnet.
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3.5 Datainnsamling og databehandling
I løpet av de to siste ukene av testperioden, avtalte vi intervjudatoer med lærerne og elevene som
ønsket å delta i studien vår. Intervjuene ble gjennomført på de utvalgte skolene, der lærerne hjalp oss
med å finne ledige grupperom. Ifølge Postholm (2010) er det sentralt at intervjuene forgår i en setting
som skjermer intervjupersonene fra forstyrrelser. Det var også avgjørende å få intervjupersonene alene,
slik at vi kunne gjennomføre individuelle intervjuer uten forstyrrelser fra andre. Slik fikk vi
tilgang til den enkelte intervjuperson sin opplevelse av Innafor-appen, kroppsøvingsfaget og
transformasjonsledelse (Jacobsen, 2005; Postholm, 2010).

Videre ønsket vi å benytte oss av fordelen av å være to stykker. Vi valgte derfor å fordype oss i hver
vår intervjuguide, slik at vi kunne fordele intervjuene og transkriberingene mellom oss. Den ene
konsentrerte seg om elevintervjuene, mens den andre konsentrerte seg om lærerne. Til tross for dette
valgte vi begge å være til stede under alle intervjuene. Vi anså det som en styrke å være to, fordi det
ga oss mulighet til å diskutere intervjupersonenes utsagn og kroppsspråk i etterkant av intervjuene
(Christoffersen & Johannessen, 2012). Med utgangspunkt i liten erfaring som forskere, opplevde vi det
i tillegg som en trygghet å kunne møte forskningsfeltet sammen.

Vi ser likevel at det å være to forskere i intervjusituasjonen kan ha innvirkning på resultatene. Elevene
kan for eksempel ha blitt usikre i møtet med to fremmede, voksne mennesker, og dermed valgt å holde
informasjon tilbake. Lærerne kan på sin side ha følt seg i mindretall, og derfor opplevd det som litt
voldsomt med to intervjuere (Christoffersen & Johannessen, 2012). I tråd med at vi arrangerte flere
møter med lærerne, samt presenterte oss overfor klassene før intervjuene, mener vi at intervjupersonene
fikk tid til å få et inntrykk av oss. Vi var i tillegg bevisste på å innlede samtalene med småprat, for å
gjøre intervjupersonene tryggere. Intervjupersonene fikk også en briefing om formålet med intervjuet,
hva lydopptakene skulle brukes til, og ble spurt om de hadde noen spørsmål før vi startet (Kvale &
Brinkmann, 2015). Intervjuene varte i ti til tjue minutter med elevene, og førti til femti minutter med
lærerne. Av utstyr brukte vi en båndopptaker, samt en utskrevet versjon av intervjuguiden. Selv om vi
hadde pugget intervjuguidene utenat, opplevde vi det som utfordrende å huske alle spørsmålene når
rekkefølgen ble endret i det semistrukturerte intervjuet. Det var derfor praktisk å ha intervjuguiden
tilgjengelig som støtte i den reelle intervjusituasjonen.
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Transkribering
I etterkant av intervjuene ble lydopptakene transkribert. Å transkribere betyr å skifte fra en form til en
annen, i dette tilfellet fra muntlig til skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2015). Ifølge Leseth og
Tellmann (2018) er transkriberingen utgangspunktet for den videre databehandlingen og analysen.
Årsaken til dette er at de muntlige intervjuene blir strukturert, slik at det blir enklere å få oversikt over
det innsamlede materialet (Kvale & Brinkmann, 2015). Når muntlige samtaler skal omsettes til skriftlig
tekst, vil det derimot alltid skje en fordreining til tross for detaljerte gjengivelser av ordene (Malterud,
2002). Formålet med transkripsjonen vil derfor være å fange opp samtalen i en form som best mulig
representerer det intervjupersonen hadde til hensikt å meddele (Malterud, 2002). I denne studien har vi
gjennomført transkriberingene selv, men har valgt å dele arbeidsmengden på to. På bakgrunn av dette
var det viktig at vi ble enige om å bruke de samme skriveprosedyrene i transkriberingsarbeidet (Kvale
& Brinkmann, 2015). Vi ble enige om å transkribere intervjuene ordrett, med alt av gjentakelser og
lyder, slik at vi kunne beholde den psykologiske fortolkningen av intervjupersonenes utsagn (Kvale &
Brinkmann, 2015). Det ble i tillegg bestemt at vi skulle høre gjennom intervjuene flere ganger, slik at
transkriberingene ble mest mulig korrekte. Vi valgte derimot å utelate dialektkjennetegn, av hensyn til
intervjupersonenes anonymitet. Et av elevintervjuene vil bli presentert i vedlegg 3.

Analyse
Dataanalyse handler om å bringe orden, struktur og mening inn i det innsamlede datamaterialet (Ryen,
2002). Analysen skal dermed «bygge en bro mellom rådata og resultater, ved at det organiserte
datamaterialet blir fortolket og sammenfattet» (Malterud, 2002, s. 2470). For å realisere dette kan man
redusere datamengden, slik at den blir enklere å håndtere og analysere (Jacobsen, 2005; Postholm,
2010). Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) kalles dette en meningsfortetting, som vil si å forkorte
intervjupersonenes uttalelser. Her komprimeres lange setninger til korte, hvor den umiddelbare
meningen i det som blir sagt, gjengis med få ord (Kvale & Brinkmann, 2015). I denne studien har vi
valgt å ta utgangspunkt i Giorgis fem steg innenfor meningsfortetting (Kvale & Brinkmann, 2015).
Metoden har blitt tilpasset denne studien ved at intervjupersonenes utsagn har blitt meningsfortettet
over flere ledd. Analyseprosessen i studien vil bli eksemplifisert i tabell 1, og beskrevet nedenfor
gjennom forklarende tekst. I tabell 1 er et eksempel på en av lærerne sitt svar på spørsmålet: «Hva
mener du kjennetegner en god kroppsøvingslærer?».
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Tabell 1. Eksempel på fremstilling av analyseprosessen

Naturlig meningsenhet

Egen språkdrakt

Vår språkdrakt

Tema

Deskriptiv mening

En som ser alle elevene.

Læreren sier at en god

Det er hensiktsmessig

Tilpasset

Individuell støtte og

Og som klarer å se at

kroppsøvingslærer er

at kroppsøvingslæreren

opplæring

omtanke

alle har ulike fysiske

en som klarer å se alle

tilpasser opplæringen

forutsetninger. Det er

elevene, ser ulike

med hensyn til

den gode gymlæreren.

fysiske forutsetninger

elevenes fysiske

Og som kan tilpasse til

og greier å tilpasse til

forutsetninger og

alle. Og som kan gjøre at

alle. Det er også viktig

interesser

gymmen er lystbetont

at det er lystbetont

Vi startet analysearbeidet med å lese gjennom de transkriberte intervjuene. I det første steget i Giorgis
analysemodell, leser forskeren gjennom det transkriberte datamaterialet, for å skaffe seg et
helhetsinntrykk av innholdet i intervjuet (Giorgi, 2012). Deretter går forskeren tilbake og leser det en
gang til, men denne gangen med fokus på å finne de naturlige meningsenhetene i utsagnene til
intervjupersonen (Giorgi, 2012). De naturlige meningsenhetene representerer utsagnene til
intervjupersonen, slik han eller hun utrykker dem. Disse ble systematisert i den første kolonnen i
tabellen, kalt naturlig meningsenhet. I det tredje steget forsøker forskeren å finne temaet som dominerer
i den naturlige meningsenheten (Kvale & Brinkmann, 2015). Forskeren forsøker dermed å lese
intervjupersonens utsagn på en så fordomsfri måte som mulig, slik at han eller hun kan tematisere
utsagnene ut ifra intervjupersonens synsvinkel (Kvale & Brinkmann, 2015).

Her valgte vi derimot å meningsfortette utsagnene som tekst, før vi begynte å trekke ut temaer fra
meningsenhetene. Vi startet med å skrive korte sammendrag av utsagnene, som ble plassert under egen
språkdrakt. Her skrev vi ned innholdet i det intervjupersonen sa, men forenklet informasjonen ved å
fjerne alt av gjentakelser, pauser og lydhermende ord (Jacobsen, 2005). Bakgrunnen for dette var å få
en bedre oversikt over det intervjupersonen hadde sagt, slik at vi enklere kunne finne tilbake til
informasjonen og sammenligne den med de andre intervjupersonene i studien. Vi valgte i tillegg å
skrive om teksten fra første til tredje person, slik at informasjonen ble enklere å gjenfortelle i
resultatdelen. For å redusere datamengden ytterligere, lagde vi en kolonne som vi valgte å kalle vår
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språkdrakt. Her skrev vi om hverdagsspråket brukt i egen språkdrakt, til et mer vitenskapelig språk.
Hensikten med dette var å sile ut den mest sentrale informasjonen i meningsenhetene, samtidig som vi
satt i gang tolkningsprosessen av materialet. Til slutt ble informasjonen tematisert inn under tema i
analysetabellen. I denne kolonnen skrev vi ned alle temaene som dukket opp i meningsenhetene til
intervjupersonen.

I steg nummer fire undersøkte vi meningsenhetene i lys av studiens formål (Kvale & Brinkmann, 2015).
Her tok vi utgangspunkt i formålet om å undersøke brukeropplevelsen av Innafor-appen i
ungdomsskolen og kroppsøvingsfaget, samt kroppsøvingslærerens transformasjonsledelse. I tråd med
dette hadde vi fem kategorier som vi ønsket å analysere meningsenhetene ut ifra: 1) brukeropplevelse,
2) idealisert innflytelse, 3) intellektuell stimulering 4) individuell støtte/omtanke og 5) inspirerende
motivasjon. Med bakgrunn i kategoriene ble det laget en femte kolonne i analysetabellen, som vi kalte
deskriptiv mening. I denne kolonnen skrev vi ned den eller de kategoriene som stemte best overens
med utsagnene til intervjupersonen. Dette er det femte steget i Giorgis analysemodell, der de viktigste
emnene i intervjuet blir bundet sammen i et deskriptivt utsagn (Kvale & Brinkmann, 2015).

3.6 Etiske overveielser
Ved forskning på mennesker er det nødvendig at forskeren følger etiske retningslinjer for
samfunnsforskning. Forskeren skal være opptatt av å være nøye i planleggingen av studien, samtidig
som han eller hun skal være opptatt av å ivareta intervjupersonenes personvern og interesser. Det er i
tillegg sentralt at forskeren er bevisst på sin maktposisjon i den asymmetriske intervjusituasjonen
(Kvale & Brinkmann, 2015). Slik kan en intervjuundersøkelse sammenlignes med en moralsk
undersøkelse (Kvale & Brinkmann, 2015). For å oppnå et tilfredsstillende resultat, må studien søke å
tjene både vitenskapelige og menneskelige interesser (Kvale & Brinkmann, 2015). I studien har vi vært
bevisst på å forsøke å ivareta intervjupersonenes personvern og konfidensialitet gjennom hele
undersøkelsen. Vi startet planleggingsfasen med å sende inn nødvendige søknader i forbindelse med
intervjuene, samt søknader tilknyttet bruken av Innafor-appen i skolen. Her ble det utarbeidet både
informasjonsskriv om studien og personvernerklæringer i forbindelse med applikasjonen. Videre har
vi tatt hensyn til intervjupersonens interesser i intervjuene, ved transkriberingen og ved analysen av
datamaterialet. Til slutt har vi gjort rede for våre forforståelser tilknyttet studien.
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Søknader, informert samtykke og konfidensialitet i forbindelse med prosjektet
I forkant av testperioden måtte vi innhente en prosjektgodkjenning fra den aktuelle kommunen. Siden
Innafor-appen ikke hadde blitt brukt i skolesammenheng tidligere, var vi avhengige av å få godkjent
applikasjonen i forbindelse med Personopplysningsloven. Vi ble derfor oppfordret av skolesjefen til å
gjennomføre et møte med IKT- sjefen og Personvernombudet i kommunen. Bakgrunnen for dette var
de nye reglene i forbindelse med General Data Protection Regulation (populært kalt GDPR). Dette er
EUs personvernforordning og er et nasjonalt regelverk for behandling av personvern (Datatilsynet,
2019). Vi gjennomførte møtet i samarbeid med prosjektlederen i Blå Kors SnakkOmMobbing, som
sammen med sin tekniske ansvarlige, kunne bekrefte at Innafor- applikasjonen hadde de nødvendige
godkjenningene og fulgte regelverket. Det ble i tillegg sendt ut personvernerklæringer til lærere, elever
og foresatte [vedlegg 4]. Disse ble laget i regi av Blå Kors SnakkOmMobbing, og inneholdt
informasjon om applikasjonen og prosjektet. For å sikre lærerne og elevene sin konfidensialitet,
informerte personvernerklæringen også om applikasjonens behandling av personopplysninger, samt
deltakernes rettigheter i prosjektet. Ved signering av personvernerklæringen ga lærerne sitt informerte
samtykke til å teste ut Innafor-appen i klassen sin. For elevene var det de foresatte som måtte signere
personvernerklæringen, da det var snakk om mindreårige. Det var derfor antallet foresatte som signert
erklæringen som avgjorde hvor mange elever som fikk delta i prosjektet.

Søknader, informert samtykke og konfidensialitet i forbindelse med studien
For å kunne gjennomføre en datainnsamling kreves det både formelle og uformelle godkjenninger.
Forskeren får den formelle godkjennelsen fra etisk komité, og den uformelle godkjennelsen fra den
eller dem man ønsker å intervjue (Leseth & Tellmann, 2018). I løpet av testperioden meldte vi inn
studien vår til Norsk senter for forskningsdata (NSD). Studien hadde meldeplikt fordi den
behandler personvernopplysninger gjennom kvalitative intervjuer (Thagaard, 2018). Vi sendte inn
prosjektbeskrivelsen vår, som tidligere hadde blitt godkjent av UiA. Etter noen uker ble studien vår
godkjent av NSD, den 15.11.19 [vedlegg 5]. Videre meldte vi inn studien til Fakultetets etiske komité
(FEK) som godkjente studien etter å ha gjennomgått en etisk vurdering.

Før vi gikk i gang med intervjuene, ble det sendt ut informasjonsskriv til lærerne og elevene [vedlegg
6 og 7]. Her sto det informasjon om formålet med studien, hva det innebar å delta, og hvilke rettigheter
de hadde i forbindelse med å trekke seg fra studien, når som helst (Kvale & Brinkmann, 2015). Det ble
i tillegg opplyst om at vi kom til å spørre dem om alder, kjønn, og klassetrinn eller utdanning. Med
hensyn til at vi ønsket å intervjue barn under 15 år, ble informasjonsskrivet signert av både elever og
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foresatte. For å sikre intervjupersonenes konfidensialitet, ga skrivet også informasjon om hvordan deres
personlige opplysninger ville bli behandlet (Thagaard, 2018). Det ble blant annet opplyst om hvem
som ville ha tilgang til intervjuene deres i etterkant av prosjektet (Kvale & Brinkmann, 2015).
Informasjonsskrivet ga også opplysninger om at intervjuene ville bli tatt opp med båndopptaker, og at
opptakene ville bli slettet ved studiens slutt. De fikk i tillegg en bekreftelse på at identitetene deres vil
bli anonymisert i studien. Vi anonymiserte lærerne ved å gi dem fiktive navn, mens elevene ble
anonymisert og presentert som «eleven» eller han/hun i lærernes klasser. Ved signering av
informasjonsskrivene ga både lærere og elever sitt informerte samtykke til å delta i studien.

Intervju, transkribering og analyse i studien
Kvale og Brinkmann (2015) skriver at etiske problemstillinger preger hele intervjuforløpet i en
intervjuundersøkelse. Forskeren må derfor være bevisst på valgene sine fra start til slutt i studien. I
intervjusituasjonen må forskeren for det første vurdere intervjuets konsekvenser for intervjupersonene
(Kvale & Brinkmann, 2015). Her må forskeren både forholde seg til eventuelle skader som kan påføres
intervjupersonene, og fordeler som kan forventes av deltakelse i undersøkelsen (Kvale & Brinkmann,
2015).

I studien har vi tatt hensyn til intervjupersonene ved å unngå å stille dem sensitive spørsmål. Det har
for eksempel ikke vært hensiktsmessig å grave i intervjupersonenes personlige opplevelser av mobbing
og utenforskap. Det kan likevel være en risiko for at spørsmålene knyttet til mobbing i applikasjonen,
kan ha forårsaket ubehag for elever som opplever mobbing. Målet med studien har derimot vært å
skape refleksjoner rundt bruken av Innafor-appen i skolen og kroppsøvingsfaget, og hvordan den
eventuelt kan være et verktøy i forbindelse med transformasjonsledelse. Vi ønsket i tillegg å gå inn
med en induktiv tilnærming til forskningsfeltet. Målet var derfor å tilegne oss intervjupersonenes egne
opplevelser rundt prosjektperioden, ikke å fremprovosere forhåndsbestemte svar på spørsmålene. I
forbindelse med både prosjekt- og studiedeltakelsen, har det også vært sentralt å påpeke overfor
intervjupersonene at de er de første som deltar i et slikt prosjekt. Vi har takket dem for deltakelsen, og
håper at bruken av Innafor-appen kan ha hatt en positiv innvirkning på det psykososiale miljøet i
klassene. I tråd med transkriberingen og analysearbeidet har vi vært bevisste på å gi korrekte
fremstillinger av intervjupersonenes utsagn (Jacobsen, 2005). Utsagnene har blitt notert ordrett ned i
transkriberingen, samtidig som vi har forsøkt å være kritiske til hvor dypt vi har analysert intervjuene.
Vi har i tillegg opprettholdt intervjupersonenes konfidensialitet ved å slette intervjuopptakene i
etterkant av transkriberingen.
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Våre forforståelser tilknyttet studien
Ifølge Postholm (2010) vil forskernes forforståelse være bestemmende for hvordan forskerne møter
virkeligheten. Forforståelsen vil dermed kunne prege valg av forskningsspørsmål og bestemme hva
forskerne vil forsøke å lete etter i sin studie (Postholm & Jacobsen, 2011).

Bakgrunnen for valg av tematikk og forskningsspørsmål er forankret i interessen vår for barn og unges
psykiske helse. Vi valgte å engasjere oss i «Prosjekt Innafor», fordi vi ble inspirert av tanken på å ha
et kommunikasjonsverktøy som Innafor-appen tilgjengelig i skolen. For oss er det nemlig essensielt at
læreren utvikler seg, samt finner nye arbeidsmåter i tråd med barn og unges trivsel i skolen. Vi så derfor
et potensial i applikasjonen, fordi den møter barn og unge på deres arena, i tillegg til å kunne gi læreren
en bedre oversikt over det psykososiale miljøet.

I forbindelse med fysisk aktivitet, idrett og kroppsøving, er vi begge interessert i å holde oss i form og
prøve nye aktiviteter. Vi har vært heldige og hatt positive erfaringer med kroppsøvingsundervisningen
opp igjennom oppveksten. Med bakgrunn i våre egne erfaringer fra kroppsøvingsfaget, har vi derimot
sett at ikke alle er like positivt innstilt til faget som oss. Denne problemstillingen har blitt diskutert
gjentatte ganger i praksisperioder og vikararbeid i skolen, der man har problematisert hvordan man
kan inkludere og engasjere alle elever i kroppsøvingsfaget. Vi fant derfor interessen for
transformasjonsledelse, og hvordan denne lederstilen eventuelt kan forsterkes ved bruk av en
applikasjon. Alt dette er erfaringer, opplevelser og interesser som kan farge vår tilnærming til
forskningsmaterialet. Vi har likevel forsøkt å gå inn i forskningsarbeidet med en så induktiv tilnærming
som mulig.

3.7 Validitet
Validitet handler om hvorvidt en studie er egnet til å undersøke det den skal undersøke (Kvale &
Brinkmann, 2015). Det sier derfor noe om kvaliteten til en studie, og dermed noe om forskerens
håndverksmessige dyktighet (Kvale & Brinkmann, 2015). Årsaken til dette er at det er forskeren som
kontinuerlig skal sjekke og fortolke funnene (Kvale & Brinkmann, 2015), og finne fellesnevneren som
gjennomsyrer intervjupersonene sine beskrivelser (Postholm, 2010). Forskerens personlige integritet,
erfaring, etiske standard og praktiske klokskap, vil være avgjørende for evalueringen av den
vitenskapelige kunnskapen som blir produsert (Kvale & Brinkmann, 2015).
31

14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling - 22/06509-9 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling : MASTEROPPGAVE 2020 (ferdig)

Validitetsbegrepet har vært et kontroversielt tema innenfor kvalitativ forskning (Ryen, 2002). Den
kvalitative forskningen har blitt kritisert for å være ugyldig på grunn av lite kvantifiserbare resultater
(Kvale & Brinkmann, 2015), der kvalitative forskere har blitt anklaget for å gjennomføre subjektiv og
«slurvete» forskning (Lincoln & Guba, 1985). Enkelte kvalitative forskere har derfor valgt å ignorere
spørsmålet om validitet (Kvale & Brinkmann, 2015). Lincoln og Guba (1985) lagde derimot en ny
modell som de mente kunne vurdere troverdigheten til kvalitative studier. Ifølge modellen er
troverdigheten til en studie avhengig av studiens kredibilitet, overførbarhet, pålitelighet og bekreftelse.
For å kunne sikre kredibiliteten eller sannhetsverdien i studien, må forskeren vise at han eller hun har
klart å representere virkeligheten slik intervjupersonene opplever den (Lincoln & Guba, 1985). Videre
er det essensielt at studien er overførbar til andre settinger. Ifølge Ryen (2002) kan dette realiseres
gjennom detaljerte og rike beskrivelser i studien, slik at leseren selv kan vurdere hvorvidt resultatene
kan overføres eller ikke. Det vil også være sentralt at datainnsamlingen, avgjørelsene underveis og
resultatene er godt dokumentert, slik at studien blir oppfattet som pålitelig av leseren (Ryen, 2002). Til
slutt benyttet Lincoln og Guba (1985) bekreftelse fremfor objektivitet. At studien kan bekreftes, betyr
at forskeren har gjennomført et godt og solid forskningsarbeid, der den produserte kunnskapen er
grundig kontrollert og verifisert (Kvale & Brinkmann, 2015). De overnevnte begrepene vil bli drøftet
videre i metodisk diskusjon.
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4

Resultater og diskusjon

I dette kapittelet vil vi presentere resultatene fra intervjuene og diskutere funnene opp mot relevant
teori og forskning. Funnene vil bli belyst i forbindelse med de fem kategoriene fra analysen: 1)
brukeropplevelsen av applikasjonen, 2) klasseledelse gjennom idealisert innflytelse, 3) klasseledelse
gjennom intellektuell stimulering, 4) klasseledelse gjennom individuell støtte og omtanke og 5)
klasseledelse gjennom inspirerende motivasjon. I hvert delkapittel vil vi starte med å presentere
kroppsøvingslærernes tanker og opplevelser i forbindelse med temaene, før vi går over til å presentere
elevene sine tanker og opplevelser. Her vil lærerne bli presentert og anonymisert som Karl, Linda og
Stian. Elevene vil bli anonymisert som elever i klassene til de nevnte lærerne. Vi vil avslutte hvert
delkapittel med en diskusjonsdel, der vi drøfter intervjupersonenes opplevelser opp mot hverandre, i
lys av teori og tidligere forskning. I slutten av kapittelet vil vi diskutere Innafor-appen i lys av
transformasjonsledelse i kroppsøvingsfaget gjennom en avsluttende diskusjon, i tillegg til å drøfte
styrker og svakheter ved studien i en metodisk diskusjon.

4.1 Resultater og diskusjon fra brukeropplevelsen av Innafor – appen i skolen og
kroppsøvingsfaget
I dette delkapittelet vil vi presentere kroppsøvingslærerne og elevene sine opplevelser knyttet til bruken
av Innafor-appen. Applikasjonen ble testet ut i åtte uker, der elevene svarte på spørsmål angående
trivsel, mobbing og kommunikasjon, én gang i uken.

4.1.1

Lærernes opplevelser av bruken av applikasjonen i skolen og kroppsøvingsfaget

I intervjuene kom det frem at alle lærerne var positive til å bruke Innafor-appen som et verktøy i skolen.
Linda mente for eksempel at det var en «interessant app», som var et godt verktøy å ha tilgjengelig for
læreren. Stian mente også «…at den har sin misjon den Innafor-appen, det er jeg helt sikker på». Han
trakk frem at applikasjonen var «praktisk, i forhold til å kunne gå inn, og bare se, og få en kjapp
bekreftelse». Her sammenlignet han den med elevundersøkelsene som gjennomføres i skolen. Han
mente at «…hvis man skal sammenligne.. så har jo vi noen sånne trivselsundersøkelser, vanligvis en
gang i halvåret. Og.. det var en mye enklere måte å bare gå inn også se, og så kunne man gripe fatt i
ting…». Han opplevde også resultatene som «…nærmest en bekreftelse på at vi gjør ting ganske så
greit». Den samme erfaringen hadde Karl. Han fortalte at han anså seg selv som en engasjert lærer fra
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før i forbindelse med elevenes trivsel, men at applikasjonen gjorde det mulig for han å få en bekreftelse
på om han gjorde en god eller dårlig jobb. I forbindelse med dette erfarte han at «Ehh, jeg tenker jo at
klassen har det bedre enn det jeg egentlig har tenkt. Så det var jo en litt sånn fin, ehh. Ja, fint å få vite
det».

På bakgrunn av intervjuene med lærerne kom det likevel frem at det ikke var helt uproblematisk å
bruke Innafor-appen i skolen. Karl følte for eksempel at bruken av applikasjonen tok tid fra
undervisningen:
«Så jeg tror nok at for å få det til å funke, spesielt på skolen, at de er avhengige av å ta av undervisningen,
og si: «Nå skal vi ta den». Og så er det en utfordring på mange skoler der det er mobilforbud. At elevene
har ikke med seg mobiltelefonen. Og da kan det være ganske vanskelig å følge det opp da. For du må nok
nesten gjøre det sammen med dem, skal du ha hundre prosent».

Stian bekreftet at det kunne være problematisk å bruke applikasjonen på en mobilfri skole. I
prosjektperioden måtte han gi elevene muntlig beskjed på mandager om å huske å bruke den hjemme.
Dette førte til at han hadde liten oversikt over om elevene svarte på spørsmålene i applikasjonen eller
ikke. Han valgte derimot å stole på resultatene og fortsatte lærerpraksisen sin slik han var vant til.

Linda syntes at det var interessant å følge med på grafene i applikasjonen, men opplevde dem som lite
informative. Hun sa at:
«Ehm, det har vært interessant egentlig, å følge disse her grafene…men jeg skulle gjerne ha sett litt
tydeligere, ikke sant, hvor mange, som hadde svart på de forskjellige, for å vite litt.. det kan jo for så vidt
være én, eller det kan være de tjue som meldte seg på.. det er veldig, jeg føler at jeg har hatt lite oversikt
over elevene sånn sett».

I prosjektperioden var det heller ingen av elevene som brukte «kontakt lærer- funksjonen». Dette
opplevde lærerne som skuffende. Linda svarte at «nei, så det skulle jeg ønske at jeg hadde fått». Karl
sa at:
«Jeg hadde jo håpet da, at det var noen som ville benytte seg av den «spørre læreren for en pratfunksjonen», men det er det ingen som har gjort. Og så håper jeg at det er fordi det ikke har vært noe
behov for det, da».

I forbindelse med kroppsøvingsfaget ble lærerne spurt om hvordan de tenkte at applikasjonen kunne
være et verktøy i faget. Karl fortalte at han opplevde Innafor-appen som et verktøy som kunne gi han
«et bilde av elevmassen, og hva de syntes om gym». Han mente også at applikasjonen kunne være et
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nyttig verktøy i forbindelse med å få med seg negative kommentarer og kroppsbemerkninger. For å
kunne realisere dette mente han at applikasjonen måtte «skreddersys» mer inn mot disse temaene i
kroppsøvingsfaget, og at «kontakt lærer- funksjonen» måtte bli hyppigere tatt i bruk:
«Og så håper jeg jo da at den funksjonen da, «kontakt-læreren», kan være hyppigere i bruk der. Ja,
spesielt det her som går på sånne kroppsbemerkninger og sånne ting vil jo da score på da, hvis det er mer
sånn konkret på det, eller mobbing. Så da må man jo kanskje skreddersy den inn mot kroppsøvingen. For
det er jo en utfordring, at det går mye kommentarer som går på kropp».

Linda fortalte at bruken av Innafor-appen gjorde henne mer bevisst på elevenes trivsel og det
psykososiale miljøet i kroppsøvingstimene. Hun sa at:
«Ehh, jeg har jo tenkt litt mer bevisst på åssen kroppsøvingstimene er, ikke sant, i forhold til trivsel for
eksempel. Og om jeg er tilgjengelig for elevene, og på en måte fokusert på, okei hvem er det som eventuelt
blir mobbet, ikke sant, det blir mer bevissthet rundt ting, tenker jeg, hvertfall når man ser noen grafer, da
tenker man jo litt igjennom ting og tang».

Hun nevnte i tillegg at spørsmål rettet mot mobbing i garderoben, kunne være hensiktsmessig i
forbindelse med å gi kroppsøvingslæreren bedre oversikt over elevenes «garderobekultur». Til slutt
mente hun at Innafor-appen kunne være et nyttig verktøy for de «usikre» elevene. Hun sa:
«Og så er det jo litt den funksjonen med å ta kontakt. Det gjør det kanskje lettere for de usikre, ikke sant.
For eksempel hvis de sliter med noe, for eksempel ballen eller er redd for å være med.. så er det lettere å
trykke på den og så kan jeg komme og snakke med dem. Da slipper de å komme og finne meg, slik at det
blir synlig, på en måte».

Det var derimot ikke alle lærerne som var like sikre på hvordan Innafor-appen kunne brukes i
kroppsøvingsfaget. Stian sa at: «Nei det.. det er jeg faktisk litt usikker på. Det vet jeg ikke helt. Fordi..
da skulle man gjerne sett de brukte den der, «kontakt lærer- funksjonen». «Så, akkurat Innafor-appen,
i den forbindelse med kroppsøvingsfaget.. det vet jeg ikke». Når han fikk tenkt seg litt om sa han likevel
til slutt, «men det er jo sikkert mye som vi ikke vet også. Og der kan jo Innafor-appen være god. At
terskelen for å si ifra, kan bli noe lettere».

På bakgrunn av resultatene i applikasjonen gjorde ingen av lærerne noen direkte tiltak i
kroppsøvingsfaget. Dersom grafene derimot hadde vist mistrivsel eller mobbing, ville de tatt det opp
med klassen i plenum.
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4.1.2

Elevenes opplevelser av bruken av applikasjonen i skolen og kroppsøvingsfaget

I intervjuene med elevene kom det frem at samtlige var positive til å bruke Innafor-appen i skolen. En
av elevene til Karl fortalte blant annet at han gjerne skulle hatt Innafor-appen tilgjengelig i barneskolen.
Han sa at «... i barneskolen hadde den vært veldig veldig veldig fin...». Bakgrunnen for dette var at han
hadde gått på en liten barneskole, der han fortalte at han ikke hadde trivdes så godt. Han trodde derfor
at «...appen hadde gjort det mye bedre...», fordi:
«Jeg tror at hvis jeg hadde problemer med, hvis jeg hadde lyst å snakke med lærer med noe som hadde
skjedd, så ville det vært mye lettere å få til et møte. Å mye bedre kommunikasjon og mye lettere å
rapportere å sånn å si hvordan man har det».

Han mente også at det var positivt at elevene kunne gi tilbakemeldinger på om læreren gjorde «en god
eller dårlig jobb». En av de andre elevene nevnte også at «…det må være lettere å si i fra tror jeg».
Hun utdypet dette ved å si at appen kunne være god i gruppesituasjoner der man ønsket å si ifra, men
fremdeles ønsket å være en del av gjengen. Det var også flere av Karl sine elever som nevnte at de
hadde blitt mer bevisst på om det foregikk mobbing i klassen. En av dem sa for eksempel «...jeg trodde
på en måte kanskje at det var litt mer mobbing enn jeg trodde da».

I Linda sin klasse mente en av elevene at appen kunne være med på å «få mindre mobbing eller
forhindre mobbing…». Hun mente også at den kunne føre til bedre trivsel i klassen. Hun sa at «Eh. Jeg
tror kanskje det kan bli mye bedre enn det er. At den kan forhindre mobbing og at folk kan være snille
mot hverandre» En annen elev sa at appen kunne gjøre «…at læreren får vite litt lettere hvis det skjer
noe» i klassen.

En av elevene i Stian sin klasse mente at:
«Det har vært en fin måte å gi tilbakemeldinger på hvordan det går på skolen, og jeg tror, for de som..
Jeg har det ganske bra på skolen, men jeg tror at for de som har det litt mere vanskelig, at det kan være
en måte å få det bedre på».

Videre sa eleven at han har blitt mer bevisst på mobbing og ufine kommentarer: «Ja, jeg har blitt mer
bevisst på å se rundt meg da og se hvordan andre har det, å legge merke til flere ting enn det jeg gjorde
før, føler jeg». «Jeg reagerer litt mer hvis det er noen som ikke sier så gode kommentarer og sånt».
Han sa også at spørsmålene som ble stilt i appen kunne føre til ettertanke blant elevene, ved å «...få
dem til å tenke seg litt om…», før de eventuelt slang kommentarer. Han sa til slutt at «den kan hjelpe
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til enda mer enn den har gjort til nå, men jeg føler at den har gjort noe med klassen». Den andre eleven
sa at hun opplevde at klassemiljøet ble bedre etter at de begynte å bruke applikasjonen. Hun sa at «Ehh,
vi liksom snakker mer med andre folk enn å bare være med en venn» og «folk blir hyggeligere og ja».
Eleven mente i tillegg at Innafor-appen gjorde det enklere for henne å svare på spørsmål angående
hvordan hun hadde det. Hun fortalte at:
«Ehh, ja. Jeg har litt sånn vanskelig i livet på en måte sånn. Så hjalp appen meg og litt sånt. Ehh, jeg
turte å svare på spørsmål på appen liksom. Jeg tør ikke å svare på de i denne verden liksom ja.».

Flere av elevene ønsket seg noen teknologiske tilleggsfunksjoner for at appen skulle bli mer
brukervennlig i skolen. Karl sine elever etterlyste for eksempel en mulighet til å få tilsendt nytt passord,
dersom man hadde glemt det gamle. Flere av elevene i både Karl og Stian sin klasse ønsket seg også
en varselfunksjon, slik at de kunne bli påmint å svare på spørsmålene.

I klassen til Linda nevnte elevene at det var en fare for at appen kunne bli misbrukt av elevene. En elev
mente blant annet at svarene kunne bli påvirket av hva hver enkelt elev definerte eller opplevde som
mobbing. Denne eleven var i tillegg bekymret for at noen elever ville misbruke appen ved å «bare
trykker for å si at de blir mobbet. Når de ikke blir mobbet liksom». Eleven fortalte videre at hun
opplevde at klassemiljøet hadde blitt verre. Hun sa: «Eh, i klassen føler jeg at det egentlig har blitt
verre hvis jeg kan si det sånn. Jeg vet ikke om det var på grunn av appen da..». En annen elev var
bekymret for den negative konsekvensen ved det å være anonym. Dette fordi læreren ikke fikk vite
hvem som hadde svart hva.

Kontakt-lærer funksjonen var det ingen av elevene som benyttet seg av i test-perioden. Det var likevel
flere av elevene som mente at det var en bra funksjon, og at de ville ha benyttet seg av den, dersom de
hadde hatt behovet for det. I Karl sin klasse fortalte elevene at kontakt-lærer funksjonen kunne gjøre
det «mye lettere å få til et møte» og at «det er kanskje litt enklere det enn at vi må gå bort å si det. Så
kan heller læreren ta kontakt med oss». Flere av elevene mente også at det var enklere å bruke appen
for å varsle om mobbing, enn å gjøre det «ansikt til ansikt». En elev sa at det ville vært lettere for
medelever å si ifra til læreren hvis noen ble mobbet i klassen. En annen elev sa at «Det kan jo kanskje
gjøre meg litt mer bevisst på mobbing. Som hvis jeg ser det eller selv opplever det, så kan jeg si ifra
eller hjelpe de som opplever det». Den tredje eleven mente at «Den kan hjelpe med at det blir mye
mindre mobbing. Siden du kan på en måte bruke den knappen som et hjelpemiddel til å snakke med..
ehh, læreren».
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En av elevene i Linda sin klasse mente at kontakt-lærer funksjonen var bra og at den kunne gjøre det
enklere for elevene å få tak i læreren. I Stian sin klasse mente en av elevene at: «Og så synes jeg det er
bra at det er sånn at du kan si ifra hvis du ikke har det bra. Og ha en prat med læreren hvis du vil».
Han nevnte i tillegg at han syntes at det var en trygghet at læreren hadde taushetsplikt, og derfor ikke
kunne si noe videre. Den andre eleven sa:
«Ja, hvis man får ut følelsene sine på den appen, så kan man jo snakke med lærer og sånt. For eksempel
hvis man hadde vært slem mot noen, så kunne man trykket på den «kontakte læreren» eller noe sånt og
så kunne vi ha snakket med læreren om de følelsene».

Hun sa videre at kontakt-lærer funksjonen kunne være med på å «forhindre mobbing ved at mobberen
kontakter læreren eller noe sånt».

