
Norsk Montessoriforbunds 
lederkonferanse

2018



Montessori2030 
Hva betyr det i praksis?



1: Hvordan blir vi en del av 
løsningen?

2: Hvordan bygger vi inn 
bærekraftsmålene i 
undervisningen?



Gjennomgå barnehagen/skolens visjon og strategi
• Er de i tråd med bærekraftsmålene
• Bør vi konkretisere noe ytterligere
• Er det noe som bør endres?

Ta med alle ansatte i prosessen
Bruk god tid
Sørg for at alle “eier” resultatet

1: Hvordan blir vi en del av løsningen?

2: Hvordan bygger vi inn bærekraftsmålene i
undervisningen?



Kartlegg hvilke endringer som trenges:

• Har kollegiet de holdninger som trenges?
• Har vi den kompetansen som trenges?

Legg en plan for gjennomføring av eventuelle
endringer i organisajonen
Dediker en prosjektansvarlig

1: Hvordan blir vi en del av løsningen?

2: Hvordan bygger vi inn bærekraftsmålene i
undervisningen?



Hvordan kan vi gjøre de endringene vi har sett at vi 
trenger?

1: Personal
2: Organisering
3: Systemer
4: Arbeidsform

Dette er vår “verktøykasse” som ledere – eller
organisasjonens forberedte miljø. 

1: Hvordan blir vi en del av løsningen?

2: Hvordan bygger vi inn bærekraftsmålene i
undervisningen?



1: Hvordan blir vi en del av løsningen?

2: Hvordan bygger vi inn bærekraftsmålene i 
undervisningen?

Tilpasse eksisterende materiell
• FN sambandet
• Mot uten grenser



1: Hvordan blir vi en del av løsningen?

2: Hvordan bygger vi inn bærekraftsmålene i 
undervisningen?

• De store fortellingene
• Kosmisk læring
• Fredsarbeid

Fordel ansvar etter hvert valgte mål



Bærekraftsmål 17: samarbeid for å nå 
målene

Informasjon
Samarbeid
Inspirasjon
Deling

Prosjektlederne fra hver barnehage/skole 
danner en nasjonal arbeidsgruppe



Aktuelle saker

Montessori2030 og turné

Presentasjon av valgkomité og styret – Landsmøte 2019

Nasjonal kongress 2019

Nordic Montessori Bergen 2020



Nasjonal kongress 2019



Kurs!



Oppgave

• Gå sammen i grupper, ca. 4-5 stykker.
• Diskuter følgende:

• Hva er de vanligste mytene og fordommene dere blir møtt med i 
kommunikasjon rundt montessoripedagogikken? (media, foresatte, venner, 
kommunen osv.)

• Hva mener dere er det viktigste vi alle bør kommunisere om montessori? Hva 
er vårt bidrag og budskap?

• Bruk 10-15 minutter. Skriv ned stikkord på et ark. Arket samles inn. 
• (Grunnlag for videre arbeid med kommunikasjonsplan)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tirsdag før lunsj, etter medietrening



Aktuelle saker

• Arbeidsgruppe «Digital strategi»

• Læreplanrevidering

• Arbeidsgruppe faglig råd



Arbeidsgruppe faglig råd

• Vedvarende samarbeid.
• Helhetlig felles rammeverk, anbefalinger, forventninger og retningslinjer, råd, maler og eksempler
• Erstatter (og utfyller) barnehageavtalen og skoleavtalen
• Temaer:

• Organisering og struktur
• Ledelse, strategi og utvikling
• Undervisning, miljø og materiell
• Funksjoner og stillingsbeskrivelser
• Arbeidstid
• Ansettelser, personale, videreutdanning/kompetanseplan
• Arbeid med foresatte/foreldreveileder?
• Juridisk gjennomgang, høring hos medlemmer. 
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