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Flere av Vestby-skolene er med:

skal forske på
lærertetthet
Førsteklassingene
som begynte på flere
av Vestbys skoler sist
uke er med på et
forskningsprosjekt.
Tore Kubberød
post@vestbyavis.no

Vestby: Ved Bjørlien og flere
av de andre skolene settes det
inn mer lærerkrefter på lese- og
skriveopplæringen. Prosjektet
skal gå over fire år. Det er Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) som står bak forskningsprosjektet «Two teachers» sammen med Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS. Prosjektet er støttet
av Norsk Forskningsråd. Nesten 6000 elever ved 150 skoler i
åtte fylker skal følges over fire
år. I Vestby er førsteklassinger
ved både Bjørlien, Brevik, Vestby og Son skoler med på forskningsprosjektet.
– Det blir spennende å se effekten av økt lærertetthet, selv
om det kanskje ligger i kortene
at økt oppfølging gir bedre resultater. Dette er et viktig prosjekt med tanke på hvordan
norske skoler skal bli i fremtiden, sier rektor Hilde E. Mytting ved Bjørlien skole.

en første klasse med
Ved Bjørlien skole hadde nylig
65 førsteklassinger sin første
skoledag. Mytting forteller at
ikke alle førsteklassingene skal
være med.
– Kun en av de tre klassene

med førsteklassinger blir en tiltaksgruppe som får økt lærertettheten med åtte timer pr.
uke i lese- og skriveopplæring.
Videre blir det en kontrollklasse
som skal brukes til sammenligning med de som har fått økte
lærerressurser. Den tredje klassen skal ha undervisning som
normalt.
Skolen er godt forberedt på
prosjektet.
– Både rektor, undervisningsinspektør og lærerne på første
trinn har vært på kurs i forbindelse med prosjektet. I tillegg
får vi en ekstern veileder som
kommer til å følge oss tett i forhold til hvordan vi jobber.

Dekket kostnader
Skolene som er med behøver
ikke bruke av de ordinære
driftsmidlene til prosjektet.
– Alle som er med får dekket
kostnadene til åtte timer ekstra
undervisning pr. uke. Med så
mye eksra lærerressurser i leseog skriveundervisningen kan vi
organisere undervisningen på
en annen måte og gi enkeltelever bedre oppfølging. Dette vil
ganske sikkert være positivt for
elevenes læringsutbytte, som
lærerorganisasjonene har hevdet. I tillegg er dette en fin kompetanseheving for lærerne, sier
Hilde E. Mytting.
De fleste er ikke uenige i at
økt lærertetthet vil ha en positiv betydning på elevenes læring. Det har imidlertid skortet
på konkret kunnskap.
– De siste årene er det bevilget mye penger på flere lærere
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FOrsKninG: Rektor Hilde E. Mytting forteller at Bjørlien skole er en av flere Vestby-skoler som er med
FOtO: tOre KUbberØD
på et forskningsprosjekt.
de første skoleårene. Men å
bare sette inn en ekstra lærer og
fortsette som vanlig vil neppe
føre til at elevene lærer så mye
mer. Målet med «Two teachers»
er å se hvordan lærerne bør job-

be for at det å ha flere lærere
kan utnyttes best mulig og gi
best læringsutbytte for elevene, sier prosjektleder Oddny
Judith Solheim, førsteamanuensis ved Lesesenteret.

Også internasjonale utdanningsforskere har uttalt seg positivt om prosjektet som vil ha
betydning langt ut over landets
grenser.

skole fikk stort kunstverk
– «Vokterske med fire
katter» vil ta imot oss og si
adjø hver dag, sier rektor
Marianne Thorvaldsen ved
Vestby ungdomsskole.
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Vestby: Mandag ble statuen
avduket på Vestby ungdomsskole. Det var leder i Vestby
Kunstforening, Ellen Marie
Rode Skaflestad, som overleverte kunstverket fra Vestby
Kunstforening til Vestby ungdomsskole.
«Voktersken med fire katter»
ble i 1995 innkjøpt av Statoil fra
Vestbykunstneren, keramiker
og grafiker Dagny Hald (19362001). Senere tilbakeførte Statoil kunstverket til hjemkommunen Vestby. Der ble den

PAsser Fint: Kunstverket forenes godt med Vestby
ungdomsskole, sier Ellen Marie Rode Skaflestad (til venstre), leder i
Vestby Kunstforening. Her med rektor Marianne Thorvaldsen.
plassert på Vestby bibliotek i
2013 og har stått der frem til nå.
– Vi synes statuen passer på
en fin skole, og siden bibliote-

ket nå trenger større plass,
mente vi den ville passe her,
sier Ellen Marie Rode Skaflestad fra kunstforeningen.