I intervjuene ble elevene spurt om «Hva tenker du at Innafor-appen kan gjøre for kroppsøvingsfaget?».
Dette mente en av elevene til Karl var et relevant spørsmål, fordi «det er et fag som mange kanskje
føler seg sånn ikke komfortabel i da». Hun sa videre at appen kunne brukes som et verktøy i forbindelse
med kommentarer i faget. En annen elev nevnte at appen kunne være en fin måte å si ifra på, dersom
man følte seg utenfor. Hun sa at:
«Det er jo hvis noen for eksempel hvis noen føler seg litt utenfor da. Eller noe. I timene når hvis vi for
eksempel er to og to oppgaver. Så er det en som ikke kommer med noen. Så kan han jo liksom si ifra på
appen at sånn og sånn har jeg det nå liksom».

I forbindelse med garderobesituasjonen sa en av elevene i Karl sin klasse at appen kunne brukes til å
varsle om mobilbruk i garderoben:

«Så er det jo ikke alle som dusjer og sånn i garderoben fordi vi har det litt senere ute på dagen da, men
hvis det kan det jo fort hende at noen har mobilen sin i baggen også skal de bare ta den opp og kanskje
legge ut noe på en liten story som de har liksom. Ehm som kanskje bare tre ser liksom. Hvis du står der
og skifter så kan det være litt ubehagelig da».

En annen elev sa at: «…før så var det ingen som gikk hen til læreren og sa at ehm. I gymgarderoben
er det sånn og sånn. Men på appen var det mye lettere å si ifra hvis det var litt trøbbel holdt jeg på å
si der». I Linda sin klasse påpekte en elev at appen gjorde det mulig å «krysse av hva du faktisk føler»,
dersom de følte seg dømt i garderoben. Til slutt sa en av elevene til Stian at:
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«Det står jo disse spørsmålene om hva som skjer i garderoben og det der. Ehh, jeg tenker at det. Folk
kan se, tenke litt selv om hva de gjør i garderoben som kanskje kan være galt og hindre at folk kommer
med kommentarer, selv om jeg tror det er ganske bra i garderoben jeg pleier å være i…».

Han sa videre at appen kunne være med på å gjøre situasjonen i garderoben bedre «for dem som
muligens ikke har det så bra der og at det kan få folk til å tørre kanskje. Jaa».

4.1.3

Diskusjon av brukeropplevelsen av Innafor-appen i skolen og kroppsøvingsfaget

Innafor-appen skal være et kommunikasjonsverktøy mellom lærer og elev, der elevenes
tilbakemeldinger kan gi læreren et bedre informasjonsgrunnlag om elevgruppen (Stray, 2019).
Tilbakemeldingene kan gi læreren et innblikk i elevenes opplevelser av blant annet trivsel og mobbing,
slik at læreren kan gjøre eventuelle tiltak i klassen (Stray, 2019). Ifølge Wistoft (2012) er det
avgjørende for barn og unges trivsel at de opplever ansvarlige voksne, som blant annet gir dem omsorg
og kjærlighet, samt arbeider for at de skal oppleve sosial tilhørighet og trygghet på skolen.

I studien kom det frem at elevene var positive til å bruke Innafor-appen i skolen. Elevene mente at den
ville gjøre det enklere for dem å få kontakt med læreren ved behov, samtidig som terskelen for å si ifra
om hvordan de hadde det, ble lavere. En av elevene fortalte blant annet at applikasjonen hjalp henne
personlig. Hun hadde det vanskelig i livet, og opplevde at det var enklere å uttrykke følelsene sine
gjennom spørsmålene i applikasjonen, enn det å snakke om dem i virkeligheten. Vi tolker dette som at
Innafor-appen har potensial til å være et verktøy som kan redusere terskelen for å si ifra (Stray, 2019).
I tråd med Jacobsen og Thorsvik (2007) gjør applikasjoner det mulig for personer å selv velge når de
ønsker å kommunisere. Det kan derfor oppleves som trygt for elevene at de kan svare på spørsmålene
i Innafor-appen når de selv ønsker og føler for det.

På den andre siden påpeker Jacobsen og Thorsvik (2007) at den mellommenneskelige
kommunikasjonen fortsatt er viktig. Pillai (2012) skriver blant annet at applikasjoner ikke skal erstatte
transformasjonslederens personlige ansvar, men være et supplement i hans eller hennes arbeid. Det
samme skriver Farbrot (2018), som mener at nye digitale verktøy kun skal være en støtte i god
lederkommunikasjon, ikke erstatte den. Læreren har derfor et ansvar for å følge med og ta tak i
hendelser som påvirker det psykososiale miljøet til elevene negativt (Opplæringslova, 1998, § 9 A-4).
I forbindelse med elevenes psykiske helse og trivsel i skolen, trenger elevene trygge og ansvarlige
voksne, som er interessert i dem og som ønsker å ha et godt forhold til dem (Wistoft, 2012; Sælebakke
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2018). Det er også lærerens plikt å påta seg ansvaret for kvaliteten i relasjonene med elevene
(Sælebakke, 2018). På bakgrunn av et av elevintervjuene, tolker vi det likevel som at én av elevene
ikke opplevde dette da han gikk på barneskolen. Han fortalte at han mistrivdes, og at han trodde at
applikasjonen kunne gjort det mye bedre. I den forbindelse indikerer eleven at Innafor-appen kan være
et funksjonelt verktøy i tråd med elevenes psykiske helse i både barne- og ungdomsskolen. Det kom i
tillegg frem at den kunne være et bekreftelsesverktøy i forbindelse med lærernes praksis. Elevene
mente at det var positivt at de kunne gi tilbakemeldinger til læreren. Det ble også påpekt av både Karl
og Stian, at det var positivt å få en bekreftelse på det arbeidet de gjorde i klassen. I lys av dette vil
læreren kunne gjøre eventuelle endringer som kan gagne elevenes psykososiale miljø.

I forbindelse med uttestingen i ungdomsskolen indikerer resultatene våre at lærerne gjorde en god jobb.
Ifølge lærerne gjorde de ingen spesielle tiltak på bakgrunn av informasjonen de fikk fra Innafor-appen,
fordi grafene i testperioden var gode. Linda antydet likevel at grafene i appen var lite informative og
derfor kunne gi feilaktig informasjon til læreren. Med utgangspunkt i at læreren ikke får noen
informasjon om hvor mange elever som svarer på undersøkelsen hver uke, vil det i prinsippet kunne
være bare én elev som svarer. Det ble i tillegg påpekt av elevene at spørsmålene kunne bli tolket ulikt,
og at enkelte elever kunne velge å misbruke applikasjonen. En av elevene poengterte også at
anonymiteten i applikasjonen gjorde at læreren ikke visste hvem som eventuelt ble plaget eller mobbet.

Dette indikerer at applikasjonen kan ha mange feilkilder som vil gjøre det vanskelig for læreren å
analysere resultatene. Både Linda og Stian bekreftet at de hadde liten kontroll på hvor mange av
elevene som brukte applikasjonen i testperioden. Stian som arbeidet på en mobilfri skole, syntes særlig
at det var vanskelig. Dette anser vi som et viktig funn i studien. Dersom Innafor-appen skal fungere i
skolen, må læreren kunne stole på at det er et informativt verktøy som kan bidra i hans eller hennes
lærerpraksis. I forbindelse med dette kan det derfor være hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelsene
sammen med elevene, slik Karl gjorde i sin klasse. En ulempe med dette er derimot at det krever tid
fra undervisningen. I lys av studien kan applikasjonen derfor ha et utviklingspotensial i forbindelse
med informasjonen til læreren, og påminnelse overfor elevene.

Stian mente at Innafor-appen per dags dato var et mye mer effektivt verktøy, enn Elevundersøkelsene
som gjennomføres en gang i halvåret (Utdanningsdirektoratet, 2020). Han mente at det var en mye
enklere måte for læreren å bare gå inn og sjekke, og gripe tak i ting der og da. En kan derfor anta at
Innafor-appen kan være et nyttig verktøy fordi den gir læreren en kontinuerlig indikasjon på det
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psykososiale miljøet i klassen. Dette anser vi som et interessant funn. Det kan vitne om at
Elevundersøkelsene som arrangeres ute i skolene, er omfattende og at de gjennomføres altfor
sjeldent. Med bakgrunn i § 9 A-2 (Opplæringslova, 1998) skal skolen kontinuerlig arbeide for å fremme
elevenes helse, trivsel og læring. Ved å møte elevene på deres digitale arena, kan læreren muligens
hjelpe flere elever, fordi mobbing og mistrivsel blir oppdaget tidligere. En utfordring vil likevel være
å få implementert Innafor-appen i skolen. I lys av teori er det flere applikasjoner som har hatt til hensikt
å forhindre mobbing og utenforskap blant barn og unge (Goa, Risa & Ergo, 2013; Benjaminsen, 2014).
Disse er derimot ikke eksisterende i App Store eller Google Play i dag. Ifølge Pillai (2012) kan det
oppstå problemer rundt brukerens sikkerhet i forbindelse med behandlingen av sensitive opplysninger
i applikasjoner. Det kan også virke skremmende for enkelte å ta i bruk ny teknologi (Pillai, 2012). På
bakgrunn av dette kan det tenkes at de tidligere applikasjonene ikke tilfredsstilte kravene i
Personopplysningsloven. Helsesista viser derimot at det er mulig å bruke sosiale medier til å
kommunisere med barn og unge. Gjennom sin faglige kompetanse og taushetsplikt, har denne
kommunikasjonsplattformen blitt en suksess, fordi barn og unge opplever at det er trygt å dele følelsene
sine. Med bakgrunn i at Innafor-appen også benyttes av voksenpersoner med taushetsplikt, kan det
tenkes at den med tiden kan bli et nyttig verktøy i forbindelse med barn og unges psykiske helse.

Resultatene våre viser at både lærere og elever ble mer bevisst på å se etter mobbing i skolen på
bakgrunn av testperioden. Innafor-appen oppfylte dermed sin intensjon om å være et verktøy som skal
skape økt bevisstgjøring innad i en gruppe (Christoffersen, 2018). Dette harmonerer også med lærerens
plikt til å følge med (Opplæringslova, 1998, § 9 A-4), og arbeide kontinuerlig og systematisk i
forbindelse med å fremme elevenes helse, miljø og trygghet (Opplæringslova, 1998, § 9 A-3). Ved å
gjøre elevene mer bevisste på mobbing, har applikasjonen også et potensial i forbindelse med å skape
et bedre psykososialt miljø i klassen. Som det ble nevnt av den ene eleven, ble han mer bevisst på å
legge merke til negative kommentarer og handle på bakgrunn av disse. Det kan derfor tenkes at den
kontinuerlige bevisstgjøringen rundt temaer som trivsel, mobbing og kommunikasjon, kan ha en positiv
læringseffekt på elevene.

Flere av elevene nevnte videre at Innafor-appen kunne gjøre det enklere å si ifra til læreren om mobbing
og mistrivsel, enn ansikt til ansikt. Ifølge Olweus (2009) kan en av årsakene til dette være at mobbeofre
ofte er usikre, forsiktige og tilbaketrukne. Det kan derfor tenkes at det oppleves som enklere og mindre
nært for elevene, å kommunisere følelsene sine gjennom en digital plattform. Som resultatene våre
viser kan en av årsakene også være at elevene blir upopulære innad i vennegjengen, dersom de tar
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kontakt med læreren direkte. Innafor-appen kan dermed gjøre det mindre synlig å både ta kontakt med
og få hjelp av læreren. Dette kan være avgjørende for både mobbeofre og offermobbere sin psykiske
helse, fordi de gjerne har lavt selvbilde og føler seg mislykkede og ensomme (Olweus, 2009).

Et annet interessant funn som kom frem i studien, var at en av elevene påpekte at Innafor-appen også
kunne være et verktøy for mobberen. Mobbing kunne bli forhindret ved at mobberen enklere kunne ta
kontakt med læreren og dele følelsene sine. Som Olweus (2009) skriver kan mobberen ofte ha blitt
utsatt for mangel på varme og engasjement fra foreldre eller andre nære voksenpersoner. Det kan derfor
være like viktig for mobberen å få hjelp, som mobbeofferet. Til tross for dette var det ingen av elevene
som benyttet seg av «kontakt lærer-funksjonen» i testperioden. Det kan være flere årsaker til dette. En
av dem kan være at testperioden har vært for kort til at elevene har følt seg trygge nok til å bruke den.
Andre årsaker kan være tekniske problemer eller at elevene rett og slett ikke har hatt behov for å bruke
den. På bakgrunn av resultatene våre mente elevene at de ville ha brukt funksjonen dersom de hadde
hatt behov for det.

Det kom frem i studien at Innafor-appen kunne være et hensiktsmessig verktøy for
kroppsøvingslæreren i kroppsøvingsfaget. Karl og Linda nevnte for eksempel at applikasjonen kunne
gjøre det enklere for læreren å få med seg kommentarer og kroppsbemerkninger i faget, samt få et
innblikk i garderobekulturen til elevene. Som det ble nevnt av Stian, er dette viktig fordi læreren ikke
får med seg alt som skjer i faget. Dette bekreftet også en av elevene, som fortalte at ingen elever ønsker
å gå bort til læreren og fortelle om forholdene i garderoben. Garderoben blir derfor et fristed der de
voksne sjeldent er til stede og passer på (Moen & Brattli, 2016).

Tidligere forskning peker på at kroppsøvingslæreren hadde bedre oversikt over elevene sine
rundt 1920-tallet, da renslighet og hygiene kom sterkt i fokus (Augestad, 2003). Da kunne
kroppsøvingslæreren oppdage erting eller uro blant elevene, fordi de ble observert gjennom et
kikkehull i veggen (Augestad, 2003). Elevene følte seg dermed konstant overvåket, på godt og vondt.
I lys av at 14,3 % av 4,6 % elever ble mobbet i en garderobe- eller dusjsituasjon i 2019, kan man anse
denne overvåkingen som positiv for enkelte elever (Wendelborg, 2020). Forskning viser nemlig at
mange elever kan føle seg ukomfortable i kroppsøvingsfaget, på grunn av kropp, utseende eller
ferdigheter (Aga, 2014; Rugseth & Standal, 2015; Sæle, 2017). Dette bekreftet også elevene i
intervjuene, da de nevnte at utenforskap, mobilmisbruk i garderoben, blikk og negative kommentarer
kunne forekomme i kroppsøvingstimene. Det var derfor positivt at flere av elevene mente at Innafor42

14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling - 22/06509-9 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling : MASTEROPPGAVE 2020 (ferdig)

appen kunne være et verktøy for å varsle kroppsøvingslæreren om negative hendelser i faget. En av
elevene nevnte i tillegg at spørsmålet «Jeg opplever at det skjer mobbing i garderoben», kunne få
elevene til å tenke over hvordan de oppførte seg i garderoben. I tråd med dette, og det faktum at elevene
ble mer bevisst på mobbing, kan tilsi at Innafor-appen kan ha et potensial som et danningsverktøy i
skolen og kroppsøvingsfaget.

Applikasjonen bevisstgjør elevene på temaer som mobbing, mistrivsel og utenforskap, i tillegg til at de
vet at læreren følger med. Sammenlignet med 1920-tallets kikkehull (Augestad, 2003), er det ikke
urimelig å anta at Innafor-appen dermed kan bli et nytt overvåkingsverktøy for læreren. Med bakgrunn
i informasjonen læreren får fra applikasjonen, kan kroppsøvingslæreren bedrive holdningskampanjer i
klassen (Stray, 2019), ved blant annet å snakke om kropp og ulikhet (Moen et al, 2017). Slik vil
kroppsøvingslæreren kunne bruke garderoben som en læringsarena i tråd med kompetansemålene og
allmenndanningen i kroppsøvingsfaget (Moen et al., 2017; Utdanningsdirektoratet, 2019). For å kunne
realisere dette mente lærerne derimot at spørsmålene i applikasjonen måtte «skreddersys» mer inn mot
kroppsøvingsfaget, samtidig som elevene måtte ta i bruk «kontakt lærer-funksjonen».

4.2 Klasselederens idealiserte innflytelse i kroppsøvingsfaget
I dette delkapittelet vil vi presentere hvordan kroppsøvingslærerne utøvde klasseledelse gjennom
idealisert innflytelse. Vi vil deretter presentere hvordan elevene opplevde denne påvirkningsstrategien
i kroppsøvingsfaget. Med bakgrunn i dette vil vi avslutte med å diskutere om det er noe samsvar
mellom kroppsøvingslærerens idealiserte innflytelse og elevenes opplevelser av læreren som
klasseleder i faget.

4.2.1

Kroppsøvingslærernes klasseledelse gjennom idealisert innflytelse

I intervjuene med kroppsøvingslærerne spurte vi blant annet om hva som kjennetegner en god
rollemodell i kroppsøvingsfaget. For Karl var det viktig å være en rollemodell som inspirerte til fysisk
aktivitet blant elevene. Han mente at «det å ha folk fysisk aktive..det er det absolutt viktigste. Og det
skulle, vært hver dag». Han fortalte videre at han på bakgrunn av dette organiserte tretti minutter med
fysisk aktivitet for elevene sine i storefri, på eget initiativ. Dette gjorde han opprinnelig hvert storefri i
ett halvt år, men valgte å trappe ned, fordi «ehm, det ble etter hvert litt mye. Så nå har jeg to ganger i
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uka». Han beskrev dette arbeidet som «dugnadsarbeid», «fordi du gir avkall på lunsjen din hver dag.
Så du må brenne litt for det» for å kunne realisere det i skolen. Han begrunnet valget sitt med:

«Og grunnen til at jeg gjør det er fordi jeg får så ekstremt mye igjen for det selv. At du får et sånn utrolig
forhold til elevene. For jeg er sånn at jeg, skal jeg kose meg på jobb, så må jeg bli likt av elevene også.
Det er kjempeviktig. Og hvis de skal lære noe av meg, så må de like meg. Ja, så sånn sett gir det veldig
mye, også samtidig som du får pratet med de du ikke får pratet med vanligvis».

Ved å bruke lunsjen sin på å aktivisere og være sammen med elevene sine, følte Karl at han utviklet et
godt forhold til elevene sine. Han mente også at det var positivt at han fikk tid til å snakke med dem
han ellers ikke fikk pratet så mye med. Da vi spurte han om hvilke grep han gjorde i forbindelse med
kroppsøvingsfaget, svarte han at det var viktig for han som kroppsøvingslærer, å være med og delta i
undervisningen. Han sa at:
«… hvis du tenker at en kroppsøvingslærer bare skal gå inn og instruerer og vurderer, sååå tror jeg at
du mister så mye av det av å få dem til å synes at det å være i aktivitet er gøy. Så jeg tror at det er viktig
å være engasjert og at man er med, med og leker. Det tror jeg er det viktigste. Jeg tror det skiller litt, en
god og en dårlig lærer. Det er min mening».

For å kunne engasjere elevene til aktivitet mente Karl at kroppsøvingslæreren ikke bare kunne stå og
instruere. Kroppsøvingslæreren må selv synes at det er gøy å være i aktivitet og vise dette overfor
elevene.

Linda var enig med noe av det Karl sa, og svarte at det var viktig «å være litt aktiv selv.. være med der
man kan, og ha på gymtøy, og på en måte, ja.. vise at man er interessert i det de holder på med, i
timene». Ellers var hun veldig opptatt av å snakke med elevene sine. Målet var å:
«… snakke med dem, og prøve å forstå dem, og prøve å veilede dem til å lære å jekke seg litt ned. Eller
hvis det er andre veien, en som er redd for ballen. Så må jo de også veiledes og snakkes med. Så jeg tenker
først og fremst samtale».

Videre fortalte hun at hun snakket mye med elevene sine om fair play, og bevisstgjorde dem på hvordan
de burde oppføre seg i timene. Hun pleide å fortelle dem:

«Hvordan det er lurt at man skal oppføre seg mot andre, hva er lurt å gjøre når man er på lag.. ikke sant,
skal spille en kamp.. hva er lurt å gjøre. Eh, ja, jeg kan for eksempel si «er det lurt å kjefte den andre full
hvis de gjør feil, eller kan man si bra jobba, bedre lykke neste gang?».
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Da vi spurte Linda om hva hun tenkte i forbindelse med å vise sårbarhet overfor elevene sine, tolket
hun spørsmålet på to måter. Først tolket hun spørsmålet i lys av elevene. Da sa hun at «ehh, jeg håper
at jeg har sagt det, at det ikke er farlig å prøve. Altså, hvis man gjør feil, så gjør jo det ingenting. Jeg
håper at jeg har sagt det». Med dette antydet hun at det var rom for å prøve og feile i timene hennes.
Videre tolket hun spørsmålet i forhold til seg selv. Hun sa at «Ja, nei. Jeg håper at jeg.. pleier jo å si
sånn; «ja, greit, sorry». Det, den kan jeg ta på min kappe. Det var en feil som ble gjort». I forbindelse
med dette spurte vi henne om hvorfor hun mente at dette var viktig. Da svarte hun at «nei, det er jo for
å vise dem at vi er jo bare mennesker. Vi gjør feil vi også, og det er helt greit».

For Stian var det viktig å «prøve seg på litt humor, og latter, og gøy». Han fortalte at når han deltok i
aktiviteter sammen med elevene, så prøvde han «… å le litt, og tabbe meg selv.. altså, ikke være så,
ikke ta seg selv så høytidelig». Det var samtidig viktig for han å være «oppriktig» og ærlig overfor
elevene sine om at han ikke var verdensmester i alt. Han sa at:
«Men samtidig så kan man jo ikke være ekspert i alt. Der kjenner jeg meg jo igjen. Turn for eksempel..
da må jeg, da får jeg alltid noen til å.. noen andre som har drevet mye med turn, til å vise».

Videre fortalte Stian at han var opptatt av å snakke med elevene om forventninger og oppførsel i faget.
Han fortalte at han pleide å si til elevene at:
«… det vi ser etter i kroppsøving, det er at alle skal ha det.. skal drive etter sine forutsetninger, pluss at..
vi er ikke interessert i om de kan.. håndballspillere.. om de kan for eksempel.. at de bare gjør ting som de
gjør mye av når de trener på fritiden eller spiller kamp. Det er liksom ikke skolegymmen, eller
skoleaktiviteten, sier jeg til dem».

I forbindelse med dette fortalte han at han av og til stoppet ballspillet i timene, for å kommentere at
«der kunne du spilt til den». Han var likevel bevisst på å ikke henge ut enkeltelever:
«Ja, da tar jeg det på tomannshånd. Også, ja… for å unngå.. unngå å på en måte sette dem i forlegenhet
overfor andre elever. Det synes jeg er en god ting da. Og så kan jeg.. da snakker jeg om hva jeg forventer.
Av oppførsel, og… hva som er viktig med kroppsøvingsfaget, da. «Det handler ikke om å vinne og tape
her».

Han forklarte at han alltid blandet lagene, slik at de som var «gode» kunne lære seg å tape og forstå at
de ikke alltid kunne være på «vinnerlaget hele tiden». Dette mente han elevene skjønte og at de var
«gode på dette med samarbeid».
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Til slutt fortalte han at lærerne på skolen hans var opptatt av å være mye sammen med elevene. Han sa
«vi er ikke sånn at når timen er over, så går vi bare rett til arbeidsrommet, eller pauserommet». Vi er
ofte sammen med elevene «i friminuttene, enten inne i klassen eller ute i det området som elevene…
spiller bordtennis, og litt forskjellig». «Trivsel er grobunn for læring.. og jah.. det har vi et høyt fokus
på».

4.2.2

Elevenes opplevelser av kroppsøvingslærerens idealiserte innflytelse

Elevene ble spurt om hvordan kroppsøvingslæreren deres var og om det var tillatt å gjøre feil i
kroppsøvingstimene. I Karl sin klasse mente flere av elevene at han var en flink og grei
kroppsøvingslærer, og fortalte at han ofte deltok aktivt i undervisningen. Dette mente elevene var
positivt. En av dem sa:
«Ja, jeg syns han er en veldig fin kroppsøvingslærer. Ehh, han er med i timene som oftest. Hvis vi har
kanonball for eksempel eller hvis vi gjør noe så er han med. Hvis for eksempel han ser et lag har det litt
dårligere enn de andre, så vil han gjerne være med på det laget å liksom gjøre det rettferdig, sånn at alle
vil ha det gøy. Så jeg synes han er en veldig fin kroppsøvingslærer».

I forbindelse med å gjøre feil i kroppsøvingstimene, hadde elevene forskjellige oppfatninger om
hvordan dette ble mottatt av medelevene. Den ene eleven følte at det var akseptabelt å gjøre feil blant
de andre elevene, og fortalte at den som gjorde feil ofte fikk positive tilbakemeldinger på innsatsen.
Eleven forklarte det slik:
«Ja, jeg opplever at hvis for eksempel at noen har scoret selvmål. Eller hvis noen har falt eller hvis noen
har skadet seg, så blir ikke alle sinna. Ehm, eller blir ikke like hissige, da bare sier du «okei, du prøvde
ditt beste». Så det synes jeg er veldig bra at hvis man prøver og gjør det feil, så vil de ikke bli straffet for
det».

Dette bekreftet også en av de andre elevene, som sa «Ehm. Det er jo sånn hvis en ikke klarer noe, så
på en måte, blir man ikke sur på den hvis det er lagspill. Så sier man at «du klarer det neste gang»
eller støtter». Denne opplevelsen hadde derimot ikke den tredje eleven. Hun fortalte at dersom hun var
på lag med en av elevene som kommenterte mest, «... så får du hørt det på en måte», hvis du gjør feil
som ødelegger for de andre på laget. Hun mente derfor at «Det kommer an på en måte hvem du er på
gruppe med da».
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Når det kom til Karl som kroppsøvingslærer, opplevde elevene at det var tillatt å gjøre feil i timene
hans. Den ene eleven fortalte at «...hvis jeg gjør feil så blir han ikke sur eller noen ting sånn». Den
andre eleven sa: «... Jeg føler ikke at vi blir vurdert i hvor godt vi gjør det, mer om vi gir alt».

Elevene i Linda sin klasse sa at hun var «veldig snill», ga riktig karakter, og at hun gikk igjennom
oppgavene veldig nøye slik at alle skulle skjønne det. De sa også at «...ho prøver å få alle i aktivitet».
En av elevene opplevde i tillegg at Linda tok tak i stygge kommentarer som ble sagt i timene:
«Ja. jeg vil nok si det. Ehh, de satt mere grenser på hva som er greit og ikke greit. Sånn når noen av
elevene gir stygge kommentarer til hverandre høyt i timen. Så sier læreren sånn, det kan du ikke si, hvis
du sier sånn så må du gå ut».

Eleven fortalte videre at hun opplevde at Linda tillot dem å gjøre feil i kroppsøvingstimene. Hun var
likevel redd for at det å gjøre feil kunne påvirke karakteren hennes negativt. Hun sa: «Mhm. Men som
person føler at jeg ikke burde ha det fordi da får du kanskje dårlig karakter... Hvis ikke du klarer det.
Sånn, sånn, jeg føler det da. Men jeg tror det er ganske greit sånn ellers». Den andre eleven opplevde
derimot at det å gjøre feil var en del av læringsprosessen. Han sa at: «Ja da. Det er jo noe av det. Det
hadde ikke vært noe skikkelig skole hvis det ikke hadde vært lov å gjøre feil. Ehh, så det er jo, man kan
jo ikke lære noe uten å gjøre feil».

Av de intervjuede elevene i Stian sin klasse, ble Stian beskrevet som en «kul», «positiv» og veldig
delaktig kroppsøvingslærer. Elevene mente for eksempel at det var positivt at Stian ofte bidro på lagene
for å utjevne eventuelle forskjeller. Det ble i tillegg nevnt at han var flink til å legge opp til at elevene
fikk prøve mange forskjellige aktiviteter i kroppsøvingstimene. Elevene var også enige om at det var
et godt klassemiljø i kroppsøvingstimene: «Alle er vennlige mot hverandre» og glade. I forbindelse
med å gjøre feil mente den ene eleven at dette var tillatt. Hun fortalte likevel om en hendelse der hun
følte at medelevene hadde blitt irritert på henne fordi hun ikke ønsket å delta. Den andre eleven
bekreftet at det å gjøre feil kunne oppleves som vanskelig for noen elever. Han sa: «Eh. Hvis det er
noen som tenker at de er kjempedårlige på den tingen, så kan de være litt redde for å vise det til alle
de andre. Å da vil man helst la være å gjøre det».
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4.2.3

Diskusjon av idealisert innflytelse i kroppsøvingsfaget

Transformasjonsledelse trekkes frem som en lederstil som egner seg godt i kroppsøvingsfaget
(Beauchamp, et al., 2011; Robinson & Randell, 2016; Turnnidge & Côté, 2018). Den har også vist
potensial i forbindelse med tenåringer og unge mennesker (Beauchamp et al, 2014; Fitzpatrick &
Enrigth, 2017). Gjennom idealisert innflytelse kan kroppsøvingslæreren blant annet motivere og
inspirere elevene sine til aktivitet, ved å være en god rollemodell overfor elevene. Det blir for eksempel
trukket frem av Beauchamp et al. (2014) at elevene kontinuerlig observerer lærerens verdier, normer
og handlinger, for å få et inntrykk av hva læreren står for. Med utgangspunkt i at kroppsøvingsfaget
skal

inspirere

til

en

fysisk

aktiv

livsstil

og

livslang

bevegelsesglede

blant

elevene

(Utdanningsdirektoratet, 2019), bør kroppsøvingslæreren derfor ha en atferd som gjenspeiler de
grunnleggende verdiene og holdningene i faget. I tråd med lærerintervjuene kan det derfor være
essensielt at kroppsøvingslæreren viser interesse for ulike aktiviteter, deltar i undervisningen, går med
treningsklær, og er fysisk aktiv på fritiden. Som Beauchamp et. al (2014) påpeker vil en lærer som selv
handler riktig, også oppnå tillit og respekt blant elevene.

Det kom frem i intervjuene at kroppsøvingslærerne var opptatt av å snakke med elevene sine om
holdninger og oppførsel i kroppsøvingsfaget. Ifølge Beauchamp et al. (2014) er det viktig at
transformasjonslederen synliggjør verdier og moralske standarder i faget, slik at elevene vet hva som
blir forventet av dem. I studien kom det frem at kroppsøvingslærerne særlig snakket om holdninger
knyttet til samspill, samarbeid og fair play. Ifølge (Sæle, 2013) handler fair play om å overholde regler,
vise respekt og spille hverandre gode. Disse holdningene ble bekreftet gjennom elevintervjuene.
Majoriteten av elevene mente at medelevene ikke slang kommentarer eller ble sure dersom man gjorde
feil i kroppsøvingstimene. Dette sammenfaller med målet om at elevene skal medvirke til fremgang
for andre (Utdanningsdirektoratet, 2019), samtidig som det tyder på at kroppsøvingslærerne har lykkes
med å overføre forventingene sine til elevene.

På den andre siden var det to elever som opplevde det motsatte. Vi tolker dette som at
kroppsøvingslæreren må bedrive kontinuerlig holdningsarbeid for å få med alle elevene. Begrunnelsen
for dette er at kroppsøvingsfaget skal lære elevene om samarbeid, forståelse og respekt for hverandre
(Utdanningsdirektoratet, 2019). Det blir samtidig påpekt av Sæle (2013) at kroppsøvingsfaget skal
være en læringsarena for sosial samhandling og fair play. Disse verdiene er gjennomgående i hele
skoleløpet, men er kanskje ekstra viktige å arbeide med i kroppsøvingsfaget. Årsaken til dette er at
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kroppsøvingsfaget er et skolefag der elevene bruker kroppene sine til å lære. Ifølge Sæle (2017) kan
dette oppleves som veldig vanskelig for mange elever. Sæle (2017) påpeker blant annet at klassen kan
bestå av sårbare kropper i utvikling, eller elever som sliter med ulike utfordringer, som kropps- og
spiseforstyrrelser, fedme, sykdommer eller funksjonsnedsettelser. På bakgrunn av dette kan det være
utfordrende for enkelte elever å samarbeide med andre, fordi de for eksempel må ta fysisk på
hverandre i forbindelse med løfting og holdning i faget. I lys av dette har transformasjonslederen i
kroppsøvingsfaget et viktig ansvar i forbindelse med å aktivt arbeide med elevenes holdninger til kropp
og ulikhet (Sæle, 2017). Kroppsøvingslæreren skal blant annet lære elevene å anerkjenne ulikhet og
respektere hverandre (Utdanningsdirektoratet, 2019). Dette innebærer blant annet at elevene lærer å ta
hensyn til hverandres følelser, ulike forutsetninger og personlige grenser. På den andre siden er det å
delta og samarbeide med andre i ulike bevegelsesaktiviteter, en viktig del av allmenndanningen i
kroppsøvingsfaget (Utdanningsdirektoratet, 2019). Kroppsøvingslæreren må derfor ha forventninger
til alle elevene, og arbeide for at hver enkelt deltar i undervisningen.

I forbindelse med oppførsel i faget, sa Stian at det var viktig at elevene lærte at de ikke trengte å ta seg
selv så høytidelig. Det skulle være rom for å le, tulle og tabbe seg ut, samtidig som læreren måtte være
ærlig på at han ikke var verdensmester i alt. Denne ærligheten kan knyttes til transformasjonslederens
evne til å innrømme feil overfor elevene (Beauchamp et al., 2014). Ved å innrømme feil kan læreren
ifølge Beauchamp et.al (2014) inspirere elevene til å tilsidesette egne interesser av hensyn til
gruppens beste. Vi anser dette som gode og sunne verdier i henhold til elevenes psykiske helse i
kroppsøvingsfaget. Forskning viser nemlig at mange elever velger å ikke prestere eller velger å holde
innsatsen sin tilbake, fordi de er redd for å mislykkes (Ommundsen, 2006; Aga, 2014). Som Linda
påpekte i intervjuet, er det derfor viktig at læreren selv kan innrømme feil, og overbevise elevene om
at det er en menneskelig egenskap. Til tross for dette mente en av elevene hennes at det å gjøre feil ble
assosierte med en dårlig karakter i faget. En årsak til dette kan være at mange kroppsøvingslærere ute
i skolen vurderer etter fysisk form og idrettslige ferdigheter i kroppsøvingsfaget (Aasland 2019).
Elevene vet også at kroppsøvingslæreren kontinuerlig følger med, og at innsatsen konstitueres gjennom
kroppsøvingslærerens blikk (Aasland & Engelsrud 2017). Det kan derfor være rimelig å anta at
slike holdninger enkelt kan internaliseres hos elevene, enten gjennom tidligere erfaringer fra
kroppsøvingsfaget eller gjennom idretten.
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På bakgrunn av intervjuene fikk vi et inntrykk av at Karl og Stian var bevisst på å motvirke
prestasjonsfokuset i kroppsøvingsfaget. De mente blant annet at kroppsøvingslæreren burde være med
og leke, samtidig som elevene skulle få mulighet til å drive ut ifra sine egne forutsetninger
(Utdanningsdirektoratet, 2019). Stian nevnte i tillegg at elevene måtte lære at kroppsøvingsfaget ikke
skulle ha de samme verdiene som i idretten – «det handler ikke om å vinne og tape her». Vi tolker dette
som at Stian er bevisst på å arbeide mot målene i den nye læreplanen, der det skal være et større
fokus på øving, kroppslig læring og samhandling i faget (Utdanningsdirektoratet, 2019). Ved at
kroppsøvingslæreren anerkjenner at det er lov å gjøre feil i faget, samt vrir fokuset mot det sosiale
samværet, læringen og bevegelsesgleden, vil læreren kunne øke trivselen og senke terskelen for
deltakelse blant elevene. Dette vil igjen kunne ha positive ringvirkninger for det psykososiale miljøet.
Gjennom idealisert innflytelse kan transformasjonslederen blant annet inspirere gruppen sin ved å være
positiv, imøtekommende og vise interesse for menneskene i gruppen (Brattenborg & Engebretsen,
2013). I intervjuene kom det frem at særlig Stian og Karl var interessert i å tilbringe mye tid sammen
med elevene sine. Karl brukte for eksempel lunsjen sin på å aktivisere og tilbringe tid sammen med
elevene sine. Han fortalte at det å utvikle et godt forhold til elevene, samt det å føle seg likt av dem, ga
han utrolig mye som lærer. Da vi intervjuet elevene hans var det tydelig at elevene likte og respekterte
han på bakgrunn av dette (Sælebakke, 2018). Dette harmonerer med teori om at sunne og dynamiske
relasjoner er like viktige for både voksne og barn (Riis & Kristiansen, 2008). Stian var på sin side
opptatt av å være sammen med elevene i friminuttene. Dette begrunnet han med at «trivsel er grobunn
for læring». Vi tolker dette utsagnet som at trivsel er en viktig læringsfaktor i skolen. Dette bekrefter
også Utdanningsdirektoratet (2013b), som skriver at elevenes personlige og sosiale utvikling, samt
undervisningsforhold og deres faglige læring, vil styrkes når elevene trives på skolen. Sælebakke
(2018) påpeker i tillegg at elever som har et godt forhold til læreren sin, ofte trives bedre på skolen,
enn dem som ikke har det.

4.3 Klasselederens intellektuelle stimulering i kroppsøvingsfaget
I dette delkapittelet vil vi presentere hvordan kroppsøvingslærerne utøvde klasseledelse gjennom
intellektuell

stimulering.

