
 

Velkommen til sfo-ledersamling 9  

7.februar 2023 

Sted: Sortland - Kulturfabrikken (Hermetikken) 

Tid: 09.30 – 15.30 

Tema: Sfo-lederrollen – å omsette det vi vet eller har lært til handling, erfaringsdeling og 

evaluering av nettverket. 

I denne samlingen skal vi både hente opp mellomarbeidet fra sist samling hvor både rektorer 

og sfo-ledere var til stede. Forarbeidet er derfor at dere forbereder dere på å si litt om hva 

dere har gjort i egen sfo siden sist vi møttes.  

Det er viktig for oss å få frem at vi ikke spør for at vi skal kontrollere om dere har gjort sånn 

eller slik, men for å høre om den hverdagen dere står i. Har du en liten solskinnshistorie å 

dele, eller en utfordrende situasjon du ønsker å reflektere rundt sammen med andre, noe 

nytt dere har prøvd ut, eller hvilke muligheter dere ser for dere framover, så er det 

interessant for alle oss andre å få høre om og være med på å diskutere/reflektere over. 

Evalueringen av nettverket vil blant annet hjelpe oss til å se om vi bør gjøre noen endringer 

kommende skoleår. Resultatene vil også bli presenteret i neste sfo-ledersamling 11.mai, som 

er for både sfo-ledere og skoleledere. Den er selvfølgelig anonym. 

Praksisfortellingene står denne gang Unni Neergaard (Andenes) og Bjørn Vestnes (Lødingen) 

for. 

Vi ser fram til å møte dere igjen! 

Tid Innhold 

09.30 – 09.40 Velkommen v/Ulla Strand og Alf Martinsen 
- litt om dagen i dag 

09.40 – 10.30 Erfaringer fra mellomarbeidet – deling i grupper 

10.30 – 10.45 Pause 

10.45 – 11.00 Erfaringer fra mellomarbeidet - deling i plenum (1-2 eksempler fra hver gruppe) 

11.00 – 12.00 Evaluering av nettverket (40/20 minutter) 

12.00 – 12.45 Lunsj 

12.45 – 13.15 Praksisfortellinger  
- Bruk av tvang (Stikkord: Nødrett, §9A, holding) v/Unni Neergaard  
- Systematisk utviklingsarbeid og gode verktøy v/Bjørn Vestnes 

13.15 – 13.45 Gruppediskusjon i lys av praksisfortellingene 

13.45 – 14.00 Beinstrekk 

14.00 – 14.30 Praktisk kunnskap – det vi gjør v/Ulla Strand og Alf Martinsen 
- Praktisk kunnskap kommer til uttrykk gjennom handling, hvordan forstår vi og 

møter vi denne kunnskapen? Kan vi lede ny kunnskap ut av vår praksis? 

14.30 – 15.15 Gruppearbeid 

15.15 – 15.30 Tanker rundt neste samling v/Ulla Strand og Alf Martinsen 
- avslutning og vel hjem 

 


