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Tirsdag 2. februar 2010

Skoleledere og lærere fra fem nasjoner besøkte i går Mørkved skole i Brumunddal i forbindelse med et internasjonalt skoleprosjekt. Fra venstre: Markus Hahn (Tyskland),
Yvonne Pedersen, Marianne Jeppesen (begge Danmark), Mihaela Mihailesa (Romania), Jngrida Hedcmarka (Latvia), Anastaazija Avsec (Slovenia). (Foto: Ole Johan Storsve).

Mørkved-elever
imponerte «Europa»
Skoleledere og lærere fra
fem europeiske land besøkte
i går Mørkved skole i Brumunddal i forbindelse med et
internasjonalt prosjekt. Ringsaker-elevene imponerte
både i klasserommet og på
scenen.
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Ringsaker kommune med Mørkved skole
i spissen har kommet svært langt med
tanke på økt læringsutbytte i skolen. Det
hele startet med et skolebesøk til New
Zealand i 2006 for å se nærmere på tilpasset undervisning for den enkelte elev.
Metoden går ut på å kartlegge hvor mye
hver enkelt elev kan og hva som trengs
for å hjelpe eleven videre. Deretter deles
skoleelevene inn i grupper tilpasset deres
nivå. Inndeling av grupper gjelder kun
lesning, skriving og regning.

kom ledere og lærere fra de fem samarbeidsskolene til Brumunddal. Først ble
de ønsket velkommen. Deretter fikk de et
innblikk i hvordan tilpasset undervisning
forgår på Mørkved. Etter storfri var det
underholdning i gymsalen. Elevene
ønsket gjestene velkommen på deres
språk og serverte sang og musikk. Det
var en flott forestillingen og gjestene lot
seg imponere.
De internasjonale lærerkreftene skal
oppholde seg i Ringsaker hele uka. I går
ettermiddag startet arbeidet med å forme
søknaden. Arnstein Nærlie forteller om
en omfattende prosess.
– Søknaden skal være på 50 sider og
inneholde detaljerte beskrivelser av blant

annet mål og forventet resultat. Hvis søknaden går igjennom får hver skole
22.000 euro, forklarer han.

Skolebesøk
Svært mange europeiske skoler ønsker å
delta på EU-prosjektet og Mørkved er
ikke garantert plass.
– Kampene om midlene er hard, men
vi håper naturligvis å komme gjennom,
sier Nærlie.
Prosjektet innebærer at undervisningskrefter og ledere fra samarbeidsskolene
skal og besøke hverandre for å lære.
Markus Hahn fra Tyskland sier han allerede har lært mye etter gårsdagens besøk
på Mørkved.

EU-milder
Siden besøket i 2006 har Mørkved latt
seg inspirere av skoleprogrammet som er
utviklet i New Zealand og Australia.
Rektor Arnstein Nærlie sier følgende:
– Etter fire år ser vi positive resultater
og elevene scorer godt på lokale tester.
Det gjør at vi ønsker å fortsette dette
arbeidet. I den forbindelse valgte vi for
en tid tilbake å invitere europeiske skoler
til et samarbeid. Vi har fått respons fra
over 70 skoler. Av disse plukket vi ut
samarbeidspartnere fra Danmark, Tyskland, Latvia, Slovenia og Romania.
Målet er å utarbeide en felles søknad om
prosjektmidler fra EU sitt program for
Livslang Læring, sier han.

EU-midler
Arbeidet skal skje denne uka og i går

Mørkved-elevene imponerte gjester fra fem ulike land.

– Jeg lot meg imponere av tilpasset
undervisning i grupper. Metoden er ikke
ukjent i Tyskland, men er vanskelig å
gjennomføre på grunn av få lærere. Det
er ikke uvanlig med en lærer på 30 elever. Da er det vanskelig å gjennomføre
gruppearbeid.
– Hva kan Mørkved lære av skolen din
i Tyskland?
– Alle kan lære av hverandre. Først
skal vi sette oss ned å forme søknaden.
Vi må finne ut hva de forskjellige skolene kan bidra med. Deretter ser vi hva
skolene kan lære av hverandre. Dette er
et spennende prosjekt, sier tyske Hahn.