Vi

vil

deretter

presentere

hvordan

elevene

opplevde

denne

påvirkningsstrategien i kroppsøvingsfaget. Med bakgrunn i dette vil vi avslutte med å diskutere om det
er noe samsvar mellom kroppsøvingslærerens intellektuelle stimulering og elevenes opplevelser av
læreren som klasseleder i faget.
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4.3.1

Kroppsøvingslærernes klasseledelse gjennom intellektuell stimulering

Som nevnt tidligere ble intervjuene innledet med noen personlige spørsmål til lærerne. Her spurte vi
blant annet om kroppsøvingslærernes utdanning. Karl fortalte at han hadde en mastergrad i biologi,
samt grunnfag i idrett, matematikk og IKT. Videre fortalte han at han hadde tolv års erfaring som lærer.
Linda fortalte oss at hun var adjunkt med opprykk, der hun hadde tatt ett år ekstra med idrett. Stian
svarte at «Nei, det er bare lang erfaring. Så jeg har ikke noen formell utdannelse innenfor
kroppsøving».

Da vi spurte Karl om han fokuserte på å involvere elevene sine i kroppsøvingstimene, svarte han «Ja!».
Han fortalte at han personlig var veldig glad i elevstyrt undervisning, til tross for at dette var blitt fjernet
som et kompetansemål i faget. Han sa «men jeg er så glad i det, at jeg har det likevel. Så akkurat nå
begynte vi i går. Så har jeg åtte elevstyrte økter da, frem til jul». Da vi ba han om å utdype hva opplegget
dreide seg om, sa han at «det de først og fremst blir vurdert på er å klare å lage en øktplan. Og det er,
å ha en variert time er viktig, og det å klare å inkludere alle. Det er liksom de tre viktigste kriteriene».
Videre fortalte han at det er en «braksuksess», fordi «alle melder seg jo. Alle har jo lyst, for da vet de
at de kan ha den aktiviteten de liker aller best».
Linda fortalte at hun pleide å involvere elevene sine i undervisningen. Hun fortalte at «… i fjor hadde
jeg litt sånn at elevene kunne svare på Its. Der hadde jeg noen alternativer. Og så kunne de huke av
hvilken de hadde mest lyst til å ha». Da vi spurte henne om hva majoriteten av elevene likte best, svarte
hun at de likte fotball og slåball. I år hadde hun organisert et egentreningsprosjekt med klassen, der
«de skal velge en idrett eller noe de skal prøve å bli bedre på selv». Hun utdypet og fortalte at:
«Så de skal jo lage en plan på forhånd, og så skal de prøve å gjennomføre det. Noen kan velge å fokusere
på styrke, eller hvis noen vil ha løping, eller hvis det skal være noe innenfor fotball, så kan de fokusere
på det». «Det skal være progresjon. De skal ha et mål.. som de helst skal kunne teste da».

På bakgrunn av dette spurte vi henne om hva slags erfaringer hun hadde rundt et slikt prosjekt. Hun sa
at hun hadde «veldig gode erfaringer rundt det». «Elevene er interesserte … og de aller fleste gjør det
egentlig ganske bra».

Til slutt spurte vi Stian om han fokuserte på å involvere elevene sine i timene. Han svarte, «Ja, ja. De
pleier å velge sånn dodgeball eller kanonball. Det syns de er veldig gøy. Eller den Tarzantikken. Mye
lek». Han la med andre ord opp til at elevene kunne velge aktiviteter i timene.
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4.3.2

Elevenes opplevelser av kroppsøvingslærerens intellektuelle stimulering

I klassen til Karl fortalte elevene at de kunne bestemme innholdet i timene gjennom elevstyrt
undervisning. En av elevene sa: «Så i det siste har vi hatt et opplegg der elevene kan ha gymtime, som
jeg synes er veldig spennende». En annen elev sa: «Ehh, ja. *Latter*. Det er veldig gøy. Siden vi har
sånn at alle får lov til å velge, sånn som nå har vi sånn at to og to elever liksom får lage et program
for en time» og «...da er det vi som bestemmer liksom hva som skal skje slik at alle liker hva som skjer».
Det framkom at elevene syntes at det var veldig gøy og spennende med elevstyrt undervisning. Årsaken
til dette var blant annet at elevene kunne samarbeide og bestemme aktivitetene selv. En av elevene
nevnte også at Karl ofte tok hensyn til elevenes ønsker og interesser i kroppsøvingstimene. Eleven sa
at «Hvis vi kommer med forslag så pleier han ofte å gjøre det i timen og sånn».

4.3.3

Diskusjon av intellektuell stimulering i kroppsøvingsfaget

I studien kom det frem at kroppsøvingslærerne hadde ulike tilnærminger til hvordan de kunne sørge
for intellektuell stimulering blant elevene i kroppsøvingsfaget. Karl på sin side var veldig glad i
elevstyrt undervisning. Han fortalte at han på høstsemesteret hadde åtte elevstyrte økter, der elevene
parvis skulle lage øktplaner med varierte og inkluderende aktiviteter. Gjennom kriteriene om variasjon
og inkludering, tolker vi det som at Karl legger opp til intellektuell stimulering blant elevene, ved å
utfordre dem til å lage tilpassede opplegg overfor klassen. Å gi elevene oppgaver som utfordrer dem
til å tilpasse aktivitetene, samsvarer med kompetansemålet om at elevene skal lære å bruke egne
kunnskaper og ferdigheter til å gjøre andre gode i kroppsøvingsfaget (Utdanningsdirektoratet, 2015b).
Uten slike kriterier kan det tenkes at elevene ville laget opplegg som kun tok hensyn til deres egne
interesser eller ferdigheter. Ifølge Glasø og Thompson (2013) vil en slik oppgave derfor kunne
stimulere til nytenkning og kreativitet blant elevene.

Det vil være motiverende for elevene å få mulighet til selvbestemmelse i faget. Selvbestemmelse gir
elevene en økt motivasjon til å løse oppgavene, samtidig som de øker prestasjonen sin (Glasø &
Thompson, 2013). Dette bekrefter resultatene våre, som viser at elevene var veldig motiverte i
forbindelse med den elevstyrte undervisningen i kroppsøvingsfaget. Det kom også frem at Karl var
mottakelig for forslag til aktiviteter underveis i skoleåret. På bakgrunn av dette anser vi Karl som en
transformasjonsleder som er oppmerksom og interessert i elevenes meninger i faget. Han spiller
dermed på følelsene til elevene, men ikke gjennom manipulasjon (Jacobsen & Thorsvik, 2007). Dette
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vil til syvende og sist øke elevene trivsel, fordi de opplever en leder som respekterer dem (Sælebakke,
2018), samt gir dem mulighet til å vokse og utfolde seg i faget (Helsedirektoratet, 2018).

Som nevnt tidligere sa Karl at elevstyrt undervisning er blitt fjernet fra læreplanen i kroppsøving. I
henhold til LK06 er det korrekt at det ikke står noe eksplisitt om dette i kompetansemålene
(Utdanningsdirektoratet, 2015b). Karl valgte likevel å praktisere det i timene, fordi han så viktigheten
av det i faget. Akkurat som elevene var han svært positiv til opplegget, blant annet fordi han erfarte at
alle elevene meldte seg og ønsket å delta. Han definerte det derfor som en «braksuksess». Vi tolker
valget til Karl som at han gjør vurderinger etter hva som gir mest læring for elevgruppen. Han
opplevdes også som en leder som bruker fagkompetansen og erfaringene sine, til å fremme elevenes
selvregulerte læring (Zimmermann, 2005). Med utgangspunkt i Karl sine erfaringer, samt elevenes
positive opplevelser rundt opplegget, kan det å ekskludere elevstyrt undervisning dermed frarøve
elevene for viktig kunnskap og lærdom. En av årsakene til dette er at elevene gjennom selvbestemmelse
kan opparbeide seg metakognitive evner (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Ved å bli utfordret til å
både planlegge en økt og veilede medelevene, vil elevene måtte reflektere og tenke mer over
egen læringsprosess, enn hvis de bare ble veiledet og styrt av kroppsøvingslæreren. Gjennom
transformasjonsledelse kan kroppsøvingslæreren dermed løfte motivasjonen og tilfredsstille behovet
for læring og problemløsning, blant elevene (Beauchamp et al., 2014).

Et lyspunkt er derfor innføringen av den nye læreplanen i 2020. I den nye læreplanen blir det
nemlig skissert i underveisvurderingen etter 10. trinn, at kroppsøvingslæreren skal legge til rette for
elevmedbestemmelse i undervisningen (Utdanningsdirektoratet, 2019). Å gi elevene i oppgave å lage
en øktplan, samsvarer i tillegg med prinsippet om grunnleggende ferdigheter i faget. Her vil elevene
bli utfordret i både lesing, skriving og digitale ferdigheter når de lager planen, samt muntlige
ferdigheter når de fremfører økten foran klassen. Den elevstyrte undervisningen la i tillegg opp til
samarbeid, da elevene lagde og fremførte økten parvis (Utdanningsdirektoratet, 2019). Til slutt kan det
nevnes at denne formen for undervisning kan ha et utviklingspotensial for transformasjonslederens
praksis. Elevstyrt undervisning gir rom for at elevene kan presentere nye idretter og kreative aktiviteter,
som kan inspirere kroppsøvingslæreren til å øke fagkompetansen sin. Ifølge Brattenborg og
Engebretsen (2013) er det å holde seg oppdatert, tilegne seg nye kunnskaper og ferdighetsutvikling, en
viktig del av arbeidet til læreren i et samfunn som er i konstant endring.
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Da vi spurte Linda om hvordan hun pleide å legge til rette for elevmedvirkning i undervisningen, kom
det frem at hun ga elevene valgalternativer til aktiviteter på Its Learning, samt organiserte
egentreningsprosjekter. I forbindelse med valgalternativene på Its Learning fikk elevene lov til å velge
de aktivitetene de hadde mest lyst til å ha i kroppsøvingstimene. Vi anser dette som en kontrollert form
for selvbestemmelse, der elevene får mulighet til å påvirke aktivitetsinnholdet, men på lærerens
premisser. I lys av teori velger kroppsøvingslærere ofte aktiviteter og innhold på bakgrunn av egen
kompetanse (Moen et al., 2015). Det kan også tenkes at valgalternativene kan ha vært preget av skolens
ressurser, eller lærerens kjennskap til elevenes interesser. Når det kom til egentreningsprosjektet sa
Linda at elevene fikk velge en aktivitet eller idrett som de ønsket å bli bedre på. Oppgaven hadde derfor
progresjon i fokus, der elevene skulle arbeide mot et mål som de senere skulle teste ut. Denne formen
for undervisning gir dermed rom for at elevene bruker metakognisjon, på lik linje med den elevstyrte
undervisningen i klassen til Karl. Ved planlegging av egentrening må elevene reflektere over sine egne
forutsetninger og mestringsnivå, for å kunne planlegge progresjon og velge aktiviteter. Elevene blir
dermed utfordret til å tenke og reflektere over egne læringsprosesser (Skaalvik & Skaalvik, 2013).

Egentrening i kroppsøvingsfaget kan i tillegg rettferdiggjøres på bakgrunn av underveisvurderingen
etter 10. trinn i den nye læreplanen. Der står det at elevene skal «få høve til å setje ord på hva dei
opplever at dei får til, og reflektere over si eiga fagleg utvikling» (Utdanningsdirektoratet, 2019, s. 9).
På bakgrunn av at elevene skal produsere og lage et produkt, vil prosjektet også kunne inkludere de
grunnleggende ferdighetene i faget. Da vi spurte Linda om hvilke erfaringer hun hadde i forbindelse
med prosjektet, svarte hun at hun opplevde elevene som interesserte, og sa at mange ofte gjorde en god
innsats med oppgaven. Vi tolker dette som at undervisningsformen oppleves som motiverende for
elevene. I tråd med Glasø og Thompson (2013) vil elevenes mulighet til å velge og planlegge sitt eget
opplegg, kunne stimulere til økt prestasjon og interesse for å løse oppgaven. Det vil også kunne
oppleves som motiverende at elevene får mulighet til å drive med fysisk aktivitet ut fra sine egne
forutsetninger. På bakgrunn av dette kan det tenkes at egentreningen kan inspirere til fysisk
aktivitet blant elevene senere i livet, og dermed nå fagets mål om livslang bevegelsesglede
(Utdanningsdirektoratet, 2015b; Utdanningsdirektoratet, 2019).

Da vi intervjuet Stian om hva han gjorde for å inkludere elevene i undervisningen, svarte han at han
lot dem få komme med innspill og velge aktiviteter i kroppsøvingstimene. Stian la derfor opp til
selvbestemmelse i faget, akkurat som Karl og Linda. I lys av teori motiverer han dermed elevene til
økt interesse og prestasjon i kroppsøvingsfaget (Glasø & Thompson, 2013). Det kom derimot ikke frem
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i intervjuet at Stian ga elevene oppgaver som kunne stimulere til metakognisjon. Han ga rom for
elevmedbestemmelse, men utfordret ikke elevene til å reflektere over egen progresjon, nivå
eller ferdigheter i faget. Ifølge Nordenbo et al. (2008) kan dette ha en sammenheng med at
kroppsøvingslærerens faglige kompetanse kan ha innvirkning på hvilke undervisningshandlinger
læreren velger å gjennomføre. Det blir i tillegg påpekt av Sæle (2017) at ufaglærte kroppsøvingslærere
ofte fokuserer mer på aktivitet, enn læring i faget. Tidligere forskning viser at det er mange ufaglærte
kroppsøvingslærere ute i den norske skolen. I studien til Moen et al. (2018) fant de at 44 av 139
kroppsøvingslærere ikke hadde noen faglig utdanning.

På bakgrunn av resultatene våre kan det se ut som at den faglige kompetansen til kroppsøvingslæreren,
kan ha betydning for hans eller hennes praksis i skolen. Vi ser at både Karl og Linda legger til
rette for aktiviteter som har til hensikt å stimulere elevenes kompetanse og faglige utvikling i
kroppsøvingsfaget. Til tross for samme utdanning innenfor idrett, har Karl derimot høyere utdanning
enn Linda. I tråd med dette opplevde vi Karl som den som var mest reflektert og oppdatert i forbindelse
med kroppsøvingsfagets utvikling. Han virket i tillegg som den som var mest villig til å tilegne seg ny
kunnskap, og endre sin lærerpraksis på bakgrunn av fagets utvikling (Brattenborg & Engebretsen,
2013). Vi tolker dette som at Karl på grunn av sin akademiske bakgrunn, har et naturlig forhold til det
å holde seg oppdatert og utvikle seg i forbindelse med samfunnets endringer.

4.4 Klasselederens individuelle støtte og omtanke i kroppsøvingsfaget
I dette delkapittelet vil vi presentere hvordan kroppsøvingslærerne utøvde klasseledelse gjennom
individuell støtte og omtanke. Vi vil deretter presentere hvordan elevene opplevde denne
påvirkningsstrategien i kroppsøvingsfaget. Med bakgrunn i dette vil vi avslutte med å diskutere om det
er noe samsvar mellom kroppsøvingslærerens individuelle støtte og omtanke, og elevenes opplevelser
av læreren som klasseleder i faget.
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4.4.1

Kroppsøvingslærernes klasseledelse gjennom individuell støtte og omtanke

Klasseledelse gjennom individuell støtte og omtanke handler om at læreren viser genuin interesse og
omtanke overfor elevene sine. Her fortalte Karl at han er «godt over snittet interessert» i elevens trivsel
og klassemiljø. Han sa at:

«Ja, også bruker jeg veldig mye tid sammen med dem. Jeg er veldig ofte sammen med de i friminuttene,
jeg sitter igjen etter timer, og sånne ting, og da.. Det er da ting kommer. Det er da du får snakka med
dem».

Ifølge Karl er det altså viktig at læreren er tilgjengelig for elevene i etterkant av skoletimer og i
friminuttene. Det er da elevene åpner seg for å prate med læreren. Videre fortalte han at han var opptatt
av å snakke om mobbing og trivsel i klassen. Han sa:
«Ja, jeg bruker nok mye tid på det. Og på det å dyrke nerder. Det største komplementet jeg vet er jo å
være litt nerdete. Og da tenker jeg at hvis det blir aksept for det, så forsvinner mye av mobbingen. Ja, det
å være annerledes».

Karl var med andre ord opptatt av å arbeide for et godt psykososialt miljø, der individuelle forskjeller
aksepteres.

I forbindelse med kroppsøvingsfaget sa Karl at den gode kroppsøvingslæreren var «en som ser alle
elevene. Og som klarer å se at alle har ulike fysiske forutsetninger… Og som kan tilpasse til alle».
Videre sa han at «ellers så er det å ha fokus på at alle skal være med på sitt mestringsnivå. Det er
kjempeviktig». Han begrunnet dette med at «det kan være veldig feil hvis man ikke ser og tar hensyn.
Det å behandle folk likt er utrolig urettferdig». Han eksemplifiserte dette ved å fortelle at:
«Det er mange som har problemer med å både skifte og dusje. Det kan være en kjempeutfordring. Så det
må en ta seriøst. Det å faktisk gjennomføre en test foran medelever, kan være en kjempeutfordring. Og
da må man være der og si «ok, da kan vi ta det i friminuttet, eller jeg kan plukke deg ut en annen gang».
Man må ta ting seriøst, eller så får man at gym blir det verste faget, kontra det beste».

For Karl var det viktig å tilpasse kroppsøvingstimene overfor den enkelte, og ta hensyn til elever som
følte seg ukomfortable i faget. Han fortalte også at han gjorde tilpasninger i faget dersom noen elever
hadde langvarige skader. Disse elevene fikk et eget opplegg, som ofte var utarbeidet i samarbeid med
fysioterapeut. Til slutt sa han at «elevkontakt og forholdet til elevene er nøkkelen». Han fortalte at han
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tidligere hadde arbeidet på en videregående skole, men at han trivdes mye bedre som lærer på
ungdomstrinnet. Han begrunnet dette med at man som ungdomsskolelærer «…kommer så mye nærmere
elevene. Og så får du en rolle som ikke jeg skjønte at man kunne få, for disse elevene. At man for mange
blir den viktigste voksne personen de har».

Linda fortalte at hun var bevisst på å prøve å snakke med elevene sine utenom de faglige settingene.
Hun svarte at «Ja, jeg prøver jo, når man har tid, å ikke snakke så mye om fag nødvendigvis, men det
å ha samtale om, ja, hva som skjer ikke sant, hva de er opptatt av og litt sånn, de sosiale tingene». Hun
mente at det var viktig å snakke med elevene, fordi det kunne ligge noe annet bak glemt gymtøy eller
liten deltakelse i undervisningen. I forbindelse med spørsmålet om utfordringer for elevene i
kroppsøvingsfaget, svarte hun at:
«Nei, de kan for eksempel være redde for å gjøre feil, redd for å skille seg ut. Og da er det kanskje bedre
å ikke delta. Det er jo en forsvarsmekanisme. De har ikke gjort noe, som gjør at de kan bli stemplet, eller
får det inntrykket av at de har feilet».

Videre sa hun at «det blir jo veldig tydelig, i forhold til i en mattetime, ikke sant. For da sitter jo alle
ved pulten».

Akkurat som Linda, nevnte Stian at en utfordring med kroppsøvingsfaget var at «der blir det så synlig
når du ikke er deltakende …i større grad enn kanskje i en vanlig klasse, hvor de kan skjule seg litt mer
bak det å bare late som at de jobber». Han fortalte videre at han brukte en del tid sammen med disse
elevene, og at han ga dem tilbud om å gå tur med en miljøarbeider, dersom de hadde «glemt gymtøy».
Han mente at «… dem som sliter med deltakelsen, i faget …de skal også ha en mulighet, tenker jeg».
Det var derfor viktig for han å være «… litt tålmodig når det kommer til ferdigheter». I forbindelse
med garderobesituasjonen sa han at:
«Jeg er veldig åpen på det… at det kan tilbys andre garderobeforhold.. det kan de ha. Så vi er veldig på
tilbudssiden der, (…) så noen har til og med sin egen garderobe som de kan skifte i».

Han mente at han som kroppsøvingslærer hadde et ansvar for å observere, følge med og snakke med
elevene sine. Dersom elever hadde problemer med å skifte foran medelevene, var han raus med å gi
dem ulike tilbud. Han mente også at «det er jo ganske lett å se hvordan de har det». Dette utdypet han
ved å fortelle at han observerte og fulgte med på atferden til elevene, samtidig som han var bevisst på
å prate med dem og «stille de riktige spørsmålene». Han fortalte i tillegg at han hilste på elevene sine
hver dag, slo av en liten prat, og prøvde «å være påpasselig med å se alle».
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4.4.2

Elevenes opplevelser av kroppsøvingslærerens individuelle støtte og omtanke

For å kunne skape et best mulig læringsmiljø for elevene i kroppsøvingsfaget, må læreren vise støtte
og omtanke overfor elevene sine. Dette var det flere av elevene i Karl sin klasse som mente at han
gjorde. En elev fortalte at «han er jo veldig flink til å så vise og forklare oppgavene bra og sånn», slik
at elevene unngikk å skade seg. Hvis en elev utførte øvelsen feil, «...så går han bort og viser at det er
sånn og sånn». Det ble i tillegg nevnt at Karl viste omtanke overfor elevene dersom de hadde skadet
seg. En av elevene sa:
«Ja, sånn hvis det er noen som skader seg for eksempel da.. Så er han der med en gang, og da tar han de
til side. Så er han en god stund med dem. Så spør han om de har det fint og sånn. Tenker litt sånn på de i
etterkant av gymtimen og sånn å. I neste time kommer han bort og spør om det går fint liksom».

En av de andre elevene sa «Ehm, jeg tror ikke jeg kommer på noe akkurat nå, men jeg er sikker på det
er veldig mange sånn små ting som han gjør for at alle skal ha en veldig bra opplevelse».

Elevene til Linda opplevde at hun «...ser på alle…». Det ble nevnte at hun gikk igjennom øvelsene og
rutinene «...veldig nøye, slik at alle skulle skjønne det...». En av elevene sa likevel at det har vært noen
uheldige situasjoner og kommentarer i kroppsøvingstimene, og at hun «...tror kanskje det kan bli mye
bedre enn det det er». Det har blant annet vært «...veldig mange som gir deg blikk...» hvis noen går i
«feil» tøy i kroppsøvingstimene. Videre sa hun at «...det er veldig mange som, tror de er veldig mye
bedre enn alle andre. Du føler deg ganske dømt».

4.4.3

Diskusjon av individuell støtte og omtanke i kroppsøvingsfaget

Resultatene våre indikerer at alle kroppsøvingslærerne i studien utøvde individuell støtte og omtanke i
klassen sin. Det kom blant annet frem at lærerne var opptatt av å ha god kommunikasjon med elevene,
slik at de kunne danne seg et bilde av deres individuelle behov i kroppsøvingsfaget (Beauchamp et al.
2014). Karl sa for eksempel at den gode kroppsøvingslæreren var den som klarte å se og anerkjenne
ulikhetene mellom elevene, og tilpasse faget etter hver enkelt sine fysiske forutsetninger. Med
bakgrunn i at mange elever kunne ha problemer med skifting, dusjing eller det å prestere foran
medelever, mente han at elevene måtte bli tatt på alvor og få ulike tilbud i kroppsøvingsfaget. Dette
samsvarer med transformasjonslederens individuelle støtte og omtanke, fordi læreren tar hensyn til
elevenes individuelle forskjeller (Beauchamp et al., 2014). Imsen (2014) skriver i tillegg at elevene må
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behandles forskjellig for at det skal bli likt, og for at de skal kunne nå sitt fulle potensial i faget.
Det samme skriver Vinje (2016), som påpeker at kroppsøvingslæreren skal legge til rette for
kompetanseutvikling, mestringsglede og kroppslig dannelse, på bakgrunn av elevenes fysiske og
psykiske forutsetninger. I tråd med dette lagde Karl blant annet individuelle treningsopplegg til de
elevene som slet med langvarige fysiske skader. Det kom i tillegg frem i elevintervjuene at han brukte
god tid på å vise og forklare øvelser for å unngå skader, samtidig som han tok vare på dem som
eventuelt ble skadet. Elevene nevnte også at han var flink til å spørre dem om hvordan de hadde det, i
etterkant av kroppsøvingstimene. Karl som transformasjonsleder viser derfor god relasjonskompetanse
og individuell støtte og omtanke, fordi han viser både interesse, empati og omsorg overfor elevene sine
(Nordenbo et al. 2008; Beauchamp et al. 2014).

Linda var også opptatt av å snakke med elevene sine. Hun viste blant annet interesse og empati ved å
snakke med dem om fritidsinteresser og hvordan de hadde det i faget. Som hun påpekte i intervjuet,
kunne det nemlig ligge mye bak glemt gymtøy eller liten deltakelse i kroppsøvingsundervisningen. I
henhold til teori er det mange elever som sliter med et negativt kroppsbilde eller manglende
mestringsfølelse i kroppsøvingsfaget (Sæle, 2017). Aga (2014) poengterer for eksempel at enkelte
elever velger å ikke delta i kroppsøvingsundervisningen, ikke fordi de ikke kan, men fordi de bærer på
en frykt for å mislykkes eller vise seg frem. Dette bekrefter også Linda. Hun mener at redusert
deltakelse blant elevene kan være en forsvarsmekanisme, fordi de er engstelige for å gjøre feil eller
skille seg ut i faget.

Linda og Stian påpeker at kroppsøving er et fag der manglende deltakelse blir synligere blant elevene
enn i andre fag (Esser-Noethlichs & Midthaugen, 2015). Ifølge Sæle (2017) kan dette være en av mange
årsaker til at elevene velger å ikke delta i undervisningen. Kroppsøvingsfaget er et fag der elevene er
mer utsatt for å vise at de ikke mestrer noe enn i andre fag, samtidig som det å prestere kroppslig kan
være sårbart for mange elever (Sæle, 2017). Det blir i tillegg veldig tydelig hvem som blir inkludert og
ekskludert i faget (Esser-Noethlichs & Midthaugen, 2015). En av elevene til Linda mente at
usikkerheten i faget kunne være forårsaket av kommentarer og blikk fra medelevene. Hun fortalte at
det var mange av elevene som mente at de var bedre enn andre, samtidig som man kunne bli dømt for
å ha på seg «feil» treningstøy. I tråd med dette påpekte Stian at kroppsøvingslæreren må observere,
følge med og snakke med elevene. Akkurat som Karl mente han at elevene må bli tatt seriøst. Han
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fortalte blant annet at han lot elevene få tilbud om andre garderobeforhold, samt få tilbud om å gå tur
dersom de hadde glemt gymtøy. Videre mente han at det var viktig å være tålmodig når det kom til
ferdighetene til elevene. Vi tolker dette som at Stian er bevisst på å gi elevene tid til å utvikle seg,
samtidig som han prøver å legge til rette for deltakelse ved å ta hensyn til elevenes behov.

I forbindelse med individuell støtte og omtanke i skolen kom det frem at Karl og Stian var opptatt av
elevenes psykososiale miljø. Karl fortalte for eksempel at han var godt over gjennomsnittet interessert
i elevenes trivsel. Han pleide derfor å være sammen med dem i friminuttene eller etter timene, slik at
de kunne snakke med han ved behov. Av erfaring mente han at det var i disse settingene elevene åpnet
seg og fortalte han om ting. I tråd med dette mente han at det å være kontaktlærer på ungdomstrinnet
ga han en helt spesiell rolle i elevenes liv. Dette sammenfaller med Wistofts (2012) teori om at elevene
trives når de opplever sosial tilhørighet, fortrolighet til andre, samt ansvarlige voksne som viser omsorg
og kjærlighet. Det fremkommer også i Opplæringslova (1998, § 9 A-4) at skolen er lovpålagt til å
arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø.

I tråd med mobbetallene fra Elevundersøkelsen i 2019 forgår det meste av mobbingen innad i klassen
(Wendelborg, 2020). Med utgangspunkt i dette nevnte Karl at han var opptatt av å snakke om trivsel
og mobbing i klassen, samt det å «dyrke nerder». I lys av transformasjonsledelse, samsvarer dette med
lederens ansvar i forbindelse med å sette ord på følelsene som allerede eksisterer i gruppen (Jacobsen
& Thorsvik, 2007). Han mente at dersom det ble større aksept for det å være annerledes, ville mye av
mobbingen forsvinne i skolen. Dette bekrefter Rugseth og Standal (2015) som skriver at læreren må
arbeide kontinuerlig med holdningene i klassen, for å skape et inkluderende miljø der elevene
aksepterer og verdsetter hverandre. De poengterer i tillegg at en slik inkludering aldri er et tiltak fra
læreren sin side, men et kjennetegn på god undervisning (Rugseth & Standal, 2015).

Stian som hadde lang erfaring som lærer mente at det var lett å se hvordan elevene hadde det. Han sa
at han observerte og fulgte med på elevenes atferd, samtidig som han fokuserte på å stille de riktige
spørsmålene. Vi tolker dette som at Stian gjennom sin lange erfaring som lærer, har opparbeidet seg
verktøy som gjør at han føler seg trygg på å analysere elevmassen. Han vet hva han skal se etter og hva
han skal spørre elevene om. Dette er ifølge Brattenborg og Engebretsen (2013) en egenskap som er
sentral for å kunne skape trygge rammer for læring.

60

14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling - 22/06509-9 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling : MASTEROPPGAVE 2020 (ferdig)

4.5 Klasselederens inspirerende motivasjon i kroppsøvingsfaget
I dette delkapittelet vil vi presentere hvordan kroppsøvingslærerne utøvde klasseledelse gjennom
inspirerende

motivasjon.

Vi

vil

deretter

presentere

hvordan

elevene

opplevde

denne

påvirkningsstrategien i kroppsøvingsfaget. Med bakgrunn i dette vil vi avslutte med å diskutere om det
er noe samsvar mellom kroppsøvingslærerens inspirerende motivasjon og elevenes opplevelser av
læreren som klasseleder i faget.

4.5.1

Kroppsøvingslærernes klasseledelse gjennom inspirerende motivasjon

For å kunne inspirere elevene til aktivitet i kroppsøvingsfaget må klasselederen gi elevene meningsfulle
oppgaver, gi dem tydelige forventninger og mål, og vise tiltro til deres kunnskaper og ferdigheter i
faget. Karl fortalte at han var bevisst på å «gå igjennom kompetansemålene, gå igjennom
vurderingskriteriene, og hva som kreves» i faget sammen med elevene. Han sa i tillegg at han var
påpasselig med «å prente inn på elevene at det er innsatsen som teller på alt, uansett hvor flink du er
til å løpe eller kaste ball og sånne ting. Det er innsatsen jeg ser på». Da vi spurte han om hva han la i
innsatsbegrepet, svarte han:
«Først så gjør du deg jo opp et bilde av åssen de er fysisk, hva de er i stand til å gjøre. Og det å se at folk
presser seg, og det å berømme dem når de gjør det, og det å faktisk påpeke det når de ikke gjør det. At «i
dag kunne du gitt litt mer», så ja, da er de jo enige. Det går ikke an å være uenig. For du kjenner jo eleven
såpass godt at.. det å gjøre ting som er litt utenfor komfortsonen, det tenker jeg er innsats».

Karl fortalte videre at god innsats var å delta og gjøre sitt beste i kroppsøvingstimene. Han var derfor
glad for at innsatsbegrepet var kommet tilbake i læreplanen for kroppsøvingsfaget. Dette begrunnet
han med at:
«Ja, for hvis de har en god innsats så klarer de å utvikle seg, og da kan en som ikke er så veldig fysisk
aktiv til vanlig, komme her og gjøre sitt beste, og kan bli belønnet for det. Så ja, jeg heier så på det. At
innsats har blitt tatt tilbake, for det var jo ute en stund».

I lys av at innsats teller som vurderingsgrunnlag i kroppsøvingsfaget, mente Karl at «nesten alle elever
kan jo oppnå en høy karakter, hvis de har en kjempegod innsats». Dette mente han var «den beste
motivasjonen for elevene». Han fortalte videre at han erfarte at motivasjonen i faget ofte hang sammen
med aktivitetsutvalget. Han poengterte for eksempel at «aktivitetene ekskluderer eller inkluderer». Han
utdypet dette da han sa at:
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«Det er ikke alle som synes at alt er gøy, men hvis du får at åtti prosent synes at ting er gøy, så smitter
det. Og det å få alle til å være med. Og det å unngå å ha for mye ballspill, for det utelukker».

Karl mente derfor at det var viktig å ha mye lek i kroppsøvingstimene, fordi «alle kan være med å leke.
På sitt nivå». Han valgte derimot ikke å utelukke ballspill. Han mente at ballspill kunne være sentralt
i forbindelse med innlæring av lagspill, men sa at «har du det hver gang, så har du alltid noen som er
redd for ballen og synes at det er ubehagelig». Han poengterte også at «det er nok ganske vanlig i
ungdomsskolen at man har mye ballspill».

Linda mente at en dyktig kroppsøvingslærer måtte være «god til å motivere og se hver enkelt elev».
Dette kunne hun realisere ved å organisere forskjellige øvelser i timene, gjerne ha en stor idébank. Et
annet grep hun gjorde, var å legge til rette for at aktivitetene ikke ble for avanserte for elevene. Hun
forklarte at dersom aktivitetene ble for vanskelige, «da vil man jo kanskje gå og sette seg, og da blir
man ikke inkludert». Hun var i tillegg bevisst på å ikke ha for mye konkurranse i klassen sin. Hun sa
at «ehm, noen ganger kan man kjøre litt sånne enkle konkurranser, men det må ikke være for seriøst,
ikke sant… for da detter de andre av, som ikke er helt gira på konkurranse». Da vi spurte henne om
hva målet med kroppsøvingsfaget var, svarte hun at elevene skulle lære å «være fornøyd med kroppen
og være fornøyd med å kunne bevege seg litt». Målet var å «få brukt kroppen, og til senere, bli
interessert til å fortsette…med å være aktive».

Stian var i likhet med Karl og Linda, opptatt av at elevene skulle ha lyst til å være aktive senere i livet.
For å kunne realisere dette mente han at elevene måtte få prøve «seg på mange ulike aktiviteter» i
kroppsøvingsfaget. Det var i tillegg viktig for han å kunne motivere elevene til aktivitet i timene. Dette
gjorde han ved å ha godt humør, være allsidig, og vise at han selv syntes at det var gøy å være i aktivitet.
I kroppsøvingstimene var Stian bevisst på å ha lek som oppvarming, slik at han fikk «involvert alle
elevene». En annen begrunnelse for å bruke lek var at det ble mye aktivitet og at ingen sto stille. Når
elevene var blitt gode og varme pleide han og avlutte timen med litt stafettkonkurranser. Han begrunnet
dette med: «Da får man jo sånn sett frem noe vinnerinstinkt også. Det er jo mange som har det der,
eller flere av elevene, som har det å skulle være best». På bakgrunn av dette spurte vi han et
oppfølgingsspørsmål om hva han tenkte om de elevene som ikke likte konkurranser. Da svarte han at
«ja, nei da.. da henger de med så godt de kan». Videre fortalte han at både han og elevene var opptatt
av å lage rettferdige lag.
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I forbindelse med innsats sa han at «heldigvis, så er kroppsøvingsfaget et fag der vi kan vurdere etter
innsats».
«God innsats for meg, det er når vi har for eksempel.. når vi introduserer noe nytt.. vi kjører jo alltid noen
ferdighetsøvelser… og så prøver de å ta dem i bruk, de øvelsene eller de ferdighetene, som vi har øvd
på».

Han mente at dersom elevene deltok i timen og gjorde sitt beste, så ville de innse at «åja, jeg får det jo
til hvis jeg beveger meg litt». Til slutt sa han at han tror at mange liker faget, men «så er det alltid noen
få som har hatt dårlige erfaringer tidligere, som ikke synes at det er så gøy da… av mange forskjellige
årsaker».

4.5.2

Elevenes opplevelser av kroppsøvingslærerens inspirerende motivasjon

I intervjuene fortalte mange av elevene at de syntes at kroppsøving var «veldig gøy» og at de likte
faget. Noen av årsakene til dette var fordi de var i aktivitet og fordi de opplevde kroppsøvingsfaget
som annerledes enn de andre fagene i skolen.

I Karl sin klasse svarte majoriteten at de syntes kroppsøving var «veldig gøy». En av elevene begrunnet
svaret med: «ehh, i forhold til andre teoretiske fag på skolen, så får du gjort noe. Å det er sånn nesten
alltid et veldig gøy fag og det er en veldig fin pause mellom teoretiske fag». En av de andre elevene sa
«...Det er liksom et fri-fag virker det litt som. Sånn du kan gjøre gøye ting liksom. Du sitter ikke bak
på en benk og skriver holdt jeg på å si». Da vi spurte elevene om hva de trodde medelevene mente om
faget, svarte en elev:
«Ehh, jeg tror nesten alle liker kroppsøvingsfaget. Eh, det er noen som ikke er så glad i fysisk aktivitet
eller ikke er like glad i sport som ikke er like glad i faget, men jeg tror at nesten, mesteparten av alle i
trinnet eller i klassen. Ehh, generelt sett på alle skoler er veldig glad i kroppsøvingsfaget».

Dette bekreftet også en av de andre elevene, som fortalte at «Alle pleier å være veldig med i timen og
sånt». En annen elev svarte at hun trodde at de fleste likte faget, men følte at de som ikke gjorde det
ofte klaget. Hun sa at «Men i stedet for å klage så kan de prøve å ha det litt gøy og være med. Å late
som man har det gøy istedenfor å bare klage». Til slutt sa en av elevene at: «Ehm. Jeg tror det liksom
er delte meninger. Sånn at det er veldig mange som kanskje synes det er veldig gøy. Men så er det
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veldig mange som kanskje synes det er litt skummelt noen ganger». Da vi stilte henne et
oppfølgingsspørsmål om hva hun trodde årsaken til dette kunne være, svarte hun: «Ehh. Det er jo de
kommentarene som kommer da».

Ut ifra elevenes svar fremkom det at Karl har varierte kroppsøvingstimer. De fortalte blant annet at
han la opp til elevstyrt undervisning og styrke. En av elevene fortalte også at «Vi har mye sånn
samarbeid med øvelser. Eller leker og sånt...». Fordelen med dette mente en av elevene at «...da blir
det ikke det samme hele tiden.». I forbindelse med den elevstyrte undervisningen, sa en av elevene at
«...jeg føler vi har fått være mer med i timene... ... da får elevene være med på faget. Å det blir mer
variert». Det kom i tillegg frem at Karl delte elevene inn i grupper, slik at de ikke trengte å vise noe
alene foran hele klassen. En av elevene nevnte også at Karl motiverte dem til å stå på og prøve igjen,
dersom de ikke klarte øvelsen. Eleven sa det slik: «Ja. Han sier at jeg kan klare det, å må prøve og
sånt».

I Linda sin klasse sa en av elevene at folk så mest glade ut når de deltok i kroppsøvingstimene. Det ble
videre nevnt at Linda varierte undervisningen, og at hun la opp til valg av aktiviteter i oppvarmingen.
De løp, spilte slåball og hadde kanonball. En av elevene fortalte at dersom noen ikke likte å spille
kanonball, så kunne de andre løpe. Dette var eleven fornøyd med fordi hun både likte og følte seg god
i løping.

Da Stian sine elever ble spurt om de likte kroppsøvingsfaget, svarte den ene eleven at «Ja, gym er
muligens mitt favorittfag da. Og så er jeg veldig glad i gym og jeg føler at gymtimene er gøye…». «Å
være i aktivitet er egentlig helt topp for meg og mange andre». Den andre eleven svarte: «Ehh, ofte så
er det veldig gøy…». Videre spurte vi elevene om hva de trodde at medelevene syntes om
kroppsøvingstimene. Da svarte den ene eleven at «Jeg tror at de synes at det er gøy, jeg vet ikke», mens
den andre eleven mente at «I gymtimene er alle glade egentlig. Vi har det kjempegøy sammen...».

Da vi spurte elevene om variasjonen i kroppsøvingstimene, kom det fram at de spilte volleyball, fotball,
kanonball, svømte, danset, turnet og lekte Tarzan-tikken. Begge elevene var enige i at de likte ballspill
best. En av elevene kom med en sammenligning i forbindelse med en tidligere kroppsøvingslærer, der
han mente at Stian sine timer var mer varierte.
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«Ja, han. Det er mye forskjellig. Det er ikke bare samme tingen hver gang. Jeg husker i syvende klasse.
Så hadde vi en lærer som hadde kanonball hver eneste gymtime, men nå er det liksom. Ehh, varierende
greier og nesten aldri det samme og det er litt gøy da...».

Det ble i tillegg sagt at Stian «...finner på mye morsomt», eksempelvis at ble det spilt «...veldig høy
musikk».

4.5.3

Diskusjon av inspirerende motivasjon i kroppsøvingsfaget

Det kom frem i studien at alle kroppsøvingslærerne ønsket å motivere elevene sine til å være aktive
senere i livet. Dette harmonerer med målene i læreplanen, hvor det står eksplisitt at faget skal inspirere
til livslang bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil blant elevene (Utdanningsdirektoratet, 2019). For
å kunne nå dette målet må kroppsøvingslæreren derimot kunne inspirere og motivere elevene sine til
aktivitet og læring i faget. I lys av teori må kroppsøvingslæreren derfor stimulere elevenes interesser,
glede, forståelse, kompetanse og selvtillit knyttet til fysisk aktivitet (Cale & Harris, 2013). Resultatene
våre indikerer at kroppsøvingslærerne særlig gjorde bevisste valg i forbindelse med aktivitetene, for å
kunne stimulere elevenes interesser, selvtillit og glede i faget. Karl poengterte blant annet at
aktivitetene i faget enten kunne inkludere eller ekskludere. Han argumenterte blant annet for at lek
kunne gi mestringsglede og økt motivasjon, fordi alle elevene fikk mulighet til å være med på sitt
mestringsnivå. Ifølge Vinje (2016) er det sentralt at kroppsøvingslæreren sørger for mestringsglede og
bevegelsesglede i faget. Ved at elevene mestrer oppgavene, vil de både kunne like seg selv, samt få
positive vurderinger fra omgivelsene (Wistoft, 2012). Mestring vil dermed kunne føre til økt trivsel
blant elevene.

Videre opplevde Karl at det ofte ble brukt mye ballspill i ungdomsskolen, og påpekte at dette kunne
virke ekskluderende for noen elever. Av erfaring mente han at det alltid ville være noen elever som var
redde for ballen og dermed ville oppleve ubehag i forbindelse med ballspill. Dette samsvarer med
forskning om at mange elever kan oppleve manglende mestringsfølelse i faget (Sæle, 2017), og at noen
dermed velger å ikke delta i undervisningen (Aga, 2014). Karl mente derfor at kroppsøvingslærere
burde være bevisste på å ikke bruke for mye ballspill i kroppsøvingsfaget. Dette bekrefter studien til
Moen et al. (2015), som viste at elevene syntes det var mye ballspill og at de ønsket mindre av det i
undervisningen. På den andre siden mener Karl at ballspill er en viktig del av undervisningsgrunnlaget
i faget. Ballspill var for eksempel viktig i forbindelse med innlæringen av lagspill, som vi tolker som
at elevene skal lære om regler, respekt, samarbeid og det å spille hverandre gode (Sæle, 2013).
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Karl påpekte at det var vanskelig å organisere undervisningen slik at alle elevene opplevde å ha det
gøy hver time. Ifølge Vinje (2016) inneholder læreplanen i kroppsøving et bredt spekter av
bevegelsesferdigheter, aktiviteter og idretter, noe som kan gjøre det vanskelig for læreren å stimulere
hver enkelt elevs interesser, hver kroppsøvingstime. Hvis Karl likevel fikk åtti prosent til å synes at det
var gøy, mente han at engasjementet ville smitte over på de resterende elevene. Sammenlignet
med elevintervjuene, bekreftet elevene at de likte kroppsøvingsfaget «veldig godt». De beskrev
kroppsøvingstimene som varierte, med elevstyrt undervisning, lek, styrketrening og forskjellige
samarbeidsøvelser. I tråd med transformasjonslederens inspirerende motivasjon i faget, er det sentralt
at læreren varierer undervisningen (Brattenborg & Engebretsen, 2013). To av elevene beskrev i tillegg
faget som et «fri-fag» og en «pause» i den teoretiske skolehverdagen. I henhold til forskning stemmer
dette overens med at majoriteten av norske ungdommer liker kroppsøvingsfaget (Moen et al., 2015;
Moen et al., 2017).

Det kom likevel frem i intervjuene at elevene mente at ikke alle klassekameratene likte å ha
kroppsøving. Årsakene til dette kunne være at de ikke likte fysisk aktivitet eller fordi de opplevde faget
som skummelt. I lys av teori kan elever mistrives på grunn av lite variasjon, tilpasninger eller
manglende mestringsfølelse i faget (Moen et al., 2015; Sæle, 2017). Med utgangspunkt i at Karl både
er bevisst på å variere, inkludere og ta hensyn til elevene sine, anser vi det som lite sannsynlig at
elevene ikke trives i kroppsøvingstimene hans. Vi tenker at det kan være en mulighet for at elevene
sammenligner det å mistrives, med det å ikke være positivt innstilt til alle aktivitetene som blir
presentert i faget. Den ene eleven nevner for eksempel at hun irriterer seg over medelevene som klager
på aktivitetene i timene. I lys av dette er det nødvendig at transformasjonslederen arbeider aktivt med
holdningene til elevene i faget. En viktig del av allmenndanningen til elevene er nettopp å lære at det
ikke er alt i livet som er gøy. Med bakgrunn i intervjuene opplever vi at Karl fokuserer på slike
holdninger i faget. På den andre siden er det viktig at læreren tar elevenes individuelle meninger,
følelser og opplevelser på alvor. Dersom det stemmer at en elev opplever noe som skummelt eller
ubehagelig i undervisningen, er læreren pliktet til å ta tak i problemet (Opplæringslova, 1998, § 9 A3). I forbindelse med dette må Karl som transformasjonsleder hjelpe elevene å håndtere disse følelsene
og utfordringene på en profesjonell måte.

I tråd med elevenes interesser, selvtillit og glede i kroppsøvingsfaget, kan bruken av konkurranse virke
både motiverende og demotiverende for elevene (Brattenborg & Engebretsen, 2013). Dette bekrefter
også studien vår, der Linda og Stian hadde to forskjellige syn på konkurranse i faget. Linda mente på
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sin side at bruken av konkurranse kunne føre til at enkelte elever meldte seg ut av undervisningen. Hun
begrunnet dette med at konkurransepregede aktiviteter ofte kunne oppleves som for seriøse for elevene.
Vi tolker denne erfaringen som at enkelte elever i klassen er engstelige for å «tape ansikt» i
kroppsøvingstimene. Med bakgrunn i teori kan elever velge å redusere innsatsen sin eller velge å holde
den tilbake, fordi de ikke opplever mestring (Ommundsen, 2006). Mange elever kan i tillegg oppleve
konkurranser som sosialt diskriminerende eller utrygt (Brattenborg & Engebretsen, 2013).

Linda valgte derimot ikke å fjerne konkurranser helt fra planen. Hun fortalte at hun hadde konkurranser
i timene, men beskrev dem som «enkle». Det ble også nevnt at hun var bevisst på å organisere
aktiviteter som ikke var for avanserte for elevene. Hun argumenterte for at dersom aktivitetene ble for
vanskelige, ville enkelte elever melde seg ut, og dermed ikke bli inkludert. Ifølge Esser- Noethlichs og
Midthaugen (2015) kan en av årsakene til dette være at elevene umiddelbart opplever om de lykkes
med en bevegelsesoppgave eller ikke. De kan i tillegg være engstelige for at det blir synlig overfor
medelevene at de ikke mestrer oppgavene (Esser- Noethlichs og Midthaugen, 2015; Sæle, 2017). Det
er derfor sentralt at det skapes reelle forventninger til hva elevene skal klare selv (Wistoft, 2012), samt
forventninger til hvordan omgivelsene skal håndtere ulikhet (Rugseth & Standal, 2015).

Transformasjonslederen må i tillegg kunne inspirere og motivere elevene ved å gi dem meningsfulle
og utfordrende oppgaver (Bass & Riggio, 2006). I tråd med dette var Linda opptatt av å ha en stor
idébank slik at hun kunne variere aktivitetene. Hun var i tillegg opptatt av å stimulere elevene til å like
å være i bevegelse, samt være fornøyde med kroppen sin. Dette samsvarer med målet om livslang
bevegelsesglede (Utdanningsdirektoratet, 2019), samtidig som kroppsøvingsfaget kan være en viktig
arena i forbindelse med elevenes psykiske og fysiske helse (Erdvik et al., 2019). Ifølge Wistoft (2012)
handler blant annet elevenes trivsel om deres subjektive oppfatning av dem selv. Da vi intervjuet
elevene, ble det bekreftet at Linda var flink til å se alle, variere undervisningen, og skape trivsel i faget.
Vi tolker derfor Linda sine tilpasninger som tiltak som skaper inkludering og motivasjon blant elevene.

Stian valgte på den andre siden å engasjere og motivere elevene sine gjennom konkurranser. Han
fortalte at han pleide å avslutte timene med stafettkonkurranser, slik at han fikk frem vinnerinstinktet
blant elevene. Bakgrunnen for dette var at han hadde mange elever som ønsket å være best. Vi tolker
dette som at Stian er bevisst på å inkludere konkurranser i undervisningen, slik at han også kan motivere
de konkurranselystne elevene. Med bakgrunn i at kroppsøvingslæreren skal tilpasse faget overfor den
enkelte, er det essensielt at læreren også tar hensyn til de «flinke» elevene (Vernegaard et al., 2017). I
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tråd med læreplanen for kroppsøvingsfaget skal blant annet alle elevene få mulighet til å utfordre sin
fysiske kapasitet (Utdanningsdirektoratet, 2019). Med utgangspunkt i elevenes psykiske helse og
trivsel, kan det også ha betydning for elevenes selvbilde, at de får mulighet til å vise seg frem og får
positive vurderinger fra omgivelsene (Wistoft, 2012). Ifølge Brattenborg og Engebretsen (2013) kan
konkurranse derfor være med å stimulere til motivasjon i faget. Det kan også brukes som en del av
allmenndanningen (Brattenborg & Engebretsen, 2013), fordi konkurranser kan lære elevene om sosial
samhandling, regler, respekt og det å spille hverandre gode (Sæle, 2013).

Med bakgrunn i Linda sine erfaringer er det likevel viktig å også ta hensyn til de elevene som ikke liker
konkurranser. Da vi spurte Stian om dette, svarte han at disse elevene bare måtte «henge med» så godt
de kunne. Med bakgrunn i at mange elever kan oppleve kroppsøving som en synlig og sårbar arena,
kan det være problematisk at kroppsøvingslæreren ikke viser hensyn (Sæle, 2017). Det må likevel
trekkes frem at Stian tidligere i intervjuet forklarte at han var påpasselig med å kommentere elevenes
oppførsel og handlinger underveis i undervisningen. Vi tolker dette som at Stian er bevisst på å følge
med, og eventuelt veilede elevene dersom de ikke oppfører seg i kroppsøvingstimene.

På bakgrunn av elevintervjuene fremstår Stian som en motiverende og dyktig lærer i faget. Elevene
beskrev kroppsøvingstimene som «veldig gøye», fordi Stian var flink til å finne på mye morsomt, spille
høy musikk og variere undervisningen. I forbindelse med variasjon i undervisningen, mente Stian at
det var viktig at elevene fikk prøve seg på mange ulike aktiviteter i faget. Dette samsvarer med
kompetansemålet om at elevene skal trene på og utvikle ferdighetene sine gjennom varierte
bevegelsesaktiviteter (Utdanningsdirektoratet, 2019). Det er også forenelig med teori om at variasjon
kan motivere både lærere og elever i kroppsøvingsfaget (Brattenborg & Engebretsen, 2013). Stian
poengterte i tillegg at han som lærer måtte ha godt humør og selv være glad i aktivitet, for å kunne
inspirere og motivere elevene sine. I lys av transformasjonsledelse vil Stian dermed kunne heve
stemningen i gruppen (Bass & Riggio, 2006).

Både Karl og Stian vurderte elevene etter innsats i kroppsøvingsfaget og var positive til denne
vurderingsformen. Da vi spurte kroppsøvingslærerne om hva de la i innsatsbegrepet, fikk vi to ulike
svar. Stian mente at god innsats var å se at elevene prøvde å ta i bruk ferdigheter de hadde øvd på i
faget. Vi tolker dette som at Stian vurderer elevene etter kompetanseutvikling, der han følger med på
om elevene fortsetter å prøve, uten å gi opp. Dette samsvarer med definisjonen av innsatsbegrepet i
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underveisvurderingen i læreplanen. Der står det at «innsats i kroppsøving innebærer at elevene prøver
å løse faglige utfordringer etter beste evne uten å gi opp, viser selvstendighet, utfordrer sin egen fysiske
kapasitet og samarbeider med andre» (Utdanningsdirektoratet, 2019).

Karl mente på sin side at innsats var å se at elevene deltok og gjorde sitt beste. Å gjøre sitt beste mente
han var å presse seg, samt gjøre ting som var litt utenfor komfortsonen. Han mente derfor at han måtte
gjøre seg opp en fysisk vurdering av elevmassen, slik at han kunne avgjøre om de presset seg eller
ikke. Dette sammenfaller med Aasland og Engelsrud (2017) sitt funn om at elevenes innsats
konstitueres gjennom det kroppsøvingslæreren ser. Vi tolker dette som at Karl vurderer elevene ut ifra
om de utfordrer sin egen fysiske kapasitet (Utdanningsdirektoratet, 2019), samt prøver så godt de kan.
Han nevnte for eksempel at vurdering etter innsats ga rom for at elevene som ikke var så aktive på
fritiden, kunne komme og gjøre sitt beste i kroppsøvingsfaget, og bli belønnet med en god karakter.
Om elevene viste kjempegod innsats, mente han også at alle elever hadde muligheten til å få høy
måloppnåelse i faget. Dette mente han var den beste motivasjonen for elevene.

I tråd med inspirerende motivasjon, samsvarer vurdering etter innsats i kroppsøving, med å overbevise
elevene om at de kan nå ulike mål i faget (Bass & Riggio, 2006; Beauchamp et al, 2014). For å kunne
realisere dette må elevene likevel forstå hva innsatsbegrepet innebærer, og hva kroppsøvingslæreren
vurderer etter i faget. Dette vil også kunne øke deres kompetanse og forståelse i faget (Cale & Harris,
2013). Det er derfor sentralt at kroppsøvingslæreren kommuniserer tydelige forventninger til hva
elevene skal klare (Beauchamp et al. 2014). I studien kom det frem at Karl var bevisst på å gjennomgå
kompetansemålene og vurderingskriteriene sammen med elevene. Ved å formidle dette på en
inspirerende og overbevisende måte, mener Glasø og Thompson (2013) at transformasjonslederen vil
kunne skape positive forventinger til å nå målet, både individuelt og i klassen. Dette bekreftet også en
av elevene til Karl, da hun fortalte at han motiverte henne til å fortsette å prøve, dersom hun ikke fikk
det til. I lys av dette poengterer Vinje et al. (2019b) at innsatsbegrepet hører hjemme i læreplanen i
kroppsøvingsfaget. Studien deres viste for eksempel at 7 av 8 kroppsøvingslærere valgte å fortsette å
bruke innsats som vurderingsgrunnlag, til tross for at det ble fjernet fra læreplanen i 2006. Det kom i
tillegg frem at vurdering etter innsats kunne forhindre utviklingen mot et «test- og rangeringsfag»,
samtidig som det kunne stimulere til trivsel og bevegelsesglede blant elevene (Vinje et al., 2019b).
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4.6 Avsluttende diskusjon
Transformasjonsledelse i skolen handler i stor grad om at læreren kan bruke de fire i-ene til å fremme
et godt læringsmiljø blant elevene (Glasø & Thompson, 2013). For at elevene skal kunne lære og trives
på skolen, må de føle seg trygge og inkludert, slik at de opplever muligheten til å vokse og utfolde seg
(Opplæringslova, 1998, § 9 A-2; Helsedirektoratet, 2018). Transformasjonslederen må derfor være
opptatt av å følge med, og gripe inn i situasjoner der han eller hun oppdager mobbing, vold,
diskriminering eller trakassering blant elevene (Opplæringslova, 1998, § 9 A-4). En utfordring i
kroppsøvingsfaget er derimot at det kan være en uoversiktlig arena. Det kan blant annet være vanskelig
for transformasjonslederen å følge med på alle elevene når de er i aktivitet (Jakobsen, 2011), samtidig
som garderoben blir trukket frem som et fristed for elevene (Moen & Brattli, 2016). Det kan derfor
være vanskelig for transformasjonslederen å oppdage indirekte mobbing i kroppsøvingsfaget (Olweus,
2009).

Dette gjenspeiles i resultatene våre, der kroppsøvingslærerne fortalte at de hadde lite oversikt over
garderobeforholdene, samt blikk og kommentarer blant elevene. De mente derfor at Innafor-appen
kunne være et hensiktsmessig verktøy for å få bedre oversikt over det som skjer i elevgruppen. I tråd
med at elevene mente at det var en risiko for å bli utsatt for utenforskap, negative blikk og kommentarer,
og bli tatt bilder av i garderoben, anerkjente de Innafor-appen som et verktøy for å kunne si ifra til
læreren om negative forhold i faget. I lys av mobbestatistikkene fra Elevundersøkelsen i 2019, bekrefter
elevene dermed at det forekommer mobbing i kroppsøvingsfaget, og at læreren ofte ikke har kjennskap
til problemet (Wendelborg, 2020). Dette underbygger at voksne må få en bedre oversikt over mobbing
og mistrivsel i skolen, samtidig som kroppsøvingslæreren må bli mer bevisst på mobbing i faget.
For å kunne få en bedre oversikt over elevgruppen, kan «si ifra – funksjonen» i Innafor-appen være et
aktuelt verktøy i kroppsøvingsfaget. Applikasjoner har nemlig vist seg å ha potensial i forbindelse med
informasjon, kommunikasjon og bevisstgjøring blant brukerne (Pillai, 2012). Ifølge studien til Pillai
(2012) var det en synergieffekt mellom transformasjonsledelse i helsetjenesten og bruken av
applikasjonen m- Health. Bakgrunnen for dette var at helsepersonellet kunne følge kontinuerlig med
på pasientene, samt ta beslutninger ved hjelp av informasjonen i applikasjonen (Pillai, 2012). Dette
samsvarer med funnene våre, som viser at kroppsøvingslærerne opplevde å få en oversikt over
elevgruppen, samtidig som de fikk en bekreftelse på arbeidet sitt i klassen.
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På den andre siden kom det frem at grafene i Innafor-appen muligens ikke var informative nok, til å
kunne gi læreren et realistisk bilde av forholdene i klassen. Ifølge Pillai (2012) og Farbrot (2018) burde
applikasjoner derfor aldri overta eller erstatte lederens ansvar. Resultatene våre indikerer derimot at
lærerne var flinke til å utøve individuell støtte og omtanke i klassen sin. De var opptatt av å være
sammen med og snakke med elevene. Ifølge Overland (2007) er slike relasjonelle forhold grunnlaget
for sosial samhandling og kommunikasjon. Det kan derfor tyde på at den individuelle støtten og
omtanken til lærerne, kan være årsaken til at grafene illustrerte et godt psykososialt miljø. På den andre
siden viser resultatene fra den ene klassen at miljøet ble bedre i løpet av testperioden. Dette kan indikere
at Innafor-appen også kan ha et potensial i forbindelse med elevenes trivsel på skolen.

Resultatene viser at Innafor-appen gjorde både lærerne og elevene mer bevisste på mobbing og
mistrivsel i kroppsøvingsfaget. Gjennom spørsmålene i applikasjonen ble elevene påvirket til å se mer
etter mobbing og utenforskap, samtidig som kroppsøvingslærerne ble mer bevisste på elevenes trivsel
i faget. Det kom derimot frem i intervjuene at det var svært få spørsmål relatert til kroppsøvingsfaget i
applikasjonen. Elevene kan dermed ha blitt bevisst på mobbing og trivsel generelt i skolen, men ikke
nødvendigvis spesifikt inn mot kroppsøvingsfaget. I lys av dette kan det tenkes at applikasjonen burde
skreddersys mer inn mot faget, for at læreren skal få best mulig innsikt i det psykososiale miljøet i
kroppsøvingstimene. Ved å bli mer bevisst på forholdene i klassen, kan transformasjonslederen bruke
sin idealiserte innflytelse til å snakke om holdninger, verdier og forventninger i faget (Beauchamp et
al., 2014). I studien kom det for eksempel frem at kroppsøvingslærerne var opptatt av å snakke om
oppførsel, samspill og fair play. Målet var å bevisstgjøre dem på hvordan de skulle behandle og
respektere hverandre i timene (Utdanningsdirektoratet, 2019).

Applikasjoner har til hensikt å forbedre kommunikasjonen mellom brukerne. Dette bekrefter studien
vår, som viser at elevene opplevde at det var enklere å kommunisere følelsene sine rundt mobbing og
utenforskap, gjennom Innafor-appen. Terskelen føltes lavere for å si ifra om negative forhold i klassen
(Stray, 2019). Årsakene til dette kan være at barn og unge er vant til å dele følelsene sine gjennom
applikasjoner (Helsesista, u.å.), samtidig som det kan virke mindre nært og skummelt, enn å kontakte
læreren direkte. En ulempe er derimot at digital kommunikasjon aldri vil kunne erstatte den personlige
kommunikasjonen mellom lærer og elev (Jacobsen & Thorsvik, 2007). Elevene vil muligens føle seg
bedre når de deler følelsene sine gjennom applikasjonen, men vil ikke få bearbeidet dem, slik de
kanskje ville gjort gjennom en samtale med læreren. Kroppsøvingslæreren må derfor vise individuell
støtte og omtanke overfor elevene, ved å være tilgjengelig og åpen for en prat.
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Ved å vise omsorg og empati, kan kroppsøvingslæreren legge til rette for god kommunikasjon
(Beauchamp et al., 2014). Dette gjorde lærerne ved å være sammen med elevene i friminuttene eller
etter timen, i tillegg til å ha personlige samtaler med dem i undervisningen. I lys av forskning vil ikke
disse relasjonene eller kommunikasjonen kunne bli uttrykt gjennom en applikasjon. Studien til Ly et
al. (2014) viste for eksempel at det ikke var noen korrelasjon mellom transformasjonsledelse og bruken
av en ACT-applikasjon. Dette til tross for at tidligere forskning hadde konkludert med at det var en
effekt mellom bruken av ACT og transformasjonsledelse (Moran, 2011). Årsaken kan være at
enveiskommunikasjonen mellom ledere og terapeuter i applikasjonen, ikke hadde den samme effekten
som den personlige kommunikasjonen i virkeligheten (Ly et al., 2014). Dette kan tyde på at
applikasjoner ikke er overførbare til alle samfunnsfunksjoner eller kommunikasjonsformer. I de
tilfellene der den personlige kommunikasjonen er viktig, slik som i terapeut- pasient eller lærer-elev
kommunikasjonen, kan kommunikasjon via en applikasjon bli kunstig og unaturlig. Det vil derfor være
vanskelig for applikasjoner å være like funksjonelle som den opprinnelige kontakten mellom
mennesker. Til forskjell fra ACT-applikasjonen, gir derimot Innafor-appen rom for både personlig og
anonym kommunikasjon. Gjennom «kontakt lærer- funksjonen» kan elevene få mulighet til å snakke
med læreren direkte, mens de gjennom «si ifra- funksjonen» kan kommunisere følelsene sine anonymt.
På bakgrunn av dette kan Innafor-appen muligens ha et potensial som kommunikasjonsverktøy, og
dermed være et tilleggsverktøy i lærerens arbeidshverdag.

I studien kom det frem at ingen av elevene benyttet seg av «kontakt lærer- funksjonen» i Innafor-appen.
Dette opplevde lærerne som skuffende, samtidig som det indikerte at elevene trivdes og hadde det greit
på skolen. Elevene ga uttrykk for at de syntes at funksjonen var hensiktsmessig, men at de personlig
ikke hadde hatt noe behov for å bruke den. Det kom likevel mange forslag til hvordan applikasjonen
kunne være et hjelpemiddel for både mobbeofferet, offermobberen og mobberen, i skolen og i
kroppsøvingsfaget (Olweus, 2009). I lys av artikkelen til Pillai (2012) kan det være en trygghet for alle
elever å ha en slik kontaktfunksjon tilgjengelig. Dersom det skulle skje noe, er læreren bare et
tastetrykk unna. Med bakgrunn i studien viser derimot resultatene våre at lærerne var tilgjengelige for
elevene, i friminuttene og etter timen. Det kan derfor tenkes at elevene ikke hadde noe behov for å
kontakte læreren gjennom en applikasjon.
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Ved at læreren er tilgjengelig for elevene, og skaper et trygt og godt læringsmiljø, vil elevene få en
følelse av overskudd, pågangsmot og handlekraft (Opplæringslova, 1998, § 9 A-2; Wistoft, 2012).
Elevene kan dermed bli mer tilbøyelige for faglig læring, samtidig som det vil kunne påvirke deres
sosiale og personlige utvikling i kroppsøvingsfaget (Utdanningsdirektoratet, 2013b). Når elevene
trives, kan transformasjonslederen fokusere mer på elevenes intellektuelle stimulering og motivasjon i
faget. Dette viser studien vår, der kroppsøvingslærerne stimulerte til læring ved å variere og tilpasse
aktivitetene, samt legge opp til selvbestemmelse og metakognisjon. I lys av forskning kan
transformasjonsledelse dermed ha effekt på elevenes motivasjon, selv-effektivitet og intensjon om
fysisk aktivitet (Beauchamp et al. 2011). Ifølge Beauchamp et al. (2014) vil dette kunne påvirke
elevenes ønske om å delta på ulike fysiske aktiviteter på fritiden, som betyr at transformasjonsledelse
i kroppsøving kan ha en helsefremmende effekt for elevene.

4.7 Metodisk diskusjon
I alle typer forskningsarbeid må forskerne reflektere åpent om styrker og svakheter ved valget av
studiedesign (Jacobsen, 2005; Postholm & Jacobsen, 2011). Ved kvalitative studier vil forskerne blant
annet gå inn med en forforståelse, som vil kunne prege forskningsarbeidet i ulik grad. For å sikre
studiens kvalitet, er det derfor blitt gjort rede for vår forforståelse i metodekapitlet (se kap. 3.6). Videre
har vi valgt å ta utgangspunkt i Lincoln og Gubas (1985) begreper; kredibilitet, overførbarhet,
pålitelighet og bekreftelse, i et forsøk på å kunne vurdere studiens gyldighet.

For å oppnå kredibilitet i en studie må forskerne klare å fange intervjupersonens virkelighet (Lincoln
& Guba, 1985). Ved gjennomføring av semistrukturerte forskningsintervjuer, må det derfor gjøres grep
for å styrke kredibiliteten i intervjumaterialet. Spørsmålene i intervjuguidene ble kvalitetssikret av
veileder og det ble gjennomført testintervju. Ved å utelate sensitive spørsmål unngikk vi å sette
intervjupersonene i en ubehagelig sitasjon hvor usanne svar kunne fremkomme. Vi ønsket heller ikke
å påvirke intervjupersonens tankegang eller svar, og valgte derfor å ikke stille eksplisitte spørsmål om
transformasjonsledelse. Ved å ikke stille direkte spørsmål om transformasjonsledelse, kan
konsekvensen være at vi ikke har fått svar på alt vi ønsket. På den andre siden er det ikke sikkert at
intervjupersonene hadde kjennskap til denne lederstilen. Da kunne vi risikert at de ikke kunne svare på
spørsmålene eller at de hadde falsifisert svarene.
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Vi ønsket at intervjupersonene skulle oppleve intervjusituasjonen som trygg, og valgte derfor å
presentere oss ved starten av prosjektet og avtale intervjuene på forhånd. Siden kontakten har vært
minimal mellom oss og intervjupersonene, anser vi det som lite sannsynlig at et «kjent ansikt» kan ha
påvirket svarene deres. Det kan derimot tenkes at intervjupersonene kan ha fundert på hvilke spørsmål
som ville bli stilt, og dermed har forsøkt å forberede seg på spørsmålene. Noe som kan ha vært
skremmende under intervjuene er at vi begge var til stede. Det er derfor en fare for at intervjupersonene
kan ha følt seg «presset» til å svare mer positivt på spørsmålene, enn hva de mente i virkeligheten. Vår
opplevelse av intervjusituasjonen er derimot at dette ikke var tilfellet. Vi fikk konstruktive
tilbakemeldinger på applikasjonen, i tillegg til at vi fikk innsyn i vanskelige opplevelser som enkelte
intervjupersoner valgte å dele med oss. En mulig svakhet med studien er at det ikke ble brukt
observasjon i tillegg til de kvalitative intervjuene. Ved å kun foreta intervjuer er det en risiko for at
lærerne kan ha «løyet» om sin lærerpraksis. Dette har vi derimot fått kontrollert ved å intervjue både
lærere og elever, som er uavhengige kilder. Jacobsen (2005, s. 218) skriver at: «Informasjon fra flere
uavhengige kilder gir en gyldig beskrivelse av fenomenet». Ved at både lærerne og elevene var
positive til å bruke Innafor-appen i kroppsøvingsfaget, var det to perspektiver som kunne bekrefte
forskningsspørsmålet vårt.

Videre skriver Jacobsen (2005) at forskerne kan forsøke å sikre kredibiliteten ved en kritisk
gjennomgang av utvalget. Intervjupersonene i studien ble rekruttert ved hjelp av samarbeidspartnere,
skoleledere og lærere, men på vegne av våre kriterier. Da rekrutteringen av lærerne har gått via rektorer,
har vi ikke kjennskap til hvor mange lærere som faktisk oppfylte kriteriene vi stilte til studien. Dersom
vi hadde hatt kontroll på utvalget av lærere, kunne vi selv kontaktet dem og hatt dialog, for å finne de
mest aktuelle kandidatene til studien. Vi er derfor kritiske til at vi har vært ansvarsfraskrivende og ikke
har tatt mer ansvar i forbindelse med rekrutteringen av lærerne. På den andre siden kunne vi risikert å
ikke fått tilgang til det aktuelle utvalget. Lærere kan for eksempel velge å ikke delta, fordi de ikke
ønsker å gi innsyn i sin undervisningspraksis og klasse, eller av andre grunner ikke ønsker å delta. Det
har derfor vært positivt med hjelp fra samarbeidspartnerne og ansatte i skolen.

I forbindelse med elevintervjuene fikk vi hjelp av kontaktlærerne til å rekruttere aktuelle kandidater.
Vi er derimot kritiske til utvelgelsen av elevene, da vi ikke hadde mulighet til å kontrollere om vi
faktisk fikk det utvalget vi spurte etter. På den andre siden er det læreren som har tilgang til og kjenner
elevene sine. Skulle vi kontrollert kriteriene, måtte lærerne gitt oss innblikk i sensitiv informasjon, slik
som karakterutskrifter. Dette kunne ha ført til et profesjonsetisk dilemma for læreren. I forbindelse med
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dette har vi derfor valgt å gi tillit til at lærerne ga oss det utvalget vi etterspurte. Den kvalitative metoden
gir likevel rom for endringer underveis (Leseth & Tellmann, 2018). Da en av lærerne valgte å trekke
seg, ble utvalget vårt annerledes. Konsekvensen av dette var at det ble en ulik fordeling av kjønn
og måloppnåelse i kroppsøvingsfaget. I løpet av testperioden var vi i tillegg i gang med en ny
tilnærming til forskningsspørsmålet, der vi valgte å fokusere på transformasjonsledelse. På bakgrunn
av disse utfordringene valgte vi derfor å ikke undersøke kjønnsforskjeller eller ulik måloppnåelse i
kroppsøvingsfaget.

Et annet moment som er viktig for studiens kredibilitet er å være kritisk til håndteringen av
intervjumaterialet. Kredibiliteten kan derfor sikres gjennom kvalitetssikring av transkriberingen og
analysen (Jacobsen, 2005). Vi ble på forhånd enige om å transkribere intervjuene ordrett og ta med alt
av gjentakelser og lyder. Siden vi er to personer, kan det derimot foreligge to ulike skriftlige
konstruksjoner. Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) finnes det nemlig ingen sann, objektiv oversettelse
fra muntlig til skriftlig form. På den andre siden kan det tenkes at ingen av transkripsjonene
nødvendigvis ville vært mer objektive enn den andre (Kvale & Brinkmann, 2015). I forbindelse med
analysen brukte vi Giorgis modell for meningsfortetting. Dette arbeidet har vi gjort i fellesskap, noe
som kan være med å sikre kvaliteten på datamaterialet. Vi har vært sammen om å diskutere dataene,
samtidig som vi har vært kritiske og forsøkt å ivareta intervjupersonenes korrekte beskrivelser av deres
virkelighet. Forskernes subjektive blikk kan likevel være med å påvirke analysen av datamaterialet.
Dette kan føre til at informasjonen vi har samlet inn, ville blitt vektlagt annerledes av andre forskere.
Allikevel vil vår faglige bakgrunn og forståelse av temaet være en styrke for å sikre god kvalitet på
arbeidet.

Jacobsen (2005) skriver at kredibilitet kan testes ved å kontrollere undersøkelsen og konklusjonen opp
mot fagfolk, teori og empiri, og ved å foreta en kritisk gjennomgang av egne resultater. Det er lite
forskning på temaet transformasjonsledelse og applikasjoner, og derfor lite materiale å teste mot. Ved
å sammenligne med Pillai (2012) sin studie, ser vi likevel at det er flere av hans funn som sammenfaller
med vår studie. Når det gjelder sammenlignbare applikasjoner er det flere som ikke eksisterer lenger
(Goa et al., 2013; Benjaminsen, 2014), men det er også andre som får det til, slik som Helsesista. Hun
viser at dersom man treffer ungdommen på deres kommunikasjonsplattform på en troverdig måte, så
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kan sosiale medier og applikasjoner ha en positiv innvirkning. Transformasjonsledelse har i tillegg vist
seg å kunne være en nyttig lederstil, da det har en positiv påvirkning på barn og unge (Beauchamp et
al., 2011; Beauchamp et al., 2014; Fitzpatrick & Enright, 2017). På bakgrunn av dette kan studiens
kredibilitet ha blitt styrket.

Overførbarhet kan realiseres gjennom detaljerte og rike beskrivelser i studien, slik at leseren selv kan
vurdere om resultatene kan overføreres eller ikke (Ryen, 2002). For å realisere dette er målet med
studien, valg av metode, design, utvalg, datainnsamling, databehandling og etiske overveielser grundig
beskrevet i kapittel 1.1 og kapittel 3. Kvalitativ forskning er en svak metode for å generalisere
hyppigheten av et fenomen, men metoden kan egne seg til å generalisere på et teoretisk nivå (Jacobsen,
2005). Våre resultater viser at intervjupersonene tror at Innafor-appen kan være et godt verktøy i
skolen, samtidig som flere av funnene samsvarer med funnene til Pillai (2012). Det kan derfor tyde på
at studien har potensial til å kunne være overførbar på et teoretisk nivå.

For at studien skal være pålitelig må datainnsamlingen, avgjørelser og resultater være godt
dokumentert, slik at leseren oppfatter studien som pålitelig (Ryen, 2002). Dette har forskerne forsøkt
å oppnå ved å redegjøre godt for de metodiske valgene under kredibilitet og i kapittel 3. At studien kan
bekreftes, betyr at forskeren har gjennomført et godt og solid forskningsarbeid (Kvale & Brinkmann,
2015). Gjennom kritiske refleksjoner og grundig gjennomgang av metode og metodisk diskusjon, har
vi forsøkt å presentere prosjektets styrker og svakheter for leseren.

I kvalitativ forskning på mennesker er det nødvendig å ta hensyn til etiske retningslinjer for
intervjupersonenes personvern og interesser. Personvern og overvåkning er viktige temaer som jevnlig
diskuteres i samfunnet. Augestad (2003) nevner at kikkehullene som fantes i garderobene på 1920tallet fikk elevene til å føle seg konstant overvåket. Innafor-appen skal fungere som et nyttig verktøy
som skal senke terskelen for å «si ifra» og gjøre det mindre synlig å ta kontakt med læreren. Fra
utviklerens ståsted ivaretar Innafor personvern (GDPR) og elevenes anonymitet. Ved gjennomføringen
av studien var det ingen som ga uttrykk for at de følte seg overvåket eller var redde for at det kunne
skje. Med et verktøy som Innafor er det likevel en risiko for at den kan bli misbrukt til å drive
overvåking. En mulig utfordring kan for eksempel være at skoleledelsen ønsker å bruke statistikkene i
applikasjonen til å fremme at det er lite mobbing på skolen. Dette vil kunne legge press på lærere og
elever, og risikere at sannheten ikke nødvendigvis kommer frem. Andre utfordringer kan være hvordan
læreren velger å organisere bruken av applikasjonen. Dersom elevene blir «presset» til å svare på
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spørsmålene i klasserommet, kan de føle ubehag hvis andre får med seg hva de svarer. Vi tenker derfor
at det kan være viktig å la elevene svare på spørsmålene når det passer for dem, men at læreren minner
dem på å bruke den. Det må også lages rutiner for hvordan læreren tar kontakt med elever som har
brukt «kontakt lærer- funksjonen». Om læreren tar kontakt med eleven foran de andre elevene, kan den
anonyme hensikten være borte, og resultere i at eleven vil slutte å bruke funksjonen. Innafor kan med
andre ord være et verktøy i skolen, men det må lages rutiner for å sikre at den ikke blir brukt som et
overvåkningsverktøy mot sin hensikt.
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5 Oppsummering
Målet med studien har vært å undersøke lærere og elever sine erfaringer med bruken av
Innafor-appen i ungdomsskolen, i lys av kroppsøvingslæreren som transformasjonsleder. For å besvare
forskningsspørsmålet ble det gjennomført elleve semistrukturerte intervjuer av lærere og elever på
ungdomstrinnet, for å få en dypere innsikt i temaene.

Funnene våre indikerer at selv om de fleste ungdomsskoleelevene opplevde kroppsøvingsfaget som
gøy, var det en risiko for at de kunne bli utsatt for negative kommentarer, blikk eller fotografering i
garderoben. I lys av studien opplevde elevene derfor Innafor-appen som et nyttig verktøy i forbindelse
med å kunne si ifra til læreren om negative forhold i kroppsøvingsfaget. De opplevde at det var enklere
å si ifra om mobbing og mistrivsel anonymt via applikasjonen, samtidig som det var trygt å kunne
kontakte læreren direkte ved behov. Applikasjonen gjorde det derfor mulig for kroppsøvingslæreren å
få en bedre oversikt over klassemiljøet. Kroppsøvingslæreren fikk i tillegg en bekreftelse på sitt arbeid
i klassen. Til tross for dette glemte elevene tidvis å svare på spørsmålene i applikasjonen, i tillegg til
at grafene kunne være preget av feilkilder. Resultatene våre indikerer derfor at kroppsøvingslæreren
ikke kan stole blindt på resultatene i Innafor-appen. For at den skal kunne fungere optimalt i
kroppsøvingsfaget, må kroppsøvingslæreren være kritisk og bevisst på at applikasjonen kun skal være
et supplement i hans eller hennes lærerpraksis. Hensikten skal ikke være å frata lærerens ansvar for å
følge med på elevene, men å være et tilleggsverktøy som kan gi læreren en indikasjon på det
psykososiale miljøet. Som alle andre applikasjoner burde den derfor implementeres gradvis, slik at
både lærere og elever kan bli fortrolige med å bruke den i skolen.

I studien viste kroppsøvingslærerne tegn til transformasjonsledelse i kroppsøvingsfaget. De praktiserte
idealisert innflytelse ved å snakke med elevene om holdninger og forventninger i faget, og viste
individuell støtte og omtanke ved legge til rette for individuelle tilpasninger blant elevene. Videre la
de opp til intellektuell stimulering ved å utfordre elevene til elevmedbestemmelse. Inspirerende
motivasjon kom til syne gjennom å variere aktivitetene, vurdere etter innsats, og være bevisste på
bruken av konkurranse i faget. Dette sammenfaller med at elevene ga uttrykk for at de trivdes i faget
og at de hadde et godt forhold til kroppsøvingslæreren. Transformasjonsledelse kan derfor være en
hensiktsmessig ledelsesstil i kroppsøvingsfaget, fordi den fokuserer på å stimulere hele individet.
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Lederen søker i tillegg å skape et godt forhold mellom seg selv og elevene, noe som kan øke
motivasjonen. For at ledelsesstilen skal kunne fungere i praksis, må kroppsøvingslæreren derimot ha
et ønske om å utvikle seg. Kroppsøvingslæreren må kontinuerlig analysere elevgruppens behov, slik at
han eller hun kan endre sin praksis i faget.

Selv om ingen av lærerne gjorde noen direkte tiltak i faget på bakgrunn av informasjonen de
fikk gjennom applikasjon, indikerer resultatene våre at Innafor-appen kan legge til rette for
transformasjonsledelse i kroppsøvingsfaget. Funnene våre viser at kroppsøvingslærerne sa at de ville
gjort tiltak i faget, dersom grafene i applikasjonen hadde vist lav trivsel blant elevene. En kan derfor
anta at Innafor-appen kan være et nyttig verktøy med tanke på å få med seg eventuell mobbing og
mistrivsel i faget. Ifølge kroppsøvingslærerne ville de på bakgrunn av resultatene tatt en prat med
elevene. Dette sammenfaller med transformasjonslederens idealiserte innflytelse. Videre mente alle
elevene at de ville brukt kontakt lærer- funksjonen dersom de hadde hatt behov for det. Siden elevene
mente at de ikke hadde behov for det, kan det indikere at kroppsøvingslærerne allerede tilfredsstilte
elevenes behov for individuell støtte og omtanke. Hvis kontakt lærer- funksjonen derimot blir benyttet,
kan det tenkes at den kan forsterke kroppsøvingslærerens individuelle støtte og omtanke i faget. Bruken
av Innafor-appen i kroppsøvingsfaget kan derfor være et supplement for transformasjonslederen.

Våre funn viser at Innafor-appen kan ha et potensial i både skolen og i kroppsøvingsfaget. Vi mener
derfor at forskning på denne applikasjonen og tilsvarende hjelpemidler burde videreføres, fordi de kan
være funksjonelle og effektive verktøy i forbindelse med elevenes psykiske helse. Applikasjoner kan i
tillegg være aktuelle verktøy fordi de møter elevene på deres arena. Ved en videre studie inn forbi
kroppsøvingsfaget, kan det for eksempel være relevant å inkludere flere kroppsøvingsrelaterte
spørsmål i applikasjonen. For det andre kan forskeren velge å inkludere andre kvalitative
fremgangsmåter. En løsning kan være å inkludere observasjon. Dersom forskeren både observerer
kroppsøvingslærerne og intervjuer dem i etterkant, kan risikoen for at intervjupersonene lyver om sin
egen praksis, bli mindre. Dette vil kunne øke troverdigheten til studien. En annen kvalitativ tilnærming
kan være å gjennomføre både før- og etterintervjuer. For å generalisere ytterligere, kan det vurderes
om applikasjonen skal inngå i en kvantitativ studie. Ved å inkludere et større utvalg, samt gjennomføre
en RCT-studie, kan applikasjonens verdi i skolen kontrolleres gjennom intervensjons- og
kontrollgrupper. Gjennom en slik intervensjon og randomisering, kan studiens troverdighet og
overførbarhet styrkes.
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7 Vedlegg
7.1 Vedlegg 1: Intervjuguide – elever
Forskningsspørsmål: Undersøke lærere og elever sine erfaringer med bruk av Innafor-appen i
ungdomsskolen, i lys av kroppsøvingslæreren som transformasjonsleder.
Tema

Tematiske Spørsmål

Stikkord for mulige
oppfølgingsspørsmål

Personlige opplysninger Hvor gammel er du?
Hvilket klassetrinn går du
på?
Kjønn?
Tekniske spørsmål

Bruk av applikasjonen

Opplevde du noen tekniske
problemer med appen i
løpet av testperioden?

•
•
•
•

Treghet
Teknisk feil
Når /hvor
Starte på nytt

Hva ble gjort for å få
appen til å fungere igjen?

•

Teknisk support

Hva synes du personlig om
appen?

•
•
•
•
•

Spennende
Teit
Dårlig
Lett å bruke
Mobbing/trivsel/utenforskap

Brukte du
applikasjonen hele
testperioden?

•
•

Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvilke endringer må til for at
du skal ta i bruk appen?

Kan du fortelle litt om
hvordan du opplevde å
bruke appen?

•
•
•

Lett
Vanskelig
Annet

Har du blitt mer bevisst på
mobbing, trivsel og
inkludering etter at du ble
introdusert for appen
innafor/prosjektet?

•
•
•
•
•

Hvordan da?
Hvorfor det?
På hvilken måte?
Noe du la merke til?
Alene

86

14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling - 22/06509-9 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling : MASTEROPPGAVE 2020 (ferdig)

Innafor-appen i skolen

Hvilke endringer ville du
gjort for at appen skulle bli
bedre?

•
•
•
•

Kjenner du til andre
apper/programmer) som
ligner på Innafor-appen?

•
•
•

Opplevde du noen
endringer i klassen etter at
dere begynte å bruke
appen?

•
•
•
•
•
•
•

Hva slags endringer?
Gjorde læreren noen
tiltak?

La du merke til mobbing
før du begynte
å bruke appen? Evt hvilke
endringer så du etter dere
begynte å bruke appen?

Design
Brukeropplevelse
Funksjoner
Brukervennlighet

Hvilke?
Bedre/dårligere?
Hvordan er Innafor-appen i
forhold til denne?
Hvorfor/hvordan?
Kan du si litt mer om det?
Trivsel
Mobbing
Mer observant?
Kommunikasjon
Stemning

•
•
•
•
•
•

Læreren
Meningsfulle oppgaver
Søker innspill fra elevene
Positiv feedback
Bryr seg
Læreren snakker
temaer > mobbing, trivsel
• Medelever

Opplevde du at appen
skapte endringer for deg?

•
•
•
•

Hva slags endringer?
Si i fra
Mindre mobbing
Enklere å kontakte lærer

Brukte du si ifra
funksjonen?

•

Hvorfor/hvorfor ikke?

Hva tenker du at Innaforappen kan gjøre for deg
som elev i skolen?

•

Tenker du at
appen kan gjøre noe med
trivselen i klassen?
Hvordan mener du at appen
kan forhindre mobbing?
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Forbedre
skolehverdagen > Hvordan?
• Kan si ifra på en enklere
måte/være anonym
• Skape et bedre miljø
• Sette fokus
• Hvorfor/hvordan

•
•

Hva tenker du?
Hvorfor?
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Føler du at Innaforappen fungerer til det den
skal?

•
•
•
•

Inkludere
Forhindre mobbing
Introfilmen
Senke terskelen for å si ifra

Transformasjonsledelse i Kan du fortelle litt om
kroppsøvingsfaget
kroppsøvingstimene dere
har på skolen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gøy
Kjedelig
Aktivitetene
Mestring
Spørre om hjelp
Bra
Vanskelig
Synlig
Utestenging
Alene
Valgt sist
Gøy
Avbrekk
Temaer /variert

•
•
•
•
•
•
•
•

Dyktig
Ser alle
Positiv
Streng
Innrømmer feil
God rollemodell
Varierte
Tilrettelegger

Hva tenker du
Innafor appen kan gjøre for
kroppsøvingsfaget?

•
•

Si ifra/Garderobe
På hvilken måte?

Opplevde du noen
endringer i
kroppsøvingstimene etter at
dere begynte å bruke
Innafor- appen?
• Kan du fortelle litt
mer/utdype?
• Hva tenker du at
læreren kunne gjort?
• Hva mener du
læreren burde ha endret
på?

•
•
•

Mer lek
Inkludering
Søker innspill fra elevene

Hvordan syns du miljøet i
klassen er når dere har
kroppsøving?

Hva tror du de andre i
klassen synes om
kroppsøvingsfaget?

Kan du beskrive hvordan
kroppsøvingslæreren din
er?
Opplever du at det er
tillat å gjøre feil?

Innafor-appen i
kroppsøvingsfaget
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7.2 Vedlegg 2: Intervjuguide – lærer
Forskningsspørsmål: Undersøke lærere og elever sine erfaringer med bruk av Innafor-appen i
ungdomsskolen, i lys av kroppsøvingslæreren som transformasjonsleder.

Tema
Personlige opplysninger

Tematiske Spørsmål

Stikkord for mulige
oppfølgingsspørsmål

Hvor gammel er du?
Hvilken utdanning har du?
Kjønn?

Bruk av applikasjonen

Kan du fortelle litt om

•

Lett

hvordan du har opplevd å

•

Vanskelig

bruke Innafor-appen i

•

Motiverende

skolen?

•

Nyttig

•

Annet

•

Hvorfor/hvorfor
ikke?
Hvilke endringer må
til for at du skal ta i
bruk appen?

Brukte du applikasjonen hele
testperioden?

Innafor-appen i skolen

•

Opplevde du at appen skapte

Hvorfor det/hvorfor ikke?

noen endringer i din hverdag

•

Stress

som lærer?

•

Oversikt

•

Tilpasse seg etter
elevgruppa

•

Ledelse

Hvordan opplevde du at

•

Åpen

lærer- elev kommunikasjonen

•

Lukket

var i testperioden?

•

Tillitsfull
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Skjedde det noen endringer i

•

Hva da?

klassemiljøet etter at dere

•

Hvordan da?

begynte å bruke appen?

•

Hvorfor det?

•

Kan du fortelle litt
mer om dette?

Hvordan tenker du at Innaforappen kan være et verktøy for
læreren?

Har du blitt mer bevisst på
mobbing, trivsel og
inkludering etter at du ble
introdusert for appen
innafor/prosjektet?

Tekniske spørsmål

Hvilke endringer ville du

•

Design

gjort for at appen skulle blitt

•

Brukeropplevelse

bedre?

•

Funksjoner

•

Brukervennlighet

Kjenner du til andre

•

Bedre/dårligere?

alternativer

•

Hvordan er Innafor-

(apper/programmer) til

appen i forhold til

innafor-app?

denne?

Opplevde du noen tekniske

•

Treghet

problemer med appen i løpet

•

Tekniske feil

Hvilke tiltak ble gjort for å få

•

IKT ansvarlig

appen til å fungere igjen?

•

Egne løsninger

•

Brukte den ikke

•

Livslang

av testperioden?

Transformasjonsledelse

Hva tenker du er

i kroppsøvingsfaget

målet/hensikten med
kroppsøvingsfaget?
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•

Fysisk aktivitet

•

Idrett (kunnskap og
ferdigheter)

•

Sosiale relasjoner

Hva mener du kjennetegner

•

Omsorgsfull

en god kroppsøvingslærer?

•

Flink i idrett

•

Evne til å tilpasse

Hva tenker du om å vise

•

Ser alle elevene

sårbarhet overfor elevene

•

Motivator

Hvilke egenskaper tenker du

•

Innrømmer feil

at en god rollemodell i

•

Ydmykhet

kroppsøvingsfaget burde ha?

•

Viser sårbarhet

Hvilke utfordringer mener du

•

Ulikt nivå

at kroppsøvingslæreren kan

•

Synlighet

oppleve å møte i faget?

•

Minoriteter

•

Overvektige barn

•

Ulike interesser

•

Garderobe

Hvordan vil du definere deg

•

Oversikt

selv som klasseleder i

•

Streng

kroppsøvingsfaget?

•

Rettferdig

•

Motiverende

•

Karismatisk

Hvilke tiltak gjør du i

•

TPO

kroppsøvingsundervisningen

•

Dialog

for å inkludere alle elevene

•

Samarbeid

dine?

•

Kommunikasjon

•
•

Samarbeidsoppgaver
TPO

dine?
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Hvordan jobber du for å sikre

•

trivsel og hindre mobbing i

Snakker med elevene
om oppførsel

faget?

•

Fair play

Fokuserer du på å involvere

•

Lytter til elevene

elevene dine i

•

Tilbakemeldinger

kroppsøvingsundervisningen?

•

Øvingsbilder

•

Oppgaver

Hva fokuserer du på når du

•

Fritidsinteresser

skal motiverer elevene dine i

•

Vurdering

kroppsøvingstimene?

•

Interesse for eleven

•

Konkurranse

Får de lov til å bestemme
noe?

Innafor-appen i

Hvordan tenker du at Innafor-

•

Styrke faget

kroppsøvingsfaget

appen kan hjelpe deg som

•

Informasjon om

klasseleder/lærer i

garderobesituasjon
•

kroppsøvingsfaget?

Feedback på
klasseledelse/
klassemiljø

Gjorde du noen nye tiltak i

•

Endret fokus/blikk

kroppsøvingsundervisningen

•

Snakker mer med

på bakgrunn av

elevene

informasjonen du fikk fra
Innafor-appen?

Hvordan tenker du at
applikasjonen kan være et
verktøy i kroppsøvingsfaget
generelt?
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7.3 Vedlegg 3. Eksempel på transkribert elevintervju
Dato:17.11.19
Tid: 16 minutter og 26 sekunder

Intervjuer: Hei, ja. Da lurer jeg på åssen klassetrinn du går i?

Elev-gutt7: Jeg går i 8a

Intervjuer: Ja. Hvordan opplevde du å bruke denne appen i løpet av perioden?

Elev-gutt7: Ehh. Det har vært en fin måte å gi tilbakemeldinger på hvordan det går på skolen, og jeg
tror, for de som.. Jeg har det ganske bra på skolen, men jeg tror at for de som har det litt mere
vanskelig, at det kan være en måte å få det bedre på.

Intervjuer: Ja. Kan du fortelle litt mer om hvordan det er en god måte å gi beskjed på?

Elev-gutt7: Ja, det er sånn at det er anonymt? Er det ikke?

Intervjuer: Jo.
Elev-gutt7: Ja, da kan læreren liksom se hvordan de fleste har det anonymt…og da hvis man er redd
for å si det til noen fordi man er redd for, for dumme tilbakemeldinger, så er det anonymt og da er det
greit.

Intervjuer: Ja. Så du synes det er bra at det er anonymt?

Elev-gutt7: Mhm, Jafall på noen av de.

Intervjuer: Er det noe annet du synes om appen?
Elev-gutt7: Hmm… Ja, jeg synes det var ganske sånn enkelt på en måte, det var ikke så avansert.
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Intervjuer: Nei.

Elev-gutt7: Så det er liksom enkelt å bruke den.

Intervjuer: Så, enkelt å bruke den.. Er det noen endringer du ville gjort for at appen skulle blitt bedre?

Elev-gutt7: Jeg vet egentlig ikke helt egentlig.

Intervjuer: Ikke noe du kommer på? Ehh...... har du brukt appen hele perioden?

Elev-gutt7: Ja, jeg brukte den ganske mye.

Intervjuer: Brukte den ganske mye. Ehh opplevde du noen tekniske problemer med appen mens du
brukte den?

Elev-gutt7: Nei.

Intervjuer: Nei. Det fungerte fint hele veien?

Elev-gutt7: Mhm.

Intervjuer: Så bra. Ehm, i løpet av perioden, har du blitt mer bevisst på mobbing, trivsel og
kommunikasjon mens du har brukt appen?

Elev-gutt7: Ja, jeg har faktisk tenkt litt på det av og til, sånn hvis det er noen som kanskje har sett at
de har… Har sett på ansiktsuttrykket deres når de ikke har det så bra eller og sånt. Da tenker jeg over
det litt oftere enn det jeg gjorde før.

Intervjuer: Ja. Ehm. Har du hørt om andre sånne apper i skolen?

Elev-gutt7: Nei jeg har ikke hørt om noen andre apper.
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Intervjuer: Nei. Da må jeg bare bla litt… Du har pratet litt om det, men hva synes du personlig om
appen? Dine perspektiver på appen?

Elev-gutt7: Ehh, jeg synes.. at ja. Det som jeg har sagt synes jeg og at det er enkelt å bruke den og
disse spørsmålene som ikke er så veldig vanskelige, det er enkelt og svare på de og.. ehh.. du vet selv
godt hva du egentlig vil svare. Og så synes jeg det er bra at det er sånn at du kan si ifra hvis du ikke
har det bra.

Intervjuer: Ja.

Elev-gutt7: Og ha en prat med læreren hvis du vil.

Intervjuer: Så bra. Ehm.. opplevde du noen endringer i klassen etter dere begynte å bruke denne
appen?

Elev-gutt7: Det er jeg litt usikker på.. for jeg vet ikke om så mange andre som.. Jeg vet ikke om andre
har vært så opptatt av å forandre mye. Kan gått hende, det var i hvert fall en sånn liten periode i
starten der det var en som ikke hadde det så bra, men som har hatt det bedre nå i det siste.

Intervjuer. Ja.

Elev-gutt7: Som jeg har sett på den personen selv.

Intervjuer: Ja, så bra. Ehh, la du merke til mobbing før du begynte å bruke appen?

Elev-gutt7: Ehh, jeg har ikke lagt merke til så mye.

Intervjuer: Nei.

Elev-gutt7: Men ja. Sånn gutteprat der de slenger ting til hverandre hele tiden, men det kommer litt
an på hvordan du tar det. Å hvordan du ser på det selv.

Intervjuer: Ja. Men det er helt topp. Skal vi se. Opplevde du at appen skapte noen endringer for deg?
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Elev-gutt7: Ehm.. jeg vet ikke helt

Intervjuer: Du nevnte tidligere at du ble mer bevisst på mobbing, men er det noen andre endringer
som appen har gjort for deg?

Elev-gutt7: Ja, jeg har blitt mer bevisst på å se rundt meg da og se hvordan andre har det å legge
merke til flere ting en det jeg gjorde før, føler jeg.

Intervjuer: Hva er det du legger merke til da?

Elev-gutt7: Jeg reagerer litt mer hvis det er noen som ikke sier så gode kommentarer og sånt.

Intervjuer: Ja. Husker du den kontakt lærer- funksjonen på appen?

Elev-gutt7: Mhm, ja det var den jeg prøvde å referere til i stad.

Intervjuer: Har du brukt den selv?

Elev-gutt7: Jeg har ikke brukt den, men jeg har det ganske bra på skolen, så jeg har ikke så mye å si
egentlig.

Intervjuer: Nei, men så bra. Det er jo fantastisk. Da går jeg litt inn på skolen egentlig.. Hva tenker du
at denne appen kan gjøre for deg som elev i skolen?

Elev-gutt7: For meg.. Hvis det er perioder der jeg ikke har det bra.. så kan jeg snakke med læreren
min og det er en enkel sånn.. Jeg kan bare gi tilbakemeldinger anonymt sånn at læreren ser at det er
noen som ikke har det så bra. Jeg kan også be om en prat med han og da har jo han sånn
taushetsplikt. Han er en sånn kilde som ikke kan si noe videre. Det er enkelt å snakke til.

Intervjuer: Mhm. Ehh.. Tenker du at appen kan gjøre noe med trivselen i klassen?
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Elev-gutt7: Ja, jeg tror det kan bli.. Jeg tror det kanskje har blitt bedre, og kan bli enda bedre miljø
rundt disse kommentarene. Sånn at noen ikke føler seg bra. Jeg tror vi kan få det bedre med å
arrangere prat med læreren og sånn. Få læreren til å vite hva som skjer rundt deg.

Intervjuer: Ja. Du nevnte miljø.. Tenker du at appen kan gjøre noen endringer for miljøet i klassen?

Elev-gutt7: Ehh, ja. Ehh.. Læreren vil jo ha best mulig klassemiljø, og hvis man gir dårlige
tilbakemeldinger, så ser de at det er noe som må forbedre seg og noen som ikke har det så bra.

Intervjuer: Så bra. Ehm...... hvordan mener du at appen kan forhindre mobbing?

Elev-gutt7: Den, når det kommer disse spørsmålene «ser du mobbing selv på skolen» så kan du, de
som i hele tatt tenker at ja jeg kan slenge kommentarer og sånt, vil jo tenke på det med en gang, å det
kan få dem til å tenke seg litt om, muligens.

Intervjuer: Så bra. Ehh. Da har jeg et spørsmål til i forhold til skolen. Føler du at Innafor appen
fungerer til det den skal gjøre?

Elev-gutt7: Ja. Ehh.. Jeg føler at.. ehh.. den skal jo hindre mobbing og sånn. Ikke sant. Ja jeg føler at,
den er fortsatt, den kan fortsatt liksom. Den kan hjelpe til enda mer enn den har gjort til nå, men jeg
føler at den har gjort noe med klassen.

Intervjuer: Ja. Hva tenker du at.. hva mer kan den hjelpe med? Eller klassen med?

Elev-gutt7: Ehh, jeg liksom. Skape enda bedre klassemiljø og alt det der.

Intervjuer: Så bra. Da går vi inn litt på kroppsøvingsfaget egentlig. Ehh. Kan du bare fortelle litt om
kroppsøvingstimen dere har på skolen?

Elev-gutt7: Ja. Ehh vi guttene er delt inn i to garderober, å vår garderobe er i hvertfall veldig
hyggelig. Ehh, jeg ser ikke noe sånn mobbing om kropp og sånt der. Å vil du vite hva som skjer i
selve gymtimen eller?
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Intervjuer: Ja, alt om kroppsøvingstimen din. Eller alt du husker.

Elev-gutt7: Ja, gym er muligens mitt favorittfag da. Og så er jeg veldig glad i gym og jeg føler
gymtimene er gøye. Og nå har vi jo svømming dette halvåret, så det er litt mindre gym, men vi skal
ha gym igjen nå. Etter jul. Å ja alt er greit i gymmen for meg.

Intervjuer: Mhm. Hva synes du er gøy i kroppsøvingen?

Elev-gutt7: Å være i aktivitet er egentlig helt topp for meg og mange andre.

Intervjuer: Ja.

Elev-gutt7: Ehh. Så ja. Og fotball er best da og andre ballspill er bra.

Intervjuer: Ballspill er bra.. så bra. Du nevner garderoben helt i starten. Hva tenker du at denne
Innafor-appen kan gjøre i forhold til garderoben på skolen?

Elev-gutt7: Ehh, Det står jo disse spørsmålene om hva som skjer i garderoben og det der. Ehh, jeg
tenker at det. Folk kan se, tenke litt selv om hva de gjør i garderoben som kanskje kan være galt og
hindre at folk kommer med kommentarer, selv om jeg tror det er ganske bra i garderoben jeg pleier å
være i.. så kan det hende det er annerledes i den andre, og jeg vet ikke hvordan, det er tre andre
garderober som brukes, så jeg vet ikke hvordan det går der.

Intervjuer: Ja. Ehh.. hvordan syns du miljøet er når dere har kroppsøving?

Elev-gutt7: I gymtimene er alle glade egentlig. Vi har det kjempegøy sammen. Ehh.. og jeg føler at
det er, alle har godt kroppsspråk.. alle viser glede i gymmen. Ehh, i garderoben så er det også sånn, vi
tuller og ler og sånt.. Og ja, var det noe annet innen det?

Intervjuer: Nei, nei. Det er bare hvordan du syns det er i kroppsøvingstimene. Om du synes det er
bra.

Elev-gutt7: Ja.
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Intervjuer: Du oppfatter at de andre synes kroppsøvingen er gøy også?

Elev-gutt7: Ja. Det er sikkert en eller annen som ikke er så glad i kroppsøving, men som jeg ser så er
alle i grei aktivitet.

Intervjuer: Hva tenker du er grunnen til at noen ikke liker kroppsøving?

Elev-gutt7: Kanskje de føler de ikke er gode nok, eller at de er litt redde.

Intervjuer: Litt redde?

Elev-gutt7: På en eller annen måte.

Intervjuer: Kan du fortelle litt mere om hva de kan være redde for?

Elev-gutt7: Ehh. Hvis det er noen som tenker at de er kjempedårlige på den tingen, så kan de være litt
redde for å vise det til alle andre.. og da vil man helst la være å gjøre det. Ehh.... ja.

Intervjuer: Ja, det er gode svar det. Ehh, kan du beskrive litt hvordan kroppsøvingslæreren deres er?

Elev-gutt7: Han er positiv hele tiden egentlig. Ehh, og veldig sånn, aktiv i gymmen i gymtimene
våre. De er med hele tiden.

Intervjuer: De deltar i kroppsøvingen?

Elev-gutt7: Ja, de deltar i en del ting, bare når det ikke er masse forskjellige grupper, da kan de ikke
være over alt. Men for eksempel når vi har kanonball, så er det jo jentene mot guttene. Da går læreren
på jentene sitt lag og hjelper litt til. Ehh, å det er.. og det synes jeg er veldig gøy at de er en del av
gymtimen.

Intervjuer: Ja. Ehh..opplever du at læreren tillater at det er lov til å gjøre feil?
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Elev-gutt7: Ja, det. Jeg føler alltid at det er lov til å gjøre feil. Og det var en sånn liten greie i går der
hvor det var noe feil på en presentasjon. Det er første gang på lenge jeg har følt at det var kanskje litt
dumt, inne i klasserommet for da ble den personen litt sånn lei seg av de kommentarene på den
presentasjonen. Ehh å, ja men vi tok det opp etterpå. Læreren vår tok det opp og snakket om at det er
lov til å gjøre feil. Å jeg føler at alle de som sa noe der, de skjønte det etterpå.

Intervjuer: Var dette en presentasjon i kroppsøving?

Elev-gutt7: Nei, det var i naturfag.

Intervjuer: Ja. Så det er bra at dere prater om det da. Ehh. Hva tenker du at denne Innafor-appen kan
gjøre for kroppsøvingsfaget?

Elev-gutt7: Ehh, at det blir bedre i garderobene, for dem som muligens ikke har det så bra der.. og at
det kan få folk til å tørre kanskje. Ja.

Intervjuer: Tørre hvordan da?

Elev-gutt7: Tørre å gjøre selv om de ikke vil, at de tørr å gjøre noe, i stede for å ikke gjøre det.

Intervjuer: Ja. At det blir lettere å delta?

Elev-gutt7: Mhm. Lettere å delta.

Intervjuer: Føler du at det har skjedd noen endring i kroppsøvingstimene etter dere begynte å bruke
den appen?

Elev-gutt7: I den garderoben jeg har vært så har det vært helt.. Ehh, supert siden vi startet, i tidlig
høst.. å da er det litt vanskelig å forbedre, men det har jo ikke blitt verre. Så det har jo hvertfall holdt
seg der.
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Intervjuer: Nei. Så bra. Da skal jeg bare se kjapt igjennom, sånn at jeg ikke har glemt noe.. Vi pratet
litt om kroppsøvingslæreren i stad.. er det noe annet du kan si om han bortsett fra at han deltar i
kroppsøvingstimene og er positiv?

Elev-gutt7: Ja, vi gjør en del gøye ting.

Intervjuer: Kan du fortelle litt mer om hva de gøye tingene er?

Elev-gutt7: Ja, han. Det er mye forskjellig. Det er ikke bare samme tingen vær gang. Jeg husker i
syvende klasse.. så hadde vi en lærer som hadde kanonball hver eneste gymtime.. men nå er det
liksom. Ehh, varierende greier, og nesten aldri det samme.. og det er litt gøy da, å prøve seg på nye
ting hele tiden. Å, ja delta i andre ting man ikke har prøvd før.

Intervjuer: Ja, så variasjon.

Elev-gutt7: Mhm.

Intervjuer: Så bra. Da skal vi se.. nei, da tror jeg at vi er ferdige. Er det noe mer du har lyst til å si
eller fortelle?

Elev-gutt7: Ehh, nei.. jeg tror ikke det.

Intervjuer: Nei.. Da må jeg bare si tusen takk for at du ville være med på intervjuet. Det var
kjempefint og du har hjulpet oss masse.

Elev-gutt7: Jo, vær så god.
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7.4 Vedlegg 4. Personvernerklæring lærer, elever og foresatte
Personvernerklæring
*****
Innafor-app

Innledning
Innafor-app er et samarbeid mellom Fotballklubben Jerv og Blå Kors SnakkOmMobbing.no som retter
seg mot barn- og unge i alderen 9-19 år. Sammen ønsker vi å minske frafallet i skolen og på
fotballbanen. Vi utvikler en mobil-app som skal bidra til økt kommunikasjon omkring barn og unges
opplevelse av faktorer som trivsel, mobbing, motivasjon, helse etc. Appens hovedfunksjon er et
«tilbakemeldingsskjema» som spillere/elever besvarer i form av å rangere ulike påstander. Skjemaene
er forhåndlagd og kvalitetssikret av fagpersoner. Svarene fra tilbakemeldingsskjemaet anonymiseres
og brukes til å vise et gjennomsnitt for laget, som kun trener/lærer får tilgang til.

Appen skal:
•

Redusere terskelen for å melde fra om både positive og negative forhold i en gruppe

•

Gi voksne bedre informasjonsgrunnlag om grupper de har ansvaret for

•

Inneholde verktøy og informasjon som kan bidra til å løse aktuelle utfordringer

•

Kunne brukes som kanal for holdningskampanjer og bevisstgjøring

Prosjekt innafor-app er finansiert av Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond. Den tekniske
løsningen er utviklet og utarbeidet i tett samarbeid med UIA.

Aktørene bak innafor-app er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker
måte, i tråd med gjeldene regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer
personopplysninger som vi innhenter fra brukere av appen.

Om personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor, hvordan og hvilke opplysninger vi samler inn og
behandler når du bruker appen innafor. Behandling (f.eks. innsamling, lagring, sammenstilling og
utlevering) av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller strenge krav
til grunnlaget for behandlingen, formål og på hvilken måte behandlingen skal skje. Loven gir
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deg flere rettigheter som vi har beskrevet nedenfor. Datatilsynet er tilsyns- og klageorgan.
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse,
epostadresse.

Hvem behandler dataene
Prosjekt innafor v/prosjektledelsen er behandlingsansvarlig og den som bestemmer formålet med og
hvilken måte behandlingen av personopplysninger skal skje. Som behandlingsansvarlig bruker vi
også såkalte databehandlere. Dette er selskaper som kun behandler personopplysninger etter
instrukser som er avtalt med dem. Eksempel på databehandlere er tekniske underleverandører.
Kontaktinformasjon til Prosjekt innafor finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi lagrer ditt navn og din epostadresse. I tillegg lagrer vi skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg
gjennom vårt feedback skjema «Rapporter et problem». Ut over feedbackskjema finnes det ingen
fritekstfelt i appen for brukerne.

Hvorfor behandler vi informasjon?
Opplysningene vi mottar fra deg behandles for å kunne administrere brukerforholdet ditt og levere
tjenestene som innafor-app tilbyr. Denne behandlingen omfatter bl.a. å sende deg nødvendig
innloggingsinformasjon som passord, og ellers gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon som sikrer
at appen fungerer og holder den kvaliteten den skal ha.

Grunnlag for vår behandling av personopplysninger
Vi må ha rettslig grunnlag for å kunne behandle dine personopplysninger. Vår behandling av dine
opplysninger er i hovedsak basert på følgende rettslige grunnlag: Samtykke fra den registrerte
brukeren.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene?
Vi oppbevarer personopplysningene så lenge brukeren er oppført og registrert som bruker av appen.
Dersom opplysningene ikke er nødvendige for oss vil de bli slettet, senest 6 mnd. etter at brukeren
er registrert som inaktiv.
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Hvem deler vi opplysningene med?
Vi har ingen underleverandører eller tredjeparter som vi deler opplysninger med p.t. Unntaket er
testperioden som foregår fra høst 2019 til juni 2020, hvor to masterstudenter fra UIA får tilgang til
innsamlet data (se eget samtykkeskjema). Pro ISP er teknisk leverandør for innafor-app og sørger for
sikker lagring av all data. Kommunikasjonen mellom sever og brukerenhet er SSL-sertifisert.

Hvordan beskytter vi opplysningene?
Vi arbeider planmessig og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter tekniske og
organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert
tilgang og bruk. Dersom vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om
informasjonssikkerhet til dem. Du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen (brukernavn
og passord) konfidensiell. Når du har logget inn på applikasjonen vil du bli automatisk logget ut etter
en time.

Dine rettigheter
Tilgang til personopplysninger:
Du har rett til å be oss om bekreftelse om dine personopplysninger behandles, inkludert formålet og
grunnlaget for behandlingen, samt eventuell overføring til tredjeparter. Du kan også be om tilgang til
kopi av dine personopplysninger som vi behandler.

Sletting («retten til å bli glemt»):
I visse lovregulerte situasjoner har du rett til å kreve at vi sletter informasjon som er knyttet til deg, for
eksempel dersom vi ikke lenger har et formål med behandlingen, der du har trukket tilbake samtykke
eller der du har krav på at behandlingen stanser.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester
Appen kan inneholde lenker til nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester
fra tredjeparter. Prosjekt innafor er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder eller tjenester fra
tredjeparter.
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Kontaktopplysninger
Prosjekt innafor
Blå Kors Kristiansand
Gyldenløves gate 60, 4614 Kristiansand
Prosjektleder: Sven Fredrik Stray
Tlf. (+47) 934 43001
Svenfredrik.stray@blakors.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 5. oktober 2019
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Samtykkeskjema for deltakelse i test av Innafor-app

Høsten 2019 til juni 2020 ønsker vi å teste innafor-app i skolen. I den anledning vil to masterstudenter
fra Universitetet I Agder gjennomføre brukertest av appen som involverer elever og lærere fra 9. og
10. trinn i en testperiode på 8 uker, etterfulgt av bearbeiding av innsamlet data.

JA, jeg samtykker til at ………………………………………………… (lærerens navn) deltar i
test av innafor-app og at personopplysninger kan behandles i henhold til personvernerklæringen.

-------------------------------------------Signatur lærer

JA, jeg samtykker til at ………………………………………………… (elevens navn) kan delta i
test av innafor-app og at personopplysninger kan behandles i henhold til personvernerklæringen.

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Signatur foresatt

Signatur elev

Ønsker du mer informasjon om brukertesten kontakt enten Line Olafsen
(line.olafsen1994@gmail.com) eller Tom Andre Supersaxo Orre (tom.andre.supersaxo@gmail.com)
Ønsker du mer informasjon om innafor-app og prosjektet, kontakt prosjektleder Sven Fredrik Stray
(svenfredrik.stray@blakors.no / 934 43001) eller besøk www.innafor-app.no.
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7.5 Vedlegg 5. Søknadsgodkjenning fra NSD
NSD Personvern
15.11.2019 11:06
Det innsendte meldeskjemaet med referansekode 102954 er nå vurdert av NSD.
Følgende vurdering er gitt:
Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med
personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i meldeskjemaet
den 15.11.2019 med vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan
starte.
MELD VESENTLIGE ENDRINGER
Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være nødvendig
å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en endring, oppfordrer vi deg
til å lese om hvilke type endringer det er nødvendig å melde:
nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres.
TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET
Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 15.05.2020.
LOVLIG GRUNNLAG
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår
vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er
en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte
kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, jf.
personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.
PERSONVERNPRINSIPPER
NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i
personvernforordningen om:
- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende informasjon
om og samtykker til behandlingen
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig
angitte og berettigede formål, og ikke viderebehandles til nye uforenlige formål
- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, relevante og
nødvendige for formålet med prosjektet
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å
oppfylle formålet
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DE REGISTRERTES RETTIGHETER
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: åpenhet (art. 12),
informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18),
underretning (art. 19) og dataportabilitet (art. 20).
NSD vurderer at informasjonen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til form og innhold,
jf. art. 12.1 og art. 13.
Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon
plikt til å svare innen en måned.
FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art.
5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).
For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og eventuelt rådføre
dere med behandlingsansvarlig institusjon.
OPPFØLGING AV PROSJEKTET
NSD vil følge opp underveis og ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av
personopplysningene er avsluttet/ pågår i tråd med den behandlingen som er dokumentert.
Lykke til med prosjektet!
Kontaktperson hos NSD: Ina Nepstad
Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)
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7.6 Vedlegg 6. Informasjonsskriv og samtykkeskjema - lærer

Vil du delta i forskningsprosjektet
«Innafor-appen i skolen og kroppsøvingsfaget»?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å evaluere om Innaforappen kan være et verktøy for kroppsøvingslæreren og eleven ute i skolen. I dette skrivet gir vi deg
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål
I vårt masterprosjekt ønsker vi å undersøke om Innafor-appen kan være et verktøy som gjør
kroppsøvingslæreren mer proaktiv i forbindelse med ulike problemstillinger i skolen. Dette kan for
eksempel være trivsel, mobbing og lærer-elev kommunikasjon. Vi ønsker også å finne ut om
applikasjonen kan være et verktøy som gjør elevenes terskel for å si ifra til læreren, lavere. Med
bakgrunn i at vi skiver en masteroppgave i kroppsøving, ønsker vi i tillegg å undersøke om Innaforappen kan være et verktøy som kan brukes i kroppsøvingsfaget.

Vi ønsker å teste ut applikasjonen i en 2 måneders periode. Testperioden vil innebære at lærer får
elevene til å svare på forhåndslagde spørsmål i applikasjonen, én gang i uken. I etterkant av
testperioden ønsker vi å gjennomføre intervju med lærer, samt to elever i klassen.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FK Jerv, Blå Kors SnakkOmMobbing og Universitetet i Agder.
Her samarbeider vi tett sammen med Sven Fredrik Stray som er prosjektleder i Blå Kors
SnakkOmMobbing, og Trond Christoffersen som er daglig leder i FK Jerv.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
I denne studien ønsker vi å intervjue ungdomsskolelærere som både er kontaktlærere og har erfaringer
fra kroppsøvingsfaget. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å snakke med lærere som tilbringer mye
tid sammen med klassen sin og har kunnskaper fra kroppsøvingsfaget.

Vi ønsker å teste ut applikasjonen i ungdomsskolen fordi dette kan være en sårbar arena for mange
elever. Det er også større sannsynlighet for at alle elevene har tilgang til mobiltelefon.
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Siden Prosjekt Innafor startet i Grimstad kommune, har vi valgt å fortsette prosjektarbeidet og studien
her. Ved hjelp av prosjektleder i Blå Kors SnakkOmMobbing, og FK Jerv, har vi sendt ut forespørsler
til rektorer ved ungdomsskoler i kommunen. Rektorene har videreført beskjeden til aktuelle lærere,
som videre har meldt inn sin interesse for prosjektet og studien.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i studien, innebærer det at du deltar i et personlig intervju. Det betyr at det kun
vil være deg og to masterstudenter til stede under intervjuet. Intervjuet vil skje på skolen, og ta deg ca.
45-60 minutter. Dette vil inneholde spørsmål om din opplevelse av bruken av Innafor-appen, samt
detaljer rundt din klasseledelse i kroppsøvingsfaget. Svarene dine fra intervjuet vil bli tatt opp med
båndopptaker.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake
uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
•

Hvem vil ha tilgang til dine opplysninger?
-

Masterstudenter: Line Jessen Olafsen og Tom André Supersaxo Orre, Universitetet i
Agder.

-

Veileder: Tommy Haugen, førsteamanuensis PhD idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

-

Samarbeidspartnere: FK Jerv og Blå Kors SnakkOmMobbing vil bruke funnene i
prosjektet til å videreutvikle applikasjonen. De vil derimot ikke ha tilgang til intervjuene.

•

Hva slags personlige opplysninger?
-

Alder

-

Kjønn

-

Utdanning
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•

Hvordan oppbevarer vi dine opplysninger?
-

Dine personlige opplysninger vil bli anonymisert i oppgaven. Vi vil ikke bruke navn eller
andre kjennetegn som vil gjøre at du blir gjenkjent.

-

Intervjuet vil bli tatt opp med en båndopptaker som er lånt fra Universitetet i Agder. Dette
vil bli slettet i slutten av prosjektet.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
-

Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.05.2020. I etterkant av prosjektet vil alt av
forskningsmateriale bli slettet.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
-

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,

-

å få rettet personopplysninger om deg,

-

få slettet personopplysninger om deg,

-

få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og

-

å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitetet i Agder har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
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Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Masterstudenter: Universitetet i Agder
-

Line Jessen Olafsen: line.olafsen1994@gmail.com

-

Tom André Supersaxo Orre: tom.andre.supersaxo@gmail.com.

• Veileder: Universitetet i Agder
-

Tommy Haugen: tommy.haugen@uia.no, tlf: +47 38 14 23 27

• Samarbeidspartnere: Blå Kors Kristiansand.
-

Prosjekt Innafor, prosjektleder: Sven Fredrik Stray: svenfredrik.stray@blakors.no, tlf. +47 93
44 30 01.

• Personvernombudet ved Universitetet i Agder
-

Ina Danielsen: ina.danielsen@uia.no, tlf. +47 452 54 401.

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS
-

personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17.

Med vennlig hilsen: Line Jessen Olafsen og Tom André Supersaxo Orre.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Innafor-appen i skolen og kroppsøvingsfaget,
og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
 Å delta på intervju
 At vi behandler dine personlige opplysninger (kjønn, alder, utdanning)

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 15.05.2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av lærer, dato)
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7.7 Vedlegg 7. Informasjonsskriv og samtykkeskjema - elever og foresatte

Vil du delta i forskningsprosjektet
”Innafor-appen i skolen og kroppsøvingsfaget”?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å evaluere om Innaforappen kan være et verktøy for kroppsøvingslæreren og eleven ute i skolen. I dette skrivet gir vi deg
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål
I vårt masterprosjekt ønsker vi å undersøke om Innafor-appen kan være et verktøy som gjør
kroppsøvingslæreren mer proaktiv i forbindelse med ulike problemstillinger i skolen. Dette kan for
eksempel være trivsel, mobbing og lærer-elev kommunikasjon. Vi ønsker også å finne ut om
applikasjonen kan være et verktøy som gjør elevenes terskel for å si ifra til læreren, lavere. Med
bakgrunn i at vi skiver en masteroppgave i kroppsøving, ønsker vi i tillegg å undersøke om Innaforappen kan være et verktøy som kan brukes i kroppsøvingsfaget.

Vi ønsker å teste ut applikasjonen i en 2 måneders periode. Testperioden vil innebære at lærer får
elevene til å svare på forhåndslagde spørsmål i applikasjonen, én gang i uken. I etterkant av
testperioden ønsker vi å gjennomføre intervju med lærer, samt to elever i klassen.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FK Jerv, Blå Kors SnakkOmMobbing og Universitetet i Agder.
Her samarbeider vi tett sammen med Sven Fredrik Stray som er prosjektleder i Blå Kors
SnakkOmMobbing, og Trond Christoffersen som er daglig leder i FK Jerv.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
I dette prosjektet ønsker vi å intervjue ungdomsskoleelever for å undersøke deres opplevelser og tanker
rundt Innafor-appen. Vi ønsker også å intervjue elevene for å få informasjon om kroppsøvingslæreren
og kroppsøvingsfaget ved skolen.

Siden Prosjekt Innafor startet i Grimstad kommune, har vi valgt å fortsette prosjektarbeidet og studien
her. Ved hjelp av prosjektleder i Blå Kors SnakkOmMobbing og FK Jerv har vi sendt ut forespørsler
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til rektorer ved ungdomsskoler i kommunen. Rektorene har videreført beskjeden til aktuelle lærere,
som videre har meldt inn sin interesse for prosjektet. Lærerne som deltar i masterprosjektet vil hjelpe
oss med å velge ut to elever til intervju. Dette vil selvfølgelig være frivillig.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i studien, innebærer det at du deltar i et personlig intervju. Det betyr at det kun
vil være deg og to masterstudenter til stede under intervjuet. Intervjuet vil skje i skoletiden, og ta deg
ca. 30 minutter. Dette vil inneholde spørsmål om din opplevelse av bruken av Innafor-appen, samt
noen spørsmål om kroppsøvingsfaget og læreren ved din skole. Svarene dine fra intervjuet vil bli tatt
opp med båndopptaker.

Hvis ønskelig, kan foresatte få innsyn i intervjuguiden (spørsmålene) før vi gjennomfører intervju med
deres barn.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i studien. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake
uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
•

Hvem vil ha tilgang til dine opplysninger?
-

Masterstudenter: Line Jessen Olafsen og Tom André Supersaxo Orre, Universitetet i
Agder.

-

Veileder: Tommy Haugen, førsteamanuensis PhD idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

-

Samarbeidspartnere: FK Jerv og Blå Kors SnakkOmMobbing vil bruke funnene i
prosjektet til å videreutvikle applikasjonen. De vil derimot ikke ha tilgang til intervjuene.
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•

•

Hva slags personlige opplysninger?
-

Alder

-

Kjønn

-

Klassetrinn

Hvordan oppbevarer vi dine opplysninger?

-

Dine personlige opplysninger vil bli anonymisert i oppgaven. Vi vil ikke bruke navn eller
andre kjennetegn som vil gjøre at du blir gjenkjent.

-

Intervjuet vil bli tatt opp med en båndopptaker som er lånt fra Universitetet i Agder. Dette
vil bli slettet i slutten av prosjektet.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.05.2020. I etterkant av prosjektet vil alt av forskningsmateriale
bli slettet.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
-

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,

-

å få rettet personopplysninger om deg,

-

få slettet personopplysninger om deg,

-

få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og

-

å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitetet i Agder har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
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Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Masterstudenter: Universitetet i Agder
-

Line Jessen Olafsen: line.olafsen1994@gmail.com

-

Tom André Supersaxo Orre: tom.andre.supersaxo@gmail.com.

• Veileder: Universitetet i Agder
-

Tommy Haugen: tommy.haugen@uia.no, tlf: +47 38 14 23 27

• Samarbeidspartnere: Blå Kors Kristiansand.
-

Prosjekt Innafor, prosjektleder: Sven Fredrik Stray: svenfredrik.stray@blakors.no, tlf. +47 93
44 30 01.

• Personvernombudet ved Universitetet i Agder
-

Ina Danielsen: ina.danielsen@uia.no, tlf. +47 452 54 401.

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS
-

personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17.

Med vennlig hilsen Line Jessen Olafsen og Tom André Supersaxo Orre.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Innafor-appen i skolen og kroppsøvingsfaget og
har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
 Å delta på intervju

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 15.05.2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av foresatte og elev, dato)
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Sven Fredrik Stray
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Teigen, Dag Ole <Dag.Ole.Teigen@agderfk.no>
mandag 8. juni 2020 13:28
Sven Fredrik Stray
Bekreftelse

Hei,
Bekrefter at det er uproblematisk for kompetansefondet at deler av prosjektmidlene benyttes til å kjøpe inn
eksterne tjenester knyttet til videreutvikling av innafor-appen.
Beste hilsen
Dag Ole
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Anmodning om sluttutbetaling
Sender herved anmodning om sluttutbetaling til prosjektet «Holdningskampanjer»
«Innafor» med tilsagnsnummer: 9/20
Beløp som ønskes utbetalt: 495 000 NOK
Kontonummer tilskuddet skal utbetales til: 2801 49 93667

Se sluttrapport og prosjektregnskap for beskrivelse av medgåtte utgifter.

Med vennlig hilsen

Sven Fredrik Stray
Prosjektleder
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FK Jerv/Blå Kors prosjekt

Resultat
Prosjekt:
Periode:

Innafor
01.10.2018 - 15.11.2021

Regnskap
Periode
Tilskudd Aust Agder Kompetansefond
Tilskudd Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Andre tilskudd/støtte
Sum inntekter

Personalkostnader
Utviklingskostnader
Andre kostnader

1 365 000
615 000
0
1 980 000
1 289 427
605 632
73 663
1 968 721

Sum totale kostnader
Resultat

11 279

Kristiansand, 15.11.2021
_____________________________
Sven Fredrik Stray
Prosjektleder
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NOTER TIL PROSJEKTREGNSKAPET FOR 2018-2021
Prosjektregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer etter hvert som de leveres.
Gaver, tilskudd og bidrag samt andre inntekter inntektsføres når prosjektet har fått en ubetinget rett til å erverve den.
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Konto
3410 Tillskudd fra AAUKF
3420 Tillskudd Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
5990 Annen personalkostnad
6420 Leie datasystemer
6540 Inventar (Res)
6545 Datautstyr
6790 Lønnsutgift prosjektleder
6791 Utviklingskostnad
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7320 Reklamekostnader
7770 Bank og kortgebyrer
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
8070 Annen finansinntekt
Resultat

-

Beløp
1 365 000
615 000
14 634
12 667
2 295
1 274 793
605 632
6 554
1 739
4 583
37 820
6 625
1 050
417
87
11 279

Type
Tilskudd Aust Agder Kompetansefond
Tilskudd Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Personalkostnader
Andre kostnader
Andre kostnader
Andre kostnader
Personalkostnader
Utviklingskostnader
Andre kostnader
Andre kostnader
Andre kostnader
Andre kostnader
Andre kostnader
Andre kostnader
Andre kostnader
Andre kostnader

-

-

-

2018
410 000
-

2019
417 411
120 000

779 199 284 43 419 650 11 127 332 193 6

1 409
2 295
1 689
477 543
37 213
3 565
1 739
3 275
26 635
6 625
401
224
64

154 221 -

2020
383 983
-

14 414 6 147 -

-

597 966

-

2 989

-

658

-

-

25 137 -

311 17
238 484

2021
153 606
495 000
220 4 332 1 689
525 000 58 6 0 120 679

Total
1 365 000
615 000
14 634
12 667
2 295
1 274 793
605 632
6 554
1 739
4 583
37 820
6 625
1 050
417
87
11 279
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Appen «Innafor»
Sluttrapport

Prosjekt innafor jobber for at flere skal bli inkludert og at innafor-app skal bli et nyttig verktøy for trenere og spillere. Her er
vår ambasadør Daniel flankert av Jerv spillere. Innafor er profilert på Jervs A-lags drakt i sesongen 2020.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
1
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1. Sammendrag
FK Jerv og Blå Kors Kristiansand har siden 2015 hatt et samarbeid med utgangspunkt i den
nasjonale chat-tjenesten SnakkOmMobbing.no. I 2017 tok FK jerv initiativ til å utvide
allerede eksisterende samarbeid. Sammen ønsket FK Jerv og Blå Kors Kristiansand å bedre
kommunikasjonen omkring barn og unges opplevelse av faktorer som helse, trivsel, levekår,
mobbing og inkludering.
Teknologimiljøet på UiA ble involvert og man kom fram til at en app var den beste
plattformen for å utvikle idéen til en praktisk og brukervennlig løsning. Resultatet ble
apputviklingsprosjektet Innafor - et navn som spiller på viktigheten av at alle blir inkludert i
en gruppe og at man skal finne konkrete verktøy og det man trenger innafor appen.
Med økonomisk støtte fra AAUKF og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, startet FK Jerv og
Blå Kors Kristiansand opp prosjektet «Innafor» sommeren 2018. Partene ønsket å «kunne
utvikle løsninger og tjenester som kan bidra til større grad av integrering og inkludering
både på, og utenfor, fotballbanen. Prosjektets hovedfokus er å utvikle en digital plattform
som vi knytter opp mot faktorer som helse, trivsel og mobbing.»
Prosjektet var ment løst i nært samarbeid med Universitetet i Agder og med betydelig
frivillig innsats. Prosjektleder ble ansatt sommeren 2018 og de første studentene fra UiA
Grimstad ble rekruttert. Siden høstsemesteret 2018 har det vært aktiv deltakelse fra
studentene hvert semester. Prosjektet har til dags dato resultert i tre bacheloroppgaver og
en masteroppgave.
Prosjektet er praksisnært og involvering av brukergruppen står sentralt. Det har blitt
gjennomført brukerundersøkelser på cuper, skoler (ungdomsskole og videregående skole) og
internt i FK Jerv, og prosjektet har jobbet tett med Gutter 05 og Guter 06 i FK Jerv i
utviklingsarbeidet. Lagene har blant annet testet pilotversjon av appen og fungert som
referansegruppe underveis. Spillerne har i tillegg bidratt som «skuespillere» og
ressurspersoner i prosjektets promoteringsfilm som ligger på www.innafor-app.no. Vi har i
tillegg benyttet ungdomsrådet til Blå Kors Chat-senter som referansegruppe ved flere
anledninger.
Nå er vi kommet til september 2021 og har brukt det siste halvåret til å utvikle og
programmere appen «Innafor», sammen med et dyktig team fra Egde Consulting. Appen vi
sitter igjen med overgår de forventinger og mål vi satte oss i 2018. Appen og prosjektet har
vokst til noe større enn det vi så for oss ved oppstart.
Vi er nå ferdig med programmeringsarbeidet og Innafor appen er tilgjengelig for nedlastning
i Appstore og Google Play Butikk.

2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen
Tidslinje
Viser til prosjektene «Holdningskampanjer» «Innafor» med tilsagnsummer 30/18, 11/19 og
9/20. Det er hensiktsmessig å se alle tre prosjektårene under ett og vi vil heretter kalle dem
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prosjektet. Til sammen har disse tre prosjektene fått bevilgninger på i alt 1 980 000 fra AustAgder Utviklings- og Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Denne
sluttrapporten er i henhold til den avtale som foreligger mellom partene.

I følgende skjema vil vi redegjøre for tidslinjen/ framdriften i prosjektet Innafor fra oppstart i
2018 og til dato.
Periode

Tekst

Sommer 2018

Sommeren 2018 ble prosjektleder ansatt og de første studentene fra
UIA Grimstad rekruttert. Prosjektleder jobbet gjennom sommeren og
utarbeidet en krav-spek som dannet grunnlaget for studentarbeidet
høsten 2018. Det ble gjort innledende research og prosjektet var i
kontakt med flere fotballedere / trenere på Sørlandet i løpet av
sommeren for å kartlegge behov og utarbeide krav-spek.
Prosjektet gjennomfører brukerundersøkelser på Sør-Cup 2018. Ca. 100
deltakere i aldersgruppen 10-16 år.

Høst 2018 og videre

Siden høstsemesteret 2018 har tre til fire studenter jobbet for
prosjektet hvert semester. Studentene har gjennom skoleoppgaver
utført arbeid for prosjektet innen webdesign, programmering,
kortfilmer, animasjoner, grafisk design, analyse og testing. Prosjektet
har til dags dato resultert i tre bacheloroppgaver og en masteroppgave,
samt enkelte mindre skoleoppgaver. Prosjektet er praksisnært og
involvering av brukergruppen står sentralt. Det har blitt gjennomført
brukerundersøkelser på cuper, skoler (ungdomsskole og videregående
skole) og internt i FK Jerv, og prosjektet har jobbet tett med Gutter 05
og Guter 06 i FK Jerv i utviklingsarbeidet. Lagene har blant annet testet
pilotversjon av appen og fungert som referansegruppe underveis.
Spillerne har i tillegg bidratt som «skuespillere» og ressurspersoner i
prosjektets promoteringsfilm som ligger på www.innafor-app.no. Vi har
i tillegg benyttet ungdomsrådet til Blå Kors Chat-senter som
referansegruppe ved flere anledninger.

Desember 2018
Vinter 2019

En dummyversjon i XD (pilot) ble presentert på UiA Grimstad.
Pilotversjonen ble testet ut på to lag i FK Jerv og Ungdomsrådet i Blå
Kors Kristiansand. Alle testdeltakerne befant seg i prosjektets
målgruppe.
Basert på tilbakemeldingene fra testen ble en Betaversjon av appen
programmert. Betaversjonen ble programmert av fire multimedia
studenter fra UIA Grimstad. Studentene var uten særlig
programmeringserfaring fra tidligere. I tillegg til veiledning av sine
lærere ved UIA og prosjektleder fikk studentene et innblikk i hvordan
profesjonelle utviklere jobber. Dette kom i stand gjennom et uformelt
samarbeid med Agens AS som er et nasjonalt utviklerfirma med kontor
i Oslo og Grimstad. I utviklingsprosessen fikk elevene lov til å besøke
firmaets utviklere og observere hvordan de jobber. På noen av våre

Vår 2019
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faste ukentlige møter fikk vi besøk av daglig leder i Agens. Studentene
fikk spørre om ting de lurte på innen programmering og
produktutvikling. Dette var nyttig og inspirerende for både
prosjektleder og elevene, som hadde relativt lite erfaring fra slikt arbeid
tidligere.
Høst 2019

Betaversjonen ble testet på fire forskjellige klasser ved to forskjellige
ungdomsskoler i Grimstad. Testen ble gjennomført i samarbeid med to
masterstudenter fra lærerutdanningen ved UIA. Med høstens test friskt
i minnet ble appen videreutviklet (konseptuelt) våren 2020. Testen og
samarbeidet med masterstudentene resulterte i en masteroppgave
(vedlagt sluttrapporten), samt flere nyttige funn for den videre
utviklingen.

Vår 2020

Vi innså at endelig versjon av innafor-app måtte programmeres av
profesjonelle eksterne utviklere. Denne beslutningen ble fattet etter å
ha drøftet det med fagmiljøet på UIA, studentene og eksterne utviklere
fra Agens AS. Det ble avklart med kontaktperson i AAUKF at prosjektet
kunne benytte tilskuddsmidler til å kjøpe inn eksterne tjenester knyttet
til programmering av endelig versjon av appen.
Prosjektleder tok kontakt med Roger Lea og Gisle Stavland i Egde
Consulting AS. Egde Consulting har Sørlandets ledende fagmiljø innen
digitalisering og teknologi og har som visjon å forene mennesker og
teknologi. I tillegg til studentenes begrensende kapasitet og
programmeringskompetanse, er hovedgrunnene til at vi falt ned på
denne beslutningen i all hovedsak: driftssikkerhet og vedlikehold,
datasikkerhet og økonomi. Etter flere møter ble Egde med som
teknologileverandør og samarbeidspartner i prosjektet. Samarbeidet
betyr at vi som prosjekt betaler en fast sum for den tekniske
programmeringen av appen. Egde på sin side tar all risikoen m.t.p.
overskridelser og gir oss ca. 50% avslag på jobben. Egde setter sitt
bidrag på «samfunns-nytte – kontoen» og gjør mye av jobben som pro
bono-arbeid. Programmeringsjobben som er utført av Egde Consulting
medfører en ekstrakostnad som prosjektet ikke hadde budsjettert med.
Imidlertid har vi klart å realisere programmeringsjobben innenfor
prosjektets eksisterende tidsramme og økonomi.
Prosjektet sikrer videre finansiering gjennom innvilget søknad om
støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Tilskuddet kommer i
stand etter flere møter mellom prosjektleder og daglig leder i
sparebankstiftelsen.
Møtevirksomhet og planlegging fører til at hovedinnholdet i
samarbeidsavtalen med Egde Consulting er på plass sen høst 2020.
En multimedia student fra Universitetet i Agder leverer høsten 2020
bacheloroppgave om prosjektet. Hovedinnholdet i oppgaven er
webdesign og film. Blant annet lager studenten og prosjektleder en
kortfilm om Jervs e-sport spillere og miljøet i den raskt voksende
sporten.

Mai 2020

Høst 2020
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Vår 2021

Programmering av appen Innafor starter opp og utvikles parallelt i
prosessen. I denne perioden skapes også «Kompetansepakka» som blir
en del av prosjektets sluttprodukt.
Det har vært en innholdsrik periode med flere tidkrevende, parallelle
prosesser. Vi har bl.a. jobbet med:
- Programmering av den tekniske løsningen
- Utvikling og design
- Filminnspillinger
- Utvikle kurs (kompetanse-pakke)
- Utprøving av funksjonalitet
- Ambassadører
- Media og markedsføring
- Legge plan for videre utvikling og forskning

September 2021

Nå er vi kommet til september 2021. Appen og prosjektet har vokst til
noe større enn det vi så for oss ved oppstart i 2018. Nå er appen
tilgjengelig i Appstore og Google Play butikk. Den har blitt testet på fem
lag i FK Jerv, noe som vil omfattet ca. 100 spillere og 15 trenere.
Erfaringene fra testen var gode, bortsett fra et par tekniske «bugs» som
skal fikses i ny release (oppdatering).

Prosjektet «Innafor»
Programmering
Da vi sammen med masterstudenter fra lærerutdanningen ved UiA testet betaversjonen
høsten 2019 var konklusjonen at tematikken er aktuell og app-konseptet svært funksjonelt.
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Appen Innafor
Ved hjelp av appen Innafor får flere barn og unge muligheten til å oppleve mestring og
trivsel. Appen reduserer terskelen for å melde fra om hvordan de har det. Alt gjøres på en
brukervennlig og lett tilgjengelig plattform, «på deres arena» - ved hjelp av mobiltelefonen.
Trenere og ledere får tilgang til et verktøy som gjør dem i stand til å «ta tempen» på
gruppen. Ved hjelp av appen kan de nå ligge i forkant og gjøre endringer og grep som i sum
fører til en bedre hverdag for barn og unge.

Figur 1 Skjermdump fra appen Innafor

Mange kjenner til programmet MOT som er rettet inn mot skolearenaen. Innafor er utviklet
for fotballen og vil kommunisere tidsriktig ved hjelp av digitale løsninger. Dette bygger opp
under vår målsetting om å redusere terskelen for å melde fra om både positive og negative
forhold på et lag.
Hensikten er ikke å frata treneren ansvar for å følge med på spillerne, men å tilby et
tilleggsverktøy som kan gi treneren en indikasjon på det psykososiale miljøet.
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Innafor-pakken
Appen Innafor, som vi har utviklet siden 2018, er en sentral del av Innafor-pakken.
Appens kjernefunksjon er en anonym tilbakemeldingsfunksjon som gir treneren en grafisk
oversikt og gjør han i stand til å ta «tempen» på spillergruppen. Treneren kan selv velge
hvilke temaer han ønsker at spillergruppen skal gi svar på. I appen finnes ulike temaer som
treneren kan velge å måle. Treneren har frihet til å velge tema, men spørsmålene er laget på
forhånd av prosjektet og ikke mulig å endre, dette for å sikre at målingen blir pålitelig.

Appens kjernefunksjon hvor spillerne besvarer enkle påstander i appen. Trener mottar en grafisk oversikt basert på svarene
og kan følge utviklingen over tid.
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Videre bidrar appen til å senke terskelen for dialog mellom trener og spiller og den
inneholder konkrete verktøy som barn og unge kan benytte hvis de f.eks. har det vanskelig
eller blir mobbet. I tillegg er appen en viktig informasjonskanal hvor både spillere og trenere
kan finne nyttig informasjon.
Innafor pakken består av opplæring i bruk av Innafor-appen gjennom sesongen:
(1) Oppstartsmøte i starten av sesongen hvor spillere og ledere snakker sammen om
«kjøreregler» og sosiale mål for laget i sesongen som kommer. Prosjekt Innafor står for
rammeverk, tilrettelegging og gjennomføring av samlingene.
•

På oppstartsmøte skal spillerne sammen drøfte hva som bidrar til et trygt og godt
lagsmiljø - for alle. Innledningsvis drøftes det i fellesskap (eller mindre grupper) hva
som er viktig for å skape et trygt og godt miljø for alle på laget. Spillerne blir utfordret
til å reflektere over åpne hjelpespørsmål som f.eks. «hvordan ser et «godt miljø» ut i
praksis?» Før man blir mer konkrete og snakker om f.eks. «hvordan skal vi snakke til
hverandre?», «hvordan skal vi snakke til motspillere / dommeren?». Her vil vi for
eksempel introdusere og bruke metodikken dialogkonferanse.
Dialogkonferanse er opprinnelig utviklet og anvendt som verktøy innen
organisasjonsutvikling. Konferanseformen er videreutviklet og anvendt som
metode i brukermedvirkning og brukt i prosjekter og tiltak i helsefremmende
og forebyggende arbeid. Dialogkonferanse har vist seg som en god metode for
å trekke berørte parter med i f.eks. forebyggende arbeid, og gi dem reell
innflytelse der tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres.
Dialogkonferanse er en metode i brukermedvirkning som bidrar til å bryte ned
skillet mellom ulike maktposisjoner. Et bærende prinsipp er at deltagerne på
en dialogkonferanse skal være likeverdige og møtet skal være av ikke
hierarkisk karakter. En viktig målsetning for en dialogkonferanse er å gi dem
som ikke har trening i å ta ordet, og de som ikke har så høy status, mulighet til
å ta ordet. Metoden har vist gode resultater i å skape dialog og samhandling
også mellom barn, unge og voksne, og kan brukes som strategi for å skape
dialog på tvers av generasjoner.
Temaer vi tar for oss på samlingen kan f.eks. være: mobbing, psykisk helse, sosiale
medier, trivsel, trygghet, inkludering, respekt og verdier.
Laget blir enige om sportslige og sosiale mål og tiltak for sesongen. Man går gjennom
«kjøreregler» og enes om hvordan vi sammen skal skape et godt og trygt miljø for alle
på laget. Vi ønsker at spillerne skal føle eierskap til de sosiale målene og tiltakene
som kommer ut av samlingen.
Spillerne vil i løpet av samlingen laste ned innafor-app, opprette bruker og få
opplæring. I løpet av sesongen skal appen fungere som et oppfølgingsverktøy for de
sosiale mål og tiltak som ble bestemt på møte.
8
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•

(2) Midtveisevaluering. Samling med kun trenere og representanter fra prosjektet til
stede. Samlingen finner sted ca. midtveis i sesongen. Sammen drøfter vi status i
gruppen og hvor gruppen står i forhold til de sosiale målene som ble satt ved
oppstart av sesongen? Bruken av Innafor-app evalueres. Denne samlingen har ikke
like lang varighet som oppstartsmøte.

•

(3) Evaluering ved sesongslutt. Møte hvor spillere, trenere, ledere og representant
fra prosjektet deltar. Man evaluerer bruk av innafor-app. Sammen går man kort
gjennom statistikk og snakker om erfaringene fra sesongen som har vært. Spillere og
trenere svarer på et kort tilbakemeldingsskjema som prosjektet bruker i
evalueringsarbeidet og for å videreutvikle og forbedre Innafor-pakken.

Kompetansehevings-pakken
Vi har utarbeidet et kompetansehevings-kurs til trenere i barne- og ungdomsfotballen. Vi
ønsker å forebygge og bidra til et inkluderende og trygt lagsmiljø gjennom å heve trenere og
lederes kunnskapsnivå.
Ved bruk av egen og våre samarbeidspartneres kompetanse har vi utviklet et kursopplegg
som holder høyt faglig nivå samtidig som det er praksisnært og «fordøyelig» for treneren –
uansett nivå.
Vi er innom temaer som:
• Mobbing
• Psykisk helse
• Inkludering (trygt og godt miljø – for alle)
• Integrering (aksept for mangfold og forskjellighet. Trygge rammer.)
• Fattigdom og bekymring
• Vold og seksuelle overgrep
• Treneren som god rollemodell og trygg voksen
• Fair Play
Prosjektet har benyttet internkompetanse og personale fra Blå Kors Chat-senter, samt andre
fagmiljøer som f.eks. ABUP, UIA, RVTS Sør og UEFA B/pro utdannede trenere og ledere fra
FK. Jerv.

Arenaer
Det er viktig å være til stede på de arenaer som er viktige for barn og unge. Appen vi har
laget og dens konsept er overførbart til andre kontekster som f.eks. andre idretter eller
skolen. Den kan være et verktøy/ tilbud på tvers av fysiske og digitale arenaer for barn og
unge, illustrert slik:
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Vi ønsker å skape et tilbud / verktøy på tvers av fysiske og digitale arenaer for barn og unge.

Samarbeidspartnere
UiA
Prosjektet har samarbeidet tett og godt med Universitetet i Agder de siste årene.
Hovedsamarbeidspartner har vært Fakultetet for teknologi og realfag i Grimstad, hvor
overingeniør Tore H. Næss er kontaktperson og medlem i styringsgruppen. Samarbeidet er
«vinn-vinn» og alle parter er fornøyde. Studentene får utfordrende og spennende oppgaver
fra et «real-life case» når de skal skrive skoleoppgaver, og universitetet kan tilby studentene
en meningsfull og utfordrende oppgave hvor de vet at studentene blir fulgt tett opp.
Prosjektet har god tilgang på universitetets fagmiljø og bruker dette ved behov. Til nå har
samarbeidet resultert i to bacheloroppgaver og en masteroppgave i tillegg til et par mindre
skoleoppgaver. Prosjektet samarbeider også med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, ved
UIA Kristiansand. Kontaktpersoner/veiledere her er førsteamanuensis Tommy Haugen og
professor Rune Høigaard.
Agder Fotballkrets / Stiftelsen Sørlandsfotballens venner
Prosjektleder har gjennom 2021 hatt flere møter med daglig leder i Agder Fotballkrets
angående samarbeid og fremtidig bruk av Innafor. Et samarbeid mellom prosjekt Innaforappen og Agder Fotballkrets vil på sikt innebære at fotballklubber som inngår i Agder
fotballkrets vil få tilbud om å bruke Innafor-appen, med oppfølging fra prosjektet. Appen vil
tilby en kompetansehevings-pakke med oppdatert innsikt og kunnskap innen fagfelt som
mobbing og psykisk helse blant barn- og unge til kretsens barn- og ungdomstrenere.

Ambassadører for prosjektet
I løpet av august 2021 er det siste innholdet til appen klart. Vi har blant fått med oss Alf
Ingve Berntsen som ambassadør, og han bidrar i korte filmsnutter med råd og tips til unge
fotballspillere og trenere. «Alfie» var Erling Braut Hålands trener fra han var 8 – 16 år. Brynes
10
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Gutter 99 lag, som Braut Håland var en del av, startet med 40 spillere i 8 års alderen og
avsluttet med 40 spillere ti år senere. Alfie har en filosofi som harmonerer med Innafor
prosjektet og han jobber etter mottoet: Flest mulig, lengst mulig, best mulig.
Andre ambassadører vi har knyttet til oss:
• Kristoffer Ajer (Premier League spiller). Ajer har bidratt med video innhold og
oppmuntrende ord til våre unge brukere.
• Zaineb Al-Samarai (Politiker, styremedlem NIF, tidl. Fotballspiller). Zaineb bidrar med
innhold til appen og er en ressurs lar oss bruke hennes kontaktnettverk når vi nå skal
gå regionalt og videre nasjonalt med prosjektet.

Utfordringer
Grunnet utskiftninger i nøkkelpersonell rundt prosjektet gikk prosjektlederstillingen fra 50%
sommeren det første året, til en 70% stilling de siste to årene. Oppgavene til prosjektleder
har kort oppsummert vært: økonomi, utvikling og research, oppfølging og samarbeid med
studenter og ansatte ved UIA, representasjon, rapportering og søknadsarbeid,
markedsføring og media, administrasjon og fundraising med tanke på neste fase. I tillegg har
prosjektleder jobbet tett med utviklerteamet fra Egde Consulting som har programmert den
endelige tekniske løsningen.
På grunn av beslutningen om å benytte ekstern kompetanse har prosjektet blitt noen
måneder forsinket i forhold til opprinnelig plan, derfor blir sluttrapport levert noen måneder
senere enn det som var planen da søknad til AAUKF ble sendt i 2018.

Oppsummering
Vi er tilfredse med hvordan vi har fulgt opprinnelig prosjektplan. Samarbeidet med UIA har
fungert godt og prosjektet har bidratt til gode prosjektoppgaver, både på bachelor og master
nivå.
Prosjektet har benyttet mye frivillig arbeid (se eget vedlegg til sluttrapport), hovedsakelig fra
medlemmer i FK Jerv, Blå Kors Kristiansand, Egde Consulting og Grimststad skolen. Denne
frivillige innsatsen prosjektet har nytt godt av, har vi estimert til å ha en verdi på 2 188 250
kroner.

3. Vurdering av måloppnåelse
Vi er meget godt fornøyde med hva vi har oppnådd sett opp imot hva som var målsettingen.
Generelt, og innledningsvis på dette punktet, vil vi si at prosjektet har vokst i omfang og blitt
større enn hva vi så for oss. Dette opplever vi har vært positivt for prosjektet og
prosjekteierne. Og vi tror også at det har vært riktig for prosjektet. Sluttresultatet har
dermed blitt noe vi mener er konkret, nyttig og vil kunne bidra bedre i henhold til
målsettingen vi hadde da vi startet.
Prosjektet har samarbeidet med flere fakulteter enn opprinnelig planlagt. Vi har gjennom
stort sett hele prosjektperioden samarbeidet godt med teknologi- og multimedia miljøet ved
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UIA Grimstad. I tillegg har vi samarbeidet med forskere, forelesere og studenter fra
fakultetet for Helse- og Idrettsvitenskap ved UIA Kristiansand.
Målformuleringene har muligens vært formulert for å skulle speile en situasjon etter
prosjektperioden når løsningen har vært implementert og brukt litt over tid. Samtidig har vi
gjennom tester, tilbakemeldinger og ulike bachelor- og masteroppgaver kunne slå fast at
målsettingen er nådd, selv om volum og evidens naturlig nok er begrenset. Det må vi se
nærmere på i neste fase gjennom implementering og utvikling. Fasiten på hvor vellykket
prosjekt Innafor var, vil man først få etter lengre tids bruk av den tekniske løsningen. Det vi
kan si er at som holdningskampanje har vi allerede nådd, og forhåpentligvis påvirket, flere
barn og unge i Grimstad regionen gjennom møter i regi av prosjektet.
Når det gjelder i hvilken grad vi har nådd målsetningene, vil vi oppsummere på denne
måten:
Hovedmålet var formulert slik:
«FK Jerv plasserer holdninger og trivsel i sentrum og reduserer frafall, fordi våre medlemmer
kjenner seg inkludert i fellesskapet og opplever idrettsglede, likeverd og helse.»
1. Vi har oppnådd hovedmålet med å produsere en proff app, brukervennlig, stabil og
som plasserer holdninger og trivsel i sentrum. Appen Innafor er blitt et verktøy som
kan måle holdninger og trivsel i tillegg til opplevd psykisk helse, mobbing osv.
2. Gjennom masteroppgaven Olafsen & Orre, Masteroppgave 2020 kan vi vise til at det i
praksis, om enn i begrenset omfang foreløpig, har bidratt til å nå hovedmål og delmål
for prosjektet:
a. «I lys av studien opplevde elevene derfor Innafor-appen som et nyttig verktøy i
forbindelse med å kunne si ifra til læreren om negative forhold i kroppsøvingsfaget.
De opplevde at det var enklere å si ifra om mobbing og mistrivsel anonymt via
applikasjonen, samtidig som det var trygt å kunne kontakte læreren direkte ved
behov. Applikasjonen gjorde det derfor mulig for kroppsøvingslæreren å få en bedre
oversikt over klassemiljøet. Kroppsøvingslæreren fikk i tillegg en bekreftelse på sitt
arbeid i klassen.» Masterstudenter fra Universitetet i Agder
b. «I intervjuene kom det frem at alle lærerne var positive til å bruke Innafor-appen som
et verktøy i skolen. Linda mente for eksempel at det var en «interessant app», som
var et godt verktøy å ha tilgjengelig for læreren. Stian mente også «…at den har sin
misjon den Innafor-appen, det er jeg helt sikker på». Han trakk frem at applikasjonen
var «praktisk, i forhold til å kunne gå inn, og bare se, og få en kjapp bekreftelse». Her
sammenlignet han den med elevundersøkelsene som gjennomføres i skolen. Han
mente at «… hvis man skal sammenligne.. så har jo vi noen sånne
trivselsundersøkelser, vanligvis en gang i halvåret. Og.. det var en mye enklere måte
å bare gå inn også se, og så kunne man gripe fatt i ting…».»
Olafsen & Orre, Masteroppgave 2020
c. En lærer fortalte at bruken av Innafor-appen gjorde henne mer bevisst på elevenes
trivsel og det psykososiale miljøet i kroppsøvingstimene. Hun sa at:
«Ehh, jeg har jo tenkt litt mer bevisst på åssen kroppsøvingstimene er, ikke sant, i
forhold til trivsel for eksempel. Og om jeg er tilgjengelig for elevene, og på en måte
fokusert på, okei hvem er det som eventuelt blir mobbet, ikke sant, det blir mer
bevissthet rundt ting, tenker jeg, hvert fall når man ser noen grafer, da tenker man jo
litt igjennom ting og tang».
Olafsen & Orre, Masteroppgave 2020
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14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling - 22/06509-9 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling : BKK - Innafor - Sluttrapport - november 2021

3. Vi ender opp som et praksissnært prosjekt
4. Under pkt. 5.2 i prosjektsøknaden og overskriften «Oppnåelse/Videreføring» har vi
listet opp hva vi konkret skal oppnå gjennom prosjektet. Vi mener at prosjektet har
levert på alle de 6 punktene som listes opp i søknaden.

4. Prosjektorganisering og ressursdimensjonering
I søknaden skrev vi at prosjektets ressurser ville være å finne først og fremst i våre to
organisasjoner; FK Jerv og Blå Kors Kristiansand. Videre skisserte vi behov for
kompetansepersonell utenfra – f.eks. fra universitetet, helsesektor o.l. Vi ønsket å etablere
en styringsgruppe som også speilet dette.
Prosjektorganiseringen har fungert svært bra med tanke på intern kompetanse og tilgang til
kompetansepersonell utenfra. Det har vært god dialog mellom prosjekteierne, og det har
vært et fantastisk samarbeid med bl.a. Universitetet i Agder.
Prosjektet har ikke lidd på grunn av mangel på ressurspersoner eller tilgang til
kompetansepersonell. Men vi erfarte at selve programmeringsjobben av appen «Innafor,»
måtte overlates til ekstern kompetanse som vi da måtte hente inn. I dialog med Ole Dag
Teigen hos AAUKF var det forståelse for dette. Det er ingen hemmelighet at dette krevde en
liten omdisponering av budsjettet. I denne fasen gikk prosjektleder noe ned i stilling for at
prosjektet kunne ferdigstilles gjennom at kompetansepersonell utenfra utførte
programmeringen. Takket være fleksibilitet hos Blå Kors Kristiansand, som kunne disponere
prosjektleder inn i andre arbeidsoppgaver, ble hverken prosjektet eller prosjektleder
skadelidende av denne løsningen.
Det som har vært utfordrende, og som vi har beskrevet i tidslinjen under pkt. 1 i denne
rapporten, var at virksomhetsleder i SnakkOmMobbing.no hos Blå Kors Kristiansand sluttet.
Vedkommende var svært sentral i prosjektet. Videre har prosjektet måtte forholde seg til to
forskjellige daglige ledere og to forskjellige markedssjefer i FK Jerv i perioden. Prosjektet
rykker litt tilbake hver gang nøkkel personell slutter og nye starter opp. Men til tross for
dette, har prosjektet blitt ferdigstilt som planlagt.
Det har vært en stor andel frivillig arbeid i prosjektet. Dette har vært planlagt, og har vist seg
å være svært viktig og verdifullt for gjennomføringen. Prosjektet har hatt lett tilgang til
denne frivillige ressursen. (Se eget vedlegg.)

5. Kostnader og finansiering
FK Jerv/Blå Kors prosjekt

Resultat
Prosjekt:
Periode:

Innafor
01.10.2018 - 15.11.2021
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Regnskap
Periode

Tilskudd Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
Tilskudd Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Andre tilskudd/støtte

1 365 000
615 000
0

Sum inntekter

1 980 000

Personalkostnader
Utviklingskostnader
Andre kostnader

1 289 427
605 632
73 663

Sum totale kostnader

1 968 721

Resultat

11 279

Et avvik fra opprinnelig budsjett er utviklingskostnad til Egde på 500 000,-. Dette er nevnt tidligere i
sluttrapporten. Som beskrevet, var dette en nødvendig kostnad for at den endelige tekniske
løsningen (appen) skulle tilfredsstille krav ift. Personvern, driftssikkerhet og robusthet, og
datasikkerhet. Dette avviket ble avklart med kontaktperson i AAUKF, Ole Dag Teigen. Se vedlagt
skriftlig bekreftelse fra Teigen.
Prosjektet imøteser utbetaling av resterende 25% av opprinnelig tilskudd (Kr. 495 000).

6. Viktige erfaringer
Gjennom hele prosjektperioden har det vært et interessant samspill mellom FK Jerv og Blå
Kors Kristiansand som prosjekteiere og inn mot fagmiljøer og frivillighet. Både gjennom
samarbeidet med UiA og bl.a. Egde Consulting, har prosjektet funnet en vei og skapt et godt
fundament for videre utvikling. Videre har det vært helt avgjørende for prosjektet at vi har
hatt tilgang på mye frivillighet.
Prosjektet er takknemlig overfor de miljøer som har bidratt til at prosjektet har kommet dit
vi er i dag. Det har vært en spennende reise og mye godt reisefølge. Vi vil oppsummere våre
viktigste erfaringer i kulepunktene nedenfor:
1. Både studentene og prosjektlederne har hatt viktige læringsprosesser, særlig det
første året.
2. Korona viste seg å bli et tidsaktuelt verktøy. Både de unge og samfunnet ble mer
digitale, og det ble et forsterket fokus på å bedre psykisk helse og å skape en teknisk
løsning for å bedre hverdagen til barn og unge.
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3. Studentarbeid er bra, men har sine begrensinger når det kommer til f.eks. å
programmere en app. I denne situasjonen måtte vi søke profesjonell hjelp.
4. Vi erfarte en holdningsendring blant testlag i Jerv.
For eksempel da vi testet appen på Gutter 2005 i FK Jerv og en av trenerne kunne
fortelle at trenerteamet nå hadde endret litt på kriteriene i utvelgelse av kaptein. Like
viktig som det å være en høylytt leder, var det å være en inkluderende og
miljøskapende type, når de nå skulle velge sin kaptein. Vi har erfart hvor viktig
anonymitet er for ærlige tilbakemeldinger
5. Løsningen er aktuell for bruk på andre arenaer, som f.eks. i skolen. Dette er konkrete
erfaringer fra test i fire forskjellige klasser ved Grimstad Ungdomsskole høsten 2019.
(Ref. vedlagt masteroppgave).
6. Opplever nå at produktet kan brukes flere steder; arbeidslivet, forskning og skole
7. Opprinnelig ønsket vi å se på flere arenaer - skole og fotball, men det viste seg å bli
for omfattende. Prosjektet konsentrerte seg derfor om fotball i første omgang.
Imidlertid er appen absolutt aktuell for bruk i skolen ref. Test i skolen høst 2019.

7. Avslutning
Konklusjon
Nå er appen «Innafor» ferdig programmert, og den ligger tilgjengelig på Appstore og Google
Play Butikk. Vi har allerede testet appen på en gruppe ungdommer og vet vi har et godt
produkt.
Samarbeidet med UIA har fungert godt, og prosjektet har bidratt til tre bacheloroppgaver og
en masteroppgave så langt. Vi har også fått gode innspill fra kompetansemiljø innen helse,
bl.a. RVTS Sør. Prosjektet har benyttet mye frivillig arbeid, hovedsakelig fra medlemmer i FK
Jerv, Blå Kors Kristiansand, Egde Consulting og Grimstad skolen.
Nå kan vi tilby et verktøy som kan gi treneren en indikasjon på det psykososiale miljøet i
gruppen eller laget, og ved hjelp av appen «Innafor» vil flere barn og unge få muligheten til å
oppleve mestring og trivsel.

Videreføring
Prosjektet går nå over i en ny, spennende fase, slik vi ser det. Dette er beskrevet i ny søknad
som er sendt over til AAUKF. I denne søknaden beskriver vi en fireårs-periode med
implementering og videre utvikling i tillegg til forskning.
Målet for neste fase er at Norges Fotballforbund tar «Innafor» - både appen og
kompetansepakken - i bruk lokalt, regionalt og nasjonalt i løpet av fire år. I tillegg planlegger
vi forskning sammen med Universitetet i Agder.

Takk
Vi vil benytte anledningen til å takke AAUKF for at dere har bidratt inn i dette prosjektet, og
dermed muliggjort at appen «Innafor» er produsert. I dette prosjektet har virkelig ulike
organisasjoner, frivilligheten, Universitetet og andre kompetansemiljø samarbeidet om å
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utvikle noe som vil kunne ha en positiv innvirkning på barn og unges oppvekst, trivsel og
psykiske helse.
Takk for deres økonomiske bidrag og den gode dialogen vi har hatt.

8. Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bacheloroppgave 2019
Bacheloroppgave 2020
Bacheloroppgave 2020 (2)
Masteroppgave 2020
Bekreftelse fra Ole Dag Teigen
Prosjektregnskap
Rapport fra revisor (underskrevet)
Oversikt frivillig innsats
Fullstendig sluttrapport i PDF format
Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling

Presseoppslag / bilder

Artikkel i Grimstad Adressetidene med fokus på studentene som jobbet med prototypen og prosjektet i 2019
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Figur 2 Alf Ingve Berntsen er Innafor ambassadør og har bidratt til prosjekt Innafor. «Alfie» var treneren til Erling Braut
Haaland fra han var 8 til 16 år. Gutter 99 laget som Braut Haaland var en del av startet med 40 spillere og avsluttet med 40
spillere. For «Alfie» og trenerne på laget var det viktig å «se» og ta vare på alle spillerne, både bredde og elite.
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Figur 3 Filminnspilling med Jerv Gutter 2008. I denne scenen har vi fokus på trenerens lederstil og kommunikasjonsform
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Figur 4 Workshop 11.2.2021 hvor deltakere fra Egde Consulting, FK Jerv, Blå Kors og UIA var til stede. Forskjellige fagmiljøer
og kompetanse møtes for å gjøre appen Innafor og prosjektet best mulig.

Figur 5 Ambassadør Daniel blir intervjuet på Eurosport under NM i E-sport høsten 2019. Daniel ble rikskjendis da han
konfronterte mobberne sine i en YouTube video høsten 2019. Videoen og historien gikk viralt og Daniel er blitt et forbilde
mange unge mobbeofre
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Figur 6 Daniel sammen med Håvard Paulsrud som er nybakt norgesmester i FIFA
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Figur 7 Appens funskjoner sett fra en spillers perspektiv

Figur 8 Innafor appen er tilgjengelig i Google Play og Appstore
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Figur 9 Råd og inspirasjon tilpasset trenere og spillere. Hvert råd har en passende video knyttet til seg.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/06489-2
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

AI - HUB – Mechatronics Innovation Lab - Statusrapport - Delutbetaling
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar statusrapporten til orientering.
2. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 320.000,- gjennomføres som forespurt.
Vedlegg
Prosjektregnskap AIHub 31122021
SV Tilsagn 19 21 Mechatronics Innovation Lab AS – AI Hub
Saksopplysninger
Prosjektet AI HUB fikk i sak 19/21 innvilget støtte ved følgende vedtak:
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølgning av
prosjektet i 2022. Det forutsettes i tilfelle ny søknad om dette og at prosjektet har tilfredsstillende
fremdrift og det innhold i samsvar med søknaden.
2. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.400.000,- over to år, hvorav
verdien av egeninnsats og egne ressurser er beregnet til NOK 3.200.000,-. Ved avkortning av
prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert prosjektregnskap,
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

Prosjektet er en HUB løsning som tilbyr aktører i regionen å se på muligheten for å
implementere kunstig intelligens i sin virksomhet.
Prosjektet har snart pågått i ett år, og det er iverksatt flere prosjekter knyttet til lokale
aktører innenfor industri, næringslov og offentlig sektor som ønsker å ta i bruk AI i sin
virksomhet. Prosjekteier har gitt følgende informasjon om status i dialogen daglig leder har
hatt rundt dette:
Prosjektet har siden oppstart i april 2021 hatt god fremdrift og gjennomført mange møter
og ulike initiativer for å heve kunnskapen om kunstig intelligens i Agder.
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Prosjektet har fokus på økt verdiskaping ved bruk av kunstig intelligens i Agder – men har
også knyttet seg tett mot nasjonale aktører som Norwegian Artificial Intelligence Research
Consortium (NORA) og Cluster for Applied AI.
Prosjektet har også gjennomført en rekke webinarer og presentasjoner for å fortelle om
mulighetene for bruk av kunstig intelligens, og hvordan AI:Hub kan hjelpe bedriftene. Dette
har vært gjennomført blant annet med Eyde-klyngen, Innoventus Sør, Tre på Agder,
Sinpro/M-AI, klyngetreff med alle klynger i Agder og Innovasjon Norge.
I tillegg har AI:Hub jobbet aktivt med å skape et digitalt samlingspunkt for AI-ressurser på
Sørlandet. Prosjektet har etablert en Discord-kanal som i dag har over 50 medlemmer som
i hovedsak er studenter og utviklere innen kunstig intelligens. Kanalen brukes aktivt til
informasjonsdeling og kompetanseutvikling.
Nøkkeltall fra 2021:
 Antall medlemsbedrifter i AI:Hub: 36
 Antall partnere (klynger og andre relevante aktører): 11
 Gjennomførte workshops med bedrifter: 21
 Påbegynte/gjennomførte prosjekter: 5
Økonomi i 2021
Prosjektleder

NOK

265 800

Prosjektressurser

NOK

203 000

Utstyr og lokaler

NOK

462 600

Markedsføring og konferanser

NOK

50 000

Totale kostnader per 1.1.2022

NOK

981 400

Detaljert prosjektregnskap (oversikt) er mottatt.
Basert på dette søkes det om å få utbetalt 50 % av opprinnelig tildelt støtte for 2021 nå.
Vedrørende statusrapport og delutbetaling
Som oppsummeringen over synliggjør er prosjektet iverksatt og kommet i gang i samsvar
med intensjonene.
Det foreslås at statusrapporten tas til etterretning og at det kan foretas delutbetaling som
forespurt.
Endelig gjennomgang og eventuell avkortning knyttet til underforbruk i forhold til
opprinnelig budsjett må avvente inntil man får sluttrapport og forespørsel om
sluttutbetaling i prosjektet.
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Utarbeidet: xx.zz.2017
Oppdatert/ utskrift: 10.02.2022

Budsjett
Prosjektnavn

AI:Hub

Finansiering

Sørlandets kompetansefond
AAUF
MIL AS Egeninnsats knyttet til tidsbruk (*)
MIL AS egeninnsats knyttet til fasiliteter og teknologi
Sum inntekter/tilskudd

År 1
kr
kr
kr
kr
kr

960 000
640 000
675 000
925 000
3 200 000

År 2
kr
kr
kr
kr
kr

960 000
640 000
675 000
925 000
3 200 000

Budsjett
kr
1 920 000
kr
1 280 000
kr
1 350 000
kr
1 850 000
kr
6 400 000

Project manager & WP1 manager
WP2 Community manager
Expert Pool
DIGIN Services
Materials, internet services, software, travel expences..
Sum kostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr

700 000
375 000
300 000
125 000
100 000
1 600 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

700 000
375 000
300 000
125 000
100 000
1 600 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Note

Kostnader

Resultat

kr 1 600 000

kr 1 600 000

1 400 000
750 000
600 000
250 000
200 000
3 200 000
kr 3 200 000
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Regnskap

AI:Hub

Finansiering

Sørlandets kompetansefond
AAUF
MIL AS Egeninnsats knyttet til tidsbruk (*)
MIL AS egeninnsats knyttet til fasiliteter og teknologi
Sum inntekter/tilskudd

Note
50% av beløp forskuddsbetalt

Regnskap per 31.12.2021
kr
480 000
kr
kr
270 000
kr
748 800
kr
1 498 800

Kostnader
Project manager
Community, memder administration, web editor
Expert Pool
Materials, internet services, software, travel expences..
Sum kostnader

kr
kr
kr
kr
kr

Resultat

Signatur

Dato

430 100
52 500
150 500
90 061
723 161
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Prosjektkostnader 2021 -detaljer

Inkind MIL 2021

Prosjektleder - Timeregistrering av arbeid i forbindelse med MIL-prosjekt
Ukenr
Mai
Juni
August
September
Oktober
November
Desember
Totalt

Navn
Prosjektledelse og administrasjon
Prosjektledelse og administrasjon
Karianne Ormseth
Karianne Ormseth
Karianne Ormseth
Karianne Ormseth
Karianne Ormseth

Timepris

Timer
30
30
51
95
67
56
62
391
1100

Ekspertteam Lønnskostnader ifb AI:Hub
Måned
Mai
Juni
August
September
Oktober
November
Desember
Totalt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kostnad
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
150 500

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kostnad
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
52 500

kr
kr
kr
kr

Kostnad
50 000
34 635
5 426
90 061

WP2 Community - Lønnskostnader ifm AI:Hub
Måned
Mai
Juni
August
September
Oktober
November
Desember
Totalt

Navn
Tim Reichert
Tim Reichert
Tim Reichert
Tim Reichert
Tim Reichert
Tim Reichert
Tim Reichert

Utgifter materiell, reisekost ++
Måned

Navn
Norce Autumn School
Markedsføring - filmer
Diverse utgifter reise ++

Totalt

Signatur

Tilgang teknologi og lokaler
Måned
Mai
Juni
Juli
August
Sept
Okt
Nov
Des
Totalt

Navn
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler

Kostnad
kr 93 600
kr 93 600
kr 93 600
kr 93 600
kr 93 600
kr 93 600
kr 93 600
kr 93 600
kr 748 800

Egeninnsats MIL knyttet til tidsbruk

Navn
Morten Goodwin
Frank Reichert
Morten Goodwin
Frank Reichert
Morten Goodwin
Frank Reichert
Morten Goodwin
Frank Reichert
Morten Goodwin
Frank Reichert
Morten Goodwin
Frank Reichert
Morten Goodwin
Frank Reichert

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kostnad
33 000,00
33 000,00
56 100,00
104 500,00
73 700,00
61 600,00
68 200,00
430 100

Dato

Måned
Mai
Juni
August
Sept
Okt
Nov
Des
Totalt

Navn
Daglig leder, prosjektleder, salg
Daglig leder, prosjektleder, salg
Daglig leder, prosjektleder, salg
Daglig leder, prosjektleder, salg
Daglig leder, prosjektleder, salg
Daglig leder, prosjektleder, salg
Daglig leder, prosjektleder, salg

Kostnad
kr 15 000
kr 15 000
kr 48 000
kr 48 000
kr 48 000
kr 48 000
kr 48 000
kr 270 000
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Karianne Ormseth
Thu, 3 Feb 2022 10:13:59 +0000
Heimvik, Ole Magnus
SV: Tilsagn 19/21 Mechatronics Innovation Lab AS – AI:Hub
Prosjektregnskap AIHub 31122021.xlsx

Hei Ole Magnus
Vedlagt ligger et spesifisert regnskap for prosjektet per 31.12.2021. Vi ønsker gjerne å be om
delutbetaling på 50% av totalbeløpet i prosjektet.
Mvh
Karianne Ormseth

Fra: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt: tirsdag 1. februar 2022 11:50
Til: Karianne Ormseth <Karianne@mil-as.no>
Emne: SV: Tilsagn 19/21 Mechatronics Innovation Lab AS – AI:Hub
Hei!
Jeg viser til din e-post.
Det meste av det som etterspørres skal stå i opprinnelig tildelingsbrev, men jeg kan ta det mest
sentrale her:
 Vi kan gjerne se på en delutbetaling, men jeg ber da om å få oversendt et mer spesifisert
regnskap for prosjektet. Delutbetaling vil da kunne skje etter vårt styremøte 18. februar
dersom jeg får det som trengs inneværende uke. Alternativt vil dette bli behandlet på
møtet i mars og utbetalt deretter.
 Tilsagn om støtte gis for ett år om gangen. I dette tilfelle har styret ved tildeling i 2021,
uttrykt at man stiller seg positiv til støtte også i 2022. Dette innebærer at styret, dersom
prosjektet har fulgt de planer som ble beskrevet opprinnelig og har fremdrift mv. som
forutsatt, normalt innvilger støtte for ytterligere ett år. Det må imidlertid sendes en søknad
med beskrivelse av status, fremdrift, økonomi mv. Dette må beskrives opp mot
opprinnelig plan/søknad. Eventuelle avvik må angis og belyses. Søknad kan sendes når
som helst og vil bli behandlet på det første møte hvor vi har kapasitet/mulighet til å
behandle søknaden. Styret har tre møter på våren (februar, mars og mai) og tre møter på
høsten (september, oktober, november).
Jeg håper dette var avklarende.
Med vennlig hilsen
Ole Magnus Heimvik
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Daglig leder
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47 99 79 64 14

Fra: Karianne Ormseth <Karianne@mil-as.no>
Sendt: tirsdag 1. februar 2022 09:18
Til: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Emne: Tilsagn 19/21 Mechatronics Innovation Lab AS – AI:Hub
Hei Ole Magnus
Viser til Tilsagn 19/21 Mechatronics Innovation Lab AS – AI:Hub
Jeg er prosjektansvarlig i MIL, og prosjektleder for AI:Hub, og overtok prosjektet da jeg startet her 1.
august. Prosjektet har god fremdrift og vi merker at det er et behov for den rollen vi har med å hjelpe
industrien, næringslivet og offentlig sektor med å identifisere muligheter innen kunstig intelligens.
Jeg har jo ikke fått hilst på deg enda, så om det er ønskelig tar jeg gjerne et møte for å fortelle deg litt om
status i prosjektet så langt og planer for videre arbeid.
I vårt tilsagn står det at vi kan høre om muligheter for å få delutbetaling etter medgåtte utgifter på inntil
50%. Vi ønsker gjerne å be om å få utbetalt kr. 320 000 til kontonummer 2801.42.56026.
Medgåtte utgifter er i hovedsak utgifter til prosjektleder samt de prosjektressursene som har blitt ansatt
inn i prosjektet (Frank Reichert, Morten Goodwin og Tim Reichert) samt leie av lokaler og ustyr.
I tillegg deltok vi som partnere på en konferanse om maskinlæring og AI i regi av Norce.
Prosjektleder

kr 265 800

Prosjektressurser
Utstyr og lokaler
Markedsføring og konferanser
Totale kostander per 1.1.2022

kr 203 000
kr 462 600
kr 50 000
kr 981 400

Gi gjerne beskjed om du har behov for mer informasjon og detaljer rundt utgifter så langt i prosjektet.
Jeg lurer også på hva som trengs å leveres og når for å søke på eventuelt tilskudd for 2022. Vi har fått et
samlet tilskudd over 2 år på 1.280.000 gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Er det en
søknadsfrist vi må forholde oss til, og eventuelt hva slags dokumentasjon er det behov for å levere inn?
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Vi har fått bekreftet fra Sørlandets Kompetansefond at de viderefører sin støtte på 960 000 i året også i
år 2.
Dersom du ønsker å få en liten prosjektpresentasjon så gi beskjed, så finner vi et ledig tidspunkt.

Mvh
Karianne Ø. Ormseth
Prosjektansvarlig

(+47) 93015849
karianne@mil-as.no | www.mil-as.no
Mechatronics Innovation Lab AS
Jon Lilletunsvei 9 J
4879 Grimstad
Org. nr. 916 274 920

Mvh
Karianne Ø. Ormseth

Prosjektleder Industriell Digitalisering

(+47) 93015849
karianne@mil-as.no | www.mil-as.no
Mechatronics Innovation Lab AS
Jon Lilletunsvei 9 J
4879 Grimstad
Org. nr. 916 274 920
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/04931-2
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Utvidet samarbeid med Sørlandets kompetansefond?
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret gir daglig leder fullmakt til å søke å fremforhandle en samlet
samarbeidsavtale som presenteres som egen sak på et styremøte i løpet av våren
2022.
Vedlegg
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Saksopplysninger
Etter at ny daglig leder tiltrådte våren 2022 har kontakten og samarbeidet med Sørlandets
kompetansefond økt. Det er nå løpende dialog mellom kompetansefondene på en rekke
områder. Basert på den dialog som har vært i det siste både mellom styrelederne og
mellom de daglige ledere foreligger det nå mulighet for å utvide og eventuelt formalisere et
samarbeid mellom kompetansefondene. De sentrale punktene i et slikt samarbeid som
hittil har vært diskutert er følgende:
1. Kapitalforvaltning
Sørlandets kompetansefond har nå gått helt bort fra bruk av eksterne forvaltere. I
samarbeid med Cultiva har man nå gått over til selv å forestå all kapitalforvaltning. På
aksjesiden innebærer dette at man har gått over til en indeks-modell, og bort fra
tidligere løsning med aktiv forvaltning via Gabler. Dette innebærer besparelser knyttet
til selve kapitalforvaltningen, samt at man har sett at indeks over tid ikke står tilbake fra
aktiv forvaltning når det kommer til avkastning.
Det er nå en mulig åpning for at Kompetansefondet kan bli en del av dette
samarbeidet. Daglig leder vil orientere nærmere om dette på møtet.
2. Tettere samarbeid rundt daglig drift
Kompetansefondene får ofte de samme søknadene fra aktører som opererer i begge
deler av regionen. I dag er det en løs men løpende dialog mellom de daglige lederne
knyttet til behandling av slike søknader. Sørlandets kompetansefond og Cultiva skal
snart over i nye lokaler, og i denne forbindelse er det luftet fra SKF sin side om
Kompetansefondet ønsker å ha en kontorplass ved deres kontor, slik at daglig leder for
eksempel kan sitte der en dag i uken fast, og derved ha et mer strukturert samarbeid
og en tettere dialog med SKF. Dette er særlig relevant dersom man også inngår et
samarbeid knyttet til kapitalforvaltning.
Både Sørlandets kompetansefond og Cultiva skal også øke bemanningen. SKF har i
dag to heltidsansatte og to deltidsansatte (delt med Cultiva). Cultiva har to heltidsansatt
og to deltidsansatte (delt med SKF). Begge stiftelsene ser for seg å øke antall ansatte
med en heltidsansatt person. For SKF sin del skal denne personen jobbe tett med å
gjennomgå søknader, følge opp prosjekter, og for øvrig bistå daglig leder med en rekke
oppgaver knyttet til behandling av søknader mv. Også i denne forbindelse har SKF
luftet om man burde se på muligheten for å øke kapasiteten også ved
Kompetansefondet slik at man kan øke samarbeidet også knyttet til prosjektoppfølging
mv.
3. Samarbeid knyttet til faglig rådgivning
Kapitalforvaltning
Sørlandets kompetansefond og Cultiva har i dag et faglig råd knyttet til
kapitalforvaltningen. Det er mellom ett til tre møter mellom daglig ledelse,
kapitalforvalter og rådet i året. Rådet gir løpende råd om justeringer, tilpasninger og
endringer knyttet til kapitalforvaltningen. Dersom det blir et samarbeid knyttet til
kapitalforvaltning er det også naturlig å se på om Kompetansefondet skal bli en
deltaker i denne del av kapitalforvaltningen. Daglig leder har vært «gjest» på et møte
med rådet, og hadde en veldig god opplevelse av dette. Rådet består i dag av:
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Espen Henriksen som er professor ved BI i Oslo og som har vært sentral
rådgiver blant annet opp mot Statens pensjonsfond utland (oljefondet)
Hans Jørgen Stang – Adm. dir. i UNIFOR, som forvalter over 200 fond, stiftelser
og legater primært knyttet opp til universiteter mv., men også på en rekke andre
områder.

Levekår
Videre har Sørlandets Kompetansefond invitert Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
og Kompetansefondet til et samarbeid knyttet til et faglig råd for levekår. I første
omgang er det forespeilet et prøveprosjekt over to år. Bakgrunnen er at det er svært
vanskelig i enkeltsaker å vurdere hvilke levekårsprosjekter som er «de rette» og som
kan utgjøre reell forskjell. For å øke treffsikkerheten og derved får høyere
måloppnåelse ønsker SKF at de tre stiftelsene skal samarbeide om å få en høyt
kvalifisert faggruppe til å gi en del grunnleggende råd knyttet til hvilke type prosjekter
man bør involvere seg i. Dette til støtte for styrenes behandling av slike saker. Videre
er tanken at gruppen over en periode på to år kan være dialogpartner for
kompetansefondene ved at det avholdes 1-3 møter i året hvor man går noe mer i
dybden og ser på mer konkrete problemstillinger mv. Det har hittil vært avholdt ett
Teams-møte om dette mellom de daglige lederne i stiftelsene.
4. Samarbeid rundt tekniske løsninger - kontorsystemer
Som angitt har Sørlandets kompetansefond nylig gått over til nye systemer knyttet til
dokumentbehandling og arkivering. Det er også tatt opp om det er mulig å se på et
samarbeid mellom kompetansefondene også på dette området. Dette fremstår som
aktuelt all den tid Kompetansefondet må ha et nytt system på plass dersom man går ut
av dagens system.
Vurderinger
Daglig leder ønsker en dialog med styret rundt disse forhold, og videre at man eventuelt
får mandat til å føre dialogen videre på de områder styret ønsker et samarbeid, med
formål å få frem et utkast til en avtale mellom partene som styret kan ta stilling til på et
senere styremøte våren 2022.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/04931-1
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Administrative endringer - kontor, systemer mv
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale om leie av kontor, avtale om
revisortjenester, og fremforhandle og inngå avtale om dokumentbehandling mv.
Videre gis daglig leder fullmakt til å si opp eksisterende avtaler på de samme
tjenester/leveranser.
Vedlegg

Saksopplysninger og vurdering
I samsvar med tidligere planer har daglig leder arbeidet videre med planene knyttet til
modernisering og «utfasing» fra fylkeskommunen. I denne forbindelse er det nå flere
forhold som styret må ta stilling til.
Ny nettside
Daglig leder har i samarbeid med CC Berli utarbeidet en ny nettside som er klar for
utrulling etter gjennomgang fra styrets side. En link til siden sendes alle styremedlemmer i
forkant av møtet. Eventuelle endringer og justeringer kan da spilles inn i styremøtet.
Kontor
Daglig leder har i dag kontor i sjette etasje i Administrasjonsbygget til Agder
fylkeskommune i Arendal. Det har vært intensjonen at man skulle finne et annet kontorsted
sentralt i Arendal. Følgende kriterier har lagt til grunn for undersøkelser knyttet til nytt
kontorsted:
-

Sentrumsnært
Nødvendige kontorfasiliteter og teknisk utstyr
Møteroms fasiliteter - både for løpende møter og styremøter
Et sosialt miljø hvor daglig leder kan «trives»
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Basert på disse kriteriene har daglig leder gjort undersøkelser knyttet til ulike «Coworking» miljøer mv. i byen. I utgangspunktet er det forholdsvis få steder av de som man
har fått undersøkt som kan fylle kriteriene som er angitt over. Totalt fem steder har vært
inne i bildet. Etter innledende dialog/undersøkelser var det tre alternativer som er vurdert
som mest aktuelle. Dette var:
1. Thommesengården – planer om etablering av nytt blandet kontormiljø
2. Arendal kunnskapshavn – eksisterende blandet kontormiljø
3. Tollbodgaten 1 – nytt blandet kontormiljø
Daglig leder har vært i dialog knyttet til alle de tre mest aktuelle kontormiljøene.
Eierne av Thommesengården har dessverre ikke kommet tilbake med noe tilbud etter
befaring mellom utleier og daglig leder, og heller ikke etter purringer fra daglig leders side.
Slik det fremstår vil prosjektet ligge noe frem i tid da de synes å måtte gjøre en del
ombygging tilpasninger for å få dette på plass, samt at de synes avhengig av å få avtale
med flere aktører for å få satt etableringen i gang. I daglig leders møte ble det skissert
flere mulig andre aktører som aktuelle leietakere i et slikt kontormiljø. Daglig leder har i
etterkant hatt dialog med flere av disse aktørene og fått beskjed om at de ikke er aktuelle
leietakere. Da man ikke har fått noen tilbakemelding, selv etter purringer, og heller aldri
mottatt noe konkret tilbud med leiepriser mv. som kunne bli vurdert nærmere, finner daglig
leder ikke grunnlag for å gå videre med dette alternativet.
Arendal kunnskapshavn er et stort blandet kontormiljø som har de fasiliteter mv. som er
beskrevet over. Videre er dette et sted hvor også flere aktuelle samarbeidspartnere,
dialogpartnere mv. er lokalisert. Det er imidlertid også flere søkere, aktuelle søkere og
aktører som har fått eller får støtte som er lokalisert her. Det siste kan både være en fordel
og en ulempe. Kompetansefondet fikk en mulighet til å leie her like etter at daglig leder
hadde tiltrådt. Dette var imidlertid så tidlig at det ikke var praktisk å bytte kontorsted. Pr.
dato er det ikke ledig plass ved kunnskapshavna, og det er helt uklart når det måtte bli noe
ledig for leie. Daglig leder forstår det imidlertid slik at vi vil kunne få tilbud om å flytte her
dersom det blir ledig lokaler som ikke kommunen trenger selv. Tidsrammen er imidlertid
uklar. Tilsvarende er priser mv. avhengig av hvilke kontorlokaler som eventuelt blir ledig
for leie.
Tollbodgaten 1 er et nytt kontormiljø under etablering og som skal være ferdigstilt juni
2022. Bygget ligger sentralt til i Arendal sentrum, like innenfor Pollen. Kontorlokalene
ligger i en ny etasje som etableres på bygget. Her er kompetansefondet tilbudt å leie
kontor med alle fasiliteter (kopi, møterom, kaffe mv.). Månedlig kostnad for kontor,
felleskostnad og parkering blir på ca NOK 8.900,- pr. måned. Dette er ca syv hundre
kroner over de månedlige leiekostnadene i dag. Samlet årlig kostnad vil være ca NOK
107.000,- eksklusive merverdiavgift. Tilsvarende kostnad pr. dato er ca NOK 98.000,(14.200 + 10.500,- x 4).
I utgangspunktet la leiekontrakten man først ble tilbudt opp til en binding på fem år. Dette
har daglig leder fått aksept fra utleier på at kan reduseres til tre år dersom
kompetansefondet ønsker å inngå leieavtalen.
Daglig leder kjenner de øvrige leietakere som skal inn i etasjen, og dette er fra daglig
leders side det foretrukne lokalet både med hensyn til beliggenhet, fasiliteter og «sosialt
miljø» for daglig leder.
Til dette kommer at det foreligger en dialog med Sørlandets kompetansefond knyttet til
ytterligere samarbeid. Dette behandles som et eget punkt, men innebærer blant annet
mulighet for at daglig leder også kan sitte sammen med SKF en dag i uken eller lignende.
Dokumentnr.: 22/04931-1

side 2 av 3

17/22 Administrative endringer - kontor, systemer mv - 22/04931-1 Administrative endringer - kontor, systemer mv : Administrative endringer - kontor, systemer mv

Revisor
Som følge av utflytting av tjenester fra Agder fylkeskommune vil kompetansefondet også
måtte engasjere en ny revisor. Det er på denne bakgrunn avholdt en konkurranse på
revisortjenester. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag som ble sendt ut til tre aktører i
Arendal som tilbyr revisortjenester. En gjennomgang av mottatte tilbud og evalueringen vil
bli foretatt på styremøtet.
Kontorsystemer mv.
Kompetansefondet benytter i dag fylkeskommunens systemer knyttet til
dokumenthåndtering og arkivering. Ved flytting må nye tjenester kjøpes inn og daglig leder
har vært i dialog med ulike leverandører for å finne en hensiktsmessig ordning for
dokumentbehandling og arkivering. Etter dialog med flere aktører og Sørlandets
kompetansefond (SKF) er daglig leder landet på at man bør knytte seg opp til samme
leverandør som SKF nylig har inngått avtale med. SKF har nylig inngått avtale med
Documaster Arkiv, og Notes. Gjennom avtale med disse to leverandørene vil man få
dekket behov både for skriving og lagring/arkivering som oppfyller kravene som påhviler
kompetansefondet. Documaster oppfyller blant annet kravene fra Noark knyttet til
arkivering. Med hensyn til innsyn mv. vil dette delvis bli ivaretatt via publisering på
nettside, og delvis ved at det vil være mulig å rette henvendelse med forespørsel om
innsyn i enkeltsaker mv.
Basert på dette foreslås det at daglig leder gis fullmakt til endelig å fremforhandle og inngå
avtale med leverandørene på kontorsystemer som angitt over.
Konklusjon
Daglig leder anbefaler at styret gir daglig leder fullmakt til å inngå avtaler om leie av
kontor/parkering, revisor og kontorsystemer mv.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/06781-5
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
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Agder kunstfagskole - forespørsel om fornyet vurdering
Sekretariatets forslag til vedtak
Intet forslag til vedtak
Vedlegg
Community-dance-i-Storbritannia (2)
Uttalelse mtp kunst i grunnskolen.
Angående søknad om tilskudd til fagskoledrift
Hvorfor trenger Sørlandet Agder Kunstfagskole
Saksopplysninger
Etter opprinnelig avslag har daglig leder vært i møte med søker, Arendal kommune mfl.
som har ønske om at saken vurderes på nytt. Mottatt informasjon vedlegges. Daglig leder
vil videre orientere kort i styremøtet.
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Community dance i Storbritannia
Community dance har tradisjon som strekker seg tilbake til 1960 tallet i Storbritannia. Denne
tilnærmingen springer ut fra verdien om at dans som kreativ aktivitet har et potensiale for å
fremme likeverd i samfunnet. Store utdanningsinstitusjoner som Trinity Laban og University
of Middelsex har i flere tiår tilbudt utdanning på BA og MA nivå som igjen har ført til at
community dance er en integrert del av det britiske samfunnsliv. Mange av de store
scenekunstinstitusjonene, deriblant Royal Ballet og Scottish Ballet, har utviklet Outreach- og
Educational departments hvor formålet er å bringe dansen ut i samfunnet. Scottish Ballet har
utmerket seg ved å utvikle community dance programmer som dans for Parkinson´s, dans for
elever med spesielle behov og livsmestring for barneskoleelever. I tillegg utenfor
institusjonene jobber en rekke uavhengige dansekunstnere innenfor community dance
paraplyen. Disse har dannet dansekompanier for eldre, for vanskeligstilte barn, de tilbyr timer
for demente, innsatte i fengsler og ulike etniske grupper. Community dance har et adaptivt
format og kan tilpasses ulike målgrupper og formål. Det kan være alt fra ukentlige timer,
workshops til forestillingsprosjekter.
Community dance skiller seg fra tradisjonell danseundervisning på flere punkter. I tradisjonell
danseundervisning kommer elevene til danseskolen og det undervises i formaliserte
danseutrykk som klassisk, jazz og/eller moderne mm. Det legges vekt på å utvikle tekniske
ferdigheter innenfor de ulike sjangrene og de ulike partiene er inndelt etter nivåer.
I community dance har dansekunstneren ofte en mer oppsøkende virksomhet.
Dansekunstneren møter folk i deres nærmiljø som skoler, samfunnshus, institusjoner etc.
Formålet er å fremme tilhørighet og identitet gjennom å danse sammen.
Dansekunstnerens hovedformål er ikke å lære «bort» danser eller dansetrinn, men virke som
en tilrettelegger for at den enkelte selv skal skape bevegelser og på den måten utrykke seg og
sine ideer.
Det jobbes uten prestasjonskrav, istedenfor fremmes gleden ved å arbeide kreativt, bevege seg
sammen med andre, respondere fysisk til musikk og utrykke komplekse følelser gjennom
dans.
Det som kjennetegner community dance er troen på at alle kan danse uavhengig av alder og
forutsetninger. Alle kan være med og alle kan bidra på sin måte. Dette fremmer selvfølelsen,
bidrar til å bedre sosiale samspill og til å styrke fellesskapsfølelsen.
Community dance er enda et ganske ferskt begrep i Norge. Men dette er i ferd med å endre
seg. Flere enkeltstående aktører jobber nå med prosjekter knyttet til fengselsinstitusjoner,
etniske grupper mm. Kilden Teater og Konserthus har utviklet Kilden Dialog hvis formål er å
jobbe med scenekunst i et samfunnsperspektiv. Her får ulike grupperinger i samfunnet en
mulighet til å jobbe med profesjonelle scenekunstnere og få vist seg og sin historie på scenen.
Fargespill er et av disse. Dette er et prosjekt som samler barn og unge fra en rekke ulike
kulturer for å vise mulighetene og styrkene i et mangfoldige samfunn. Prosjektet Spor gir en
stemme til ungdom med spesielle behov. Dette er et flerårig prosjekt og som blant nnet NRK
har laget en dokumentar om.
Flere institusjoner følger etter Kildens sterke initiativ og blant annet Fargespill er å finne i
Bergen og Oslo. Lignende mindre prosjekter dukker opp enda flere steder. Behovet for
scenekunstnere med et tydelig samfunnsperspektiv er økende. Det trengs mennesker med
denne kompetansen til å utvikle prosjekter, jobbe administrativt og til å stå for den
kunstneriske gjennomføringen.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Osmundsen, Oddbjørn Nordlinder
Sun, 9 Jan 2022 18:36:07 +0100
tno@agderkunstfagskole.no
Uttalelse mtp kunst i grunnskolen.

Samarbeid med kunstnere for å nå mål i ny læreplan.
I ny læreplan for grunnskolen og den videregående opplæringen utheves kreative evner som en
avgjørende ferdighet for fremtiden. Det anslås at over halvparten av elevene som i dag begynner på
skolen vil arbeide i et yrke som enda ikke eksisterer. Denne innsikten, sammen med et økende press på
jordas ressurser, gjør at barn og unge må utvikle sine evner til å tenke annerledes.
Eydehavn skole har hatt flere samarbeidsprosjekt med profesjonelle kunstnere. De har tilført
opplæringen en avgjørende spisskompetanse skolen ikke har blant våre ansatte. Noe som heller ikke kan
forventes. Pilotprosjektene «Kreativt partnerskap» og «Trylle på ekte / Virtually There» er gode
eksempler på hvordan personer med kunstfaglig bakgrunn bidrar spesielt til å fremme ny og kreativ
tenking hos barna.
Erfaringen vår er at skolen oppnår sitt formål med opplæringen (formålsparagrafen) i langt større grad
ved et samarbeid med profesjonelle kunstnere. Denne eksterne kompetansen vil ha en naturlig plass i
fremtidens skole, langt utover det DKS-tilbudet vi har i dag.
Oddbjørn N Osmundsen, januar 2022
Rektor Eydehavn skole
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Skjelbred-Knudsen, Kristian Andreas
Fri, 7 Jan 2022 15:01:15 +0100
tno@agderkunstfagskole.no
Poppe, Line Marie
Angående søknad om tilskudd til fagskoledrift

Angående søknad om tilskudd til fagskoledrift
Vi har mottatt søknad om tilskudd fra Agder kunstfagskole om oppstart av fagskoleutdanning
innen samtidsdans fra høsten 2022. Vi er positive til etableringen av dette tilbudet både ut ifra
generelle kriterier for tildeling av tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning og føringene i
Regionplan Agder 2030.
Vi må imidlertid ta forbehold om at det finnes midler i budsjettet og at denne søknaden ev. kan
prioriteres i forhold til andre innkomne søknader. Søknaden behandles normalt innen 1. mars.
Med vennlig hilsen
K. Andreas Skjelbred-Knudsen
Rådgiver Utdanning
Avd. Opplæring og Karriereveiledning
Mobil: +4797546545
E-post: Kristian.Andreas.Skjelbred-Knudsen@agderfk.no
agderfk.no

18/22 Agder kunstfagskole - forespørsel om fornyet vurdering - 22/06781-5 Agder kunstfagskole - forespørsel om fornyet vurdering : Hvorfor trenger Sørlandet Agder Kunstfagskole

Hvorfor trenger Sørlandet Agder Kunstfagskole og i hvilke arbeidsfelt kan de ferdig utdannende
studentene virke?

I dag finnes det ingen Kunstskole på Fagskolenivå i Agder og det er ønskelig fra kommunalt og
fylkeskommunalt nivå at dette etableres. Fagskolenivå er et satsningsområde nasjonalt sett. Mellom
2019 og 2021 har antall fagskolestudenter økt med over 26% og det legges til rette for videre
utvikling og statusheving av Fagskoleutdanninger.
Norge er i omstilling og en av tre jobber vurderes å ha høy sannsynlighet for å bli overtatt av
teknologi i løpet av 20 år. Da blir kompetansebygging og jobbskaping viktigere. Kulturens rolle skal
blant annet bidra til å fremme kognitive ferdigheter og innovasjon. Barns kognitive ferdigheter øker
med 16-19% som følge av deltakelse i strukturerte kunstaktiviteter. Det ses også en klar samvariasjon
mellom kulturell deltakelse i et land og hvor høyt landet scorer på innovasjon.
Det vil si at vi vet en del om de ferdighetene mennesker trenger for framtiden, men vi vet ikke enda
hvilke jobber de skal ha. Ferdighetene for fremtiden er blant annet: problemløsing, skaperglede, lære
å lære, samarbeid, kreativitet, utholdenhet, nysgjerrighet/undring osv. Gjennom trening i kreative
fag, som dans/bevegelse, settes studentene i stand til å bringe disse ferdighetene/egenskapene
videre til andre i kreative prosesser.
Agder Kunstfagskole vil knytte kunst, entreprenørskap og bærekraft sammen. Studentene skal lære
om entreprenørskap gjennom praktisk læring, men vi setter ikke retningen for studentenes
kunstnerskap. Agder Kunstfagskole skal gi studentene nye perspektiver på hvordan kunst kan bidra til
et bedre samfunn. AKF ser mange mulige samarbeid, og vi vil presentere studentene for mulige
samarbeid mellom kunst og samfunn gjennom samarbeid med kunstnere som jobber
samfunnsrettet. I søknaden til NOKUT måtte vi også vise til samarbeidsavtaler med yrkesfeltet, dette
er dokumentert tidligere til AAUKF. Nå har vi tatt ytterligere kontakt med UiA, Fossekompaniet,
Kunstvekst, Eydehavn skole, Stine Sofie Stiftelsen og helse og omsorgssektoren i Arendal kommune
for å etablere muligheter for samarbeid for Agder Kunstfagskole. I løpet av måneden som kommer
skal vi ha møter med disse aktørene. (Intensjonsavtaler/støtteerklæringer vil ettersendes før AAUKFs
møte i februar) Men det er viktig å si at AKF skal lære studentene om entreprenørskap innen kunst,
vise studentene i praksis mulige virkeområder, men ikke sette retningen for hvor de skal virke etter
endt toårig utdannelse. Foreløpig har AKF fått akkreditert et toårig studieløp innen Samtidsdans. Vi
har varslet NOKUT at vi ønsker å etablere et 3. år for å spesialisere seg og at vi ønsker å etablere flere
studieretninger, men det vil vi søke om når skolen er etablert. AKF er et naturlig springbrett for
videre studier ved UiA for eksempel. Her jobbes det med gode overgangssystemer fra Fagskole til
Bachelorprogram.
Agder ønsker nyetableringer og flere gründere, Agder Kunstfagskole vil stimulere til flere
nyetableringer innen kreativ og kulturell næring som er et satsningsområde hos Innovasjon Norge.
Det finnes ordninger som AKF sine studenter kan virke under og de viser vi til under. Først har vi
forankret Agder Kunstfagskole i Regionsplan 2030 og deretter viser vi flere nasjonale føringer til
hvordan kunst og kultur kan og skal bidra til et bedre samfunn innen helsesektoren, folkehelse,
eldreomsorg, psykisk helse, skole, barn og unge og kreativ næring. Da er det viktig at
utdanninginstitusjonene også utdanner kunstnere som ser og forstår sammenhenger mellom kunst
samfunn eller sammenhengen mellom kunst og det området kunstneren skal virke på. Dersom det er
skole for eksempel vil det være viktig at kunstneren setter seg inn i det gjeldende læreplanverket og
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bygger en bro til den kunstneriske prosessen hvordan temaet kan jobbes med på en kreativ måte.
Det samme gjelder hvis en kunstner skal jobbe med en bedrift. Kunstneren må sette seg inn i
problemstillingen, eller ha en klar intensjon om hva bedriften ønsker at kunstneren skal bidra med.
Deretter vil kunstneren bruke sin kompetanse som kreativproblemløser, visualisering av en
problemstilling og gjennom kreative prosesser som f.eks. improvisasjon arbeide sammen med
bedriften for å se nye løsninger. På en avdeling for demente blir det særs viktig å se
enkeltmennesket, hvilke behov har den eller de man jobber med og hvordan kan kunstneren bidra
med sin kreative kompetanse for å roe, trygge, gi glede til de eldre. Dette er bare enkle eksempler på
hvordan kunstnere kan virke.
Ved å etablere et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud i Arendal vil unge mellom 18-25 år flytte til
byen for noen år og kanskje etablere seg på Sørlandet gjennom praksis og jobbmuligheter som
oppstår i studietiden. Studentene skal kunne etablere egen virksomhet etter endt toårig utdannelse.
I fremtiden vil det kanskje opprettes egne stillinger for kunstnere ved institusjoner eller i kommunen
som kan virke innenfor spesielle områder?

Regionale mål:
Her har vi forankret Agder Kunstfagskole i Regionsplan Agder 2030:
Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter.
Agder Kunstfagskole skal bidra til Identitet og innovasjonskraft, nytenkning og verdiskapning.
Ved å etablere et skolemiljø skaper det tilflytning av unge voksne til byen.
Samarbeidet med Arendal kommunen om å leie lokaler i Kulturkammeret bidrar til sambruk av
eksisterende bygg.
Verdiskapning og bærekraft
Ny kunnskap om hvordan kunst/kunstneriske ikkeprestasjonspregede prosjekter kan brukes i mange
deler av samfunnet.
Trekke kunstfaglige miljø til regionen også ut i distriktene - Små kunstmiljøer krever kunstnere som
har en bred kunst og kulturforståelse som ser mange ulike faggrupper som mulige
samarbeidspartnere.
Skolens verdigrunnlag er FN`S bærekraftsmål og vi vil etterstrebe dette i driften av skolen og i
undervisningen.
Jobbe for å etablere nye arbeidsplasser for kunstnere, samarbeidsavtaler er inngått med Scenekunst
Sør, Innoventi, Nagelhus Schia Productions, Moltolox, Karen Tjomsland Pettersen og Nye Agder
Teater.
Studentene skal virke som entreprenører i kunst etter endt utdannelse.
Utdanning og kompetanse
Folkehelseperspektivet. Viktigheten av dans og bevegelse. Perspektivet om at bevegelse er for å
uttrykke noe, kommunisere og mer enn å "holde seg i form".
Etterstrebe mulitikulturelt miljø i lærerstab og miljøet rundt skolen generelt.
Ferdig utdannede studenter skal jobbe for og med samfunnsrettede kunstneriske prosjekter.
Samarbeid med samfunnet for øvrig, flere mulige samarbeidspartnere er kontaktet.
Forskning på om kreative prosesser og økning av kulturell deltagelse hos befolkningen i Arendal har
innvirkning på levekår?
Høyere yrkesfaglig utdanning til Arendal.
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Kultur
Nyskapning og mangfold i kultursektoren. Interaksjon mellom amatør og proffesjonell. Tett på
undervisning for barn, unge, eldre. Kort vei til kunsten for lokalsamfunnet.
Muligheter for forskning på kunstfaglige prosjekter knyttet til barn, ungdom og andre.
Eksperimentere med, og etablere nye samarbeidsformer
Bidra i målet om å skape regional stolthet, sosial inkludering og økonomisk utvikling
Produksjonslokaler og øvingslokaler for kunstnere
Skolen er et konkret initiativ for å oppfylle fylkeskommunens ambisjon om at Agder skal bli det mest
kunstnertette fylket etter Oslo. Hvis studentene jobber her og knytter seg til lokalmiljøet er det
lettere å forbli og se muligheter på Agder. Nettverket oppstår i skoletiden.

Nasjonale kulturpolitiske mål:
Kulturmeldingen 2018 – Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida:
Sammendrag:
Kunst og kultur er ytringar med samfunnsbyggjande kraft, og kulturpolitikken skal byggje på
ytringsfridom og toleranse. Kulturlivet og sivilsamfunnet er føresetnader for danning og ei opplyst
offentlegheit, og dermed ei investering i demokratiet. Kulturen skal vere fri, med personleg
engasjement og frivilligheit som grunnlag. For regjeringa er det viktig at folk skal få leve frie og
sjølvstendige liv. Regjeringa vil medverke til å forløyse og støtte opp om skaparkrafta i
enkeltmennesket og i dei fellesskapa som blir danna på arbeidsplassen, i familiar og i frivillige
organisasjonar. Eit godt samfunn blir bygd nedanfrå. Regjeringa vil spreie makt og gi
enkeltmenneske, familiar og lokalsamfunn høve til å styre sin eigen kvardag og forme si eiga framtid.
Moglegheiter for alle og fridom til å leve eige liv kan berre sikrast gjennom eit rettferdig og
berekraftig velferdssamfunn der evner og innsats tel meir enn bakgrunn og opphav. Eit fritt samfunn
oppstår ikkje av seg sjølv. Vi treng fungerande fellesskap og felles verdiar som rettstryggleik,
personvern, ytringsfridom, tillit, frie medium, marknadsøkonomi, eigedomsrett og frivilligheit.
Regjeringa vil forsvare desse verdiane og institusjonane som ber samfunnet vårt. Institusjonane på
kulturfeltet er ein del av den berande infrastrukturen i samfunnet vårt. Noreg står framfor ei stor
økonomisk omstilling som vil krevje nytenking på mange felt, både i privat og offentleg sektor.
Kreativitet er ein drivar for innovasjon og kan medverke til å styrkje den internasjonale
konkurransekrafta vår. Kulturpolitikken kan vere med på å fremje læring og skaparkraft. Regjeringa
meiner at kulturlivet, frivilligheita og medieoffentlegheita er sjølvstendige byggjesteinar i samfunnet.
Dei skal kunne utvikle seg mest mogleg på eigne premissar utan statleg overstyring. Det offentlege
skal leggje til rette for utvikling og eit mangfald av private og offentlege finansieringskjelder. Det er ei
viktig oppgåve å verne om kulturarven vår. Kulturlivet skal vere relevant og representativt for heile
befolkninga og medverke til at enkeltmenneska får fridom og høve til å uttrykkje seg. Noreg skal vere
eit land der alle kan lykkast, same kva bakgrunn dei har. Kulturpolitikken må medverke aktivt til dette
og fremje kunstnarisk kvalitet og autonomi. Det er viktig å spreie makt i den offentlege
kultursatsinga. Demokratiet blir utfordra, og internasjonalt ser vi at ytringsfridommen, den
kunstnariske fridommen og den fagleg frie stillinga til kulturinstitusjonane er under press. Tilliten til
og trua på demokratiet er på vikande front fleire stader. Fleire land ser ut til å vere i ferd med å bli
«seg sjølv nok» og orienterer seg innover. Samtidig ser vi at det veks fram digitale ekkokammer, og at
store globale aktørar i stadig større grad legg premissane for dei vala vi gjer som forbrukarar og
kultur- og mediebrukarar. Dette er utviklingstrekk som legg press på mangfaldet av ytringar og
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kulturuttrykk. Folkestyret står sterkt i Noreg, men også hos oss blir demokratiet meir sårbart. Vi må
jobbe aktivt med å vise fram verdien av dei grunnleggjande elementa i eit demokrati, som
ytringsfridom, tolerante fellesskap og respekt for individet. Eit rikt og variert kulturliv er ein av
føresetnadene for ytringsfridom og eit velfungerande demokrati. Når offentlegheita blir stadig meir
oppdelt, kan kunst og kultur både danne, forme og styrkje fellesskap og samfunnsstrukturen rundt
oss. Innvandring er ei kjelde til nye impulsar og kulturutveksling. Variasjon medverkar til nytenking,
innovasjon og kreativitet. Ein offensiv og målretta kulturpolitikk vil vere eit effektivt verktøy for å
fremje ei positiv utvikling i samfunnet.
https://www.regjeringen.no/contentassets/9778c28ab1014b789bbb3de0e25e0d85/nnno/pdfs/stm201820190008000dddpdfs.pdf
Kulturmeldingen for barn og unge 2020-2021 – Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og
av barn og unge:
Sammendrag:
Med denne meldinga presenterer regjeringa for første gongen barne- og ungdomskulturfeltet som
eit samla politisk satsingsområde på nasjonalt nivå. Dette gjer vi fordi vi meiner at barn og unge skal
ha eit kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet. Dei skal få oppleve kunst og kultur som er laga for dei,
som involverer dei og som dei kan ta del i. Dei skal få tilgang til dei arenaene dei treng for å utvikle
skaperglede, engasjement og utforskartrong. Både i kultur- og fritidslivet, i barnehagen og skolen.
Hausten 2018 la regjeringa fram kulturmeldinga Meld. St. 8 (2018–2019) Kulturens kraft –
Kulturpolitikk for framtida. I kulturmeldinga skisserte regjeringa i kva retning kulturpolitikken skulle
gå. Samtidig varsla regjeringa at det ville komme eigne stortingsmeldingar og strategidokument på
delområde av kulturpolitikken. Denne barne- og ungdomskulturmeldinga er ei av desse varsla
meldingane. Stortinget har i tillegg i eit oppmodingsvedtak bede regjeringa om ei melding om
kulturskolen.1 Kulturskolen får derfor ein sentral plass i denne meldinga. Samfunnet vårt har vore
stilt overfor harde prøvelsar etter at koronapandemien blei stadfesta våren 2020. Pandemien, som vi
framleis ikkje har sett enden på, vil truleg prege barne- og ungdomskulturfeltet i mange år framover.
Dei som lever av å produsere eller formidle kunst og kultur, har vore særleg ramma.
Smitteverntiltaka, nedstenginga og den sosiale distanseringa har gjort at vi får færre impulsar og
mindre av det samværet som er med på å gi livet meining. Sjølv om regjeringa har hatt som mål å
skjerme barn og unge mest mogleg i denne tida, har pandemien påverka livet til barn og unge på ein
dramatisk måte. Barnehagane og skolene har vore stengde, og dei ulike smitteverntiltaka har
forandra kvardagen til barna og elevane. Mange barn og unge har òg gått glipp av kultur- og
fritidstilbod i ein periode av livet som dei aldri får tilbake. Alt dette gjer det særleg viktig for oss å
vurdere korleis vi skal innrette og utforme offentlege verkemiddel på barne- og ungdomskulturfeltet.
Kunst- og kulturuttrykk er ytringar. I Grunnlova står det at myndigheitene har eit ansvar for å leggje
forholda til rette for ytrings- og informasjonsfridom og eit velfungerande offentleg rom. Ein viktig del
av dette ansvaret er å sikre at det går an å halde på med kunst- og kulturaktivitet, at føresetnadene
er der. Barnehagen, skolen, skolefritidsordninga (SFO) og kulturskolen har ei stor og viktig rolle i
danninga og utdanninga for barn og unge. At barn og unge har rett til ytrings- og informasjonsfridom,
kulturell deltaking og utdanning, er dessutan nedfelt i internasjonale konvensjonar som Noreg er
bunde av. Desse rettane og forpliktingane markerer at kultur er noko meir enn underhaldning,
fritidssyslar og tidsfordriv: Kultur er livskvalitet og menneskeleg vekst. Kultur er danning og
utdanning. Kultur er tilhøyrsel og identitet. Kultur er å forstå oss sjølve og verda rundt oss. Kultur er
moglegheita til å delta, til å bli inkludert, til å ytre seg, til å undre seg, ha det moro, til å stille
spørsmål og til å utfalde seg estetisk og kreativt. Kultur er moglegheita til å kritisere, debattere og
utvikle samfunnet i ein ny og betre retning. Med andre ord taler vi om grunnleggjande demokratiske
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verdiar. Derfor er målet med denne meldinga å leggje til rette for at alle norske barn og unge –
uavhengig av bustad, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn – får tilgang til eit breitt
og mangfaldig kulturliv og får moglegheita til sjølve å delta, skape, lære og meistre. Dette betyr at
alle barn og unge, frå dei er i småbarnsalderen, til dei er ferdige med vidaregåande opplæring, må ha
tilgang til eit mangfald av kunst- og kulturuttrykk av høg kvalitet, og at vi ser og set pris på
bakgrunnen, erfaringane og kunnskapen kvar enkelt har med seg. For å få til dette må vi styrkje
tilbodet og bryte ned barrierar: Vi må sikre eit mangfald av skaparar og utøvarar i barne- og
ungdomskulturen. Vi må sjå kulturpolitiske og utdanningspolitiske mål og verkemiddel i samanheng.
Og ikkje minst – vi må leggje til rette for at stemmene til barn og unge blir høyrde.
https://www.regjeringen.no/contentassets/57f98cf5845f4d3093b84a5f47cef629/nnno/pdfs/stm202020210018000dddpdfs.pdf
Den kulturelle bæremeisen er en etablert ordning våre studenter kan søke seg inn i.
Læreplanverket 2020 – Overordnet del:
Utdrag:
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang.
Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med
å se muligheter og omsette ideer til handling. Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og
skape. I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang.
Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal
respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg
gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.
For de yngste barna i skolen er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som
helhet gir lek muligheter til kreativ og meningsfylt læring.
Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og
entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom
skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille
nye spørsmål. Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både
våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike
kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også
betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene
skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.
I et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og
identitetsutvikling. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene
skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen.
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/

Kulturtankens kjerneoppgaver og verdier:
Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i
regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge. Gjennom DKS-ordningen skal Kulturtanken
sikre at barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. DKS skal være en arena der
barn og unge får utfordret sin kreativitet. Våre kjerneoppgaver er god forvaltning, styrking av
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kvaliteten i DKS, koordinering av feltene kunst, kultur og skole samt å bidra til fornyelse av ordningen
gjennom forskning og utvikling. Kulturtanken skal bidra til at Den kulturelle skolesekken viderefører
og utvikler Norge til en ledende kunst- og kulturnasjon for barn og unge. Kunst- og kulturopplevelser
gjennom DKS skal gi barn og unge mulighet til å oppleve, skape, forløse og forvalte sine egne kreative
evner. Kulturtanken DKS skal bidra til en kontinuerlig fornyelse av tilbudet i skolesekken slik at det
oppleves som relevant for elevene. Tilbudene skal forvalte, men også utfordre grunnleggende
tradisjoner, skape en dypere forståelse av samtiden, og gi rom for å reflektere og bearbeide inntrykk.
Kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS skal samtidig bidra til en felles forståelse mellom kultur- og
opplæringssektoren. Skolen trenger kunsten og kulturen i sitt dannelsesoppdrag, og sammen med de
praktiske og estetiske fagene bør DKS være det verktøyet skolen bruker for å samles om og engasjere
til møte med det samtidige kunstfeltets muligheter.
https://cdn.innocode.digital/kulturtanken/uploads/2020/11/Stratgi_Kulturtanken_nett.pdf
DKS er et veletablert tilbud i grunnskolen i dag. Kreativt partnerskap er også et konsept som er prøvd
ut ved noen skoler i Norge. Det er også eksempler på skoler som har hatt kunstnere jobbende på
skolen over lengre perioder, det ble da gjort i samarbeid med forskere for å se hvilken innvirkning
kunsten og kunstneren hadde på elevene og hva de lærte.

Stortingsmelding 29. Helse og omsorgsdepartementet:
Morgendagens omsorg, avsnitt 2.4.1 Aktiv omsorg:
Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig
omsorgstilbud. For å utvikle en framtidsrettet og god omsorgstjeneste er det behov for større
vektlegging av aktivisering både sosialt og fysisk og økt oppmerksomhet på brukeres sosiale,
eksistensielle og kulturelle behov. Dagaktivitetstilbud blir ofte kalt det manglende mellomleddet i
omsorgstjenestene. Regjeringen har derfor startet en omfattende utbygging av dagaktivitetstilbud
for personer med demens, og har et mål om å lovfeste kommunenes plikt til å tilby dagtilbud til
personer med demens når tilbudet er bygd ut. Dagaktivitetstilbud gir meningsfulle hverdager og
gode opplevelser for den enkelte bruker, og kan i mange tilfeller avlaste pårørende og bidra til å
forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Kunst og kultur kan brukes innovativt til å utvikle nye
metoder og faglige tilnærminger til omsorgstjenestene. Kultur og omsorg må spille sammen i et tett
tverrfaglig samarbeid som både stimulerer kropp og sjel og aktiviserer tanke og følelsesliv, for
eksempel gjennom erindringsgrupper og skriveprosjekter, dansekvelder og musikkgrupper eller
gjennom kunst- og kulturprosjekter som bygger på den enkeltes evner, interesser og livshistorie.
Regjeringen ønsker å videreutvikle det samarbeidet som er etablert mellom kultursektoren og
omsorgstjenestene gjennom Den kulturelle spaserstokken, og som bidrar til gode kulturopplevelser i
hverdagen. Det er etter hvert utviklet ulike miljøtiltak som kan brukes terapeutisk mot uro og
depresjon ved demens eller mot utagering ved stell og daglige aktiviteter. I likhet med
spesialisthelsetjenesten, må også omsorgssektoren utvikle systemer som sikrer at ny kunnskap tas i
bruk. For å bidra til at nye metoder spres og benyttes som første valg i behandling og pleie, ønsker
regjeringen å etablere et kompetansemiljø som kan ha ansvar for utvikling og spredning av
miljøterapeutiske behandlingstiltak.
https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm201
220130029000dddpdfs.pdf
Den kulturelle spaserstokken er en etablert ordning og det er opprettet et nasjonalt senter for kultur,
helse og omsorg.
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Kulturell og kreativ næring er en felles nasjonal satsing mellom Innovasjon Norge, Norwegian Arts
Abroad og Kulturrådet:
Satsningen skal bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom
kunstnerisk virksomhet. Dette gjør vi gjennom kompetanseprogram og tilskudd til prosjekter.
Målgruppen for arbeidet med kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som
jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk,
samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Kulturell og kreativ næring omfatter i
Kulturrådets satsing disse bransjene: visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film,
arkitektur, design, mote og dataspill. Webinar om Kreativ og kulturell næring:
https://youtu.be/7uSH7wzbQg0
Kulturell og kreativ næring er ganske nytt i Norge, men det er i stor utvikling og ser vi bare til Sverige
er dette blitt en stor industri. Vi ser ikke alle sammenhengene nå, men er det ikke akkurat det
innovasjon og nytenkning er: å sette sammen forskjellig kunnskap/ting på nye måter for å få et bedre
og mer bærekraftig resultat. Våre studenter skal virke som entreprenører, skape sin egen
arbeidsplass.
Kunnskapsdepartementet. Videre vekst og kvalitet – Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning:
Utdrag fra strategiens satsningsområder:
Regjeringen vil at fagskolene skal fortsette å utvikle seg som en viktig leverandør av kompetanse til
arbeidslivet gjennom relevante studietilbud av høy kvalitet. Strategien legger vekt på at videre
utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning skal baseres på utdanningenes egenart.
Som eier av de fylkeskommunale fagskolene, og med forvalteransvar for statlige tilskudd til både
private og fylkeskommunale fagskoler, er fylkeskommunene en sentral aktør i den regionale
utviklingen av høyere yrkesfaglig utdanning. Fylkeskommunene har også ansvaret for videregående
opplæring som er grunnlag for opptak til høyere yrkesfaglig utdanning. Regjeringen mener det er
viktig at fylkeskommunene jobber offensivt gjennom rollen som skoleeier og forvalter overfor
fagskolene, og bidrar til samarbeid mellom fagskoler på tvers av fylkesgrensene. Det er forskjellig
typer arbeidskraftsbehov i ulike regioner, som følge av forskjellig næringsstruktur og fordi
tjenestebehovene varierer med forhold som befolkningens utdanningsnivå og alder. Tilbudet og
tilgjengeligheten av arbeidskraft varierer også slik at virksomhetene i ulike deler av landet har ulike
rekrutteringsutfordringer. Fylkeskommunene har kunnskap om særtrekkene i egen region. Denne
innsikten og nærheten til befolkning og virksomheter er avgjørende for at fagskolenes rolle best
mulig tilpasses den regionale kompetansepolitikken.
https://www.regjeringen.no/contentassets/73bad6b273184a5b9d41f7da9db50e4a/no/pdfs/strategi
_yrkesfaglig-utdanning_kd.pdf
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