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Cappelen Damm Akademisk

Den kompetente barnehagen
Tre tilnærmingar til leiing og kunnskapsutvikling
JOHANNA BIRKELAND, HEGE FIMREITE OG ANNE GRETHE SØNSTHAGEN

• 2022 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202720636 | kr 399,Den kompetente barnehagen handlar om korleis leiing kan utøvast for å
skape felles læringskultur for å utvikle barnehagen sin pedagogiske praksis.
Boka byggjer på tre doktorgradsavhandlingar som belyser ulike sider av praksis
i norske barnehagar: observasjon, kollegarettleiing i gruppe, fleirkulturell
kompetanseheving og samarbeid med føresette. Fellesnemnaren er eit fokus på
endring og utvikling av praksis gjennom læring og kritisk refleksjon i fellesskap.
Teoriforankringa vektlegg at ein som deltakar i eit praksisfellesskap er del av
ein kultur og ein felles kontekst, med rammer og føresetnader, der personalet
saman arbeider for å realisere rammeplan for barnehagen sine intensjonar i
møte med barn og føresette.
Forfattarane framhevar at det er avgjerande med eit systemisk perspektiv på
leiing i barnehagen, der ein saman skal nå organisasjonen sine mål og sikre
kvalitet i arbeidet i barnehagen. I denne boka er hovudfokuset avgrensa til
barnehagen som organisasjon, det vil seie til leiingi barnehagen.
Den kompetente barnehagen er skriven for studentar i
barnehagelærarutdanninga. Den er også relevant for vidareutdanningar innan
barnehagefeltet og for alle som er interessert i å lese om leiing for læring og
kompetanseutvikling i barnehagen.

Johanna Birkeland er forsker ved BARNkunne – Senter for
barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Hege Fimreite er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet,
og har særskilte forskingsinteresser innan rettleiing, leiing og
utdanningsreformer.
Anne Grethe Sønsthagen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på
Vestlandet, og har særskilte forskingsinteresser innan kulturelt mangfald,
foreldresamarbeid, leiing og organisasjon.
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Cappelen Damm Akademisk

Den kompetente barnehagen
Tre tilnærmingar til leiing og kunnskapsutvikling
JOHANNA BIRKELAND, HEGE FIMREITE OG ANNE GRETHE SØNSTHAGEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202773465 | kr 279,Den kompetente barnehagen handlar om korleis leiing kan utøvast for å
skape felles læringskultur for å utvikle barnehagen sin pedagogiske praksis.
Boka byggjer på tre doktorgradsavhandlingar som belyser ulike sider av praksis
i norske barnehagar: observasjon, kollegarettleiing i gruppe, fleirkulturell
kompetanseheving og samarbeid med føresette. Fellesnemnaren er eit fokus på
endring og utvikling av praksis gjennom læring og kritisk refleksjon i fellesskap.
Teoriforankringa vektlegg at ein som deltakar i eit praksisfellesskap er del av
ein kultur og ein felles kontekst, med rammer og føresetnader, der personalet
saman arbeider for å realisere rammeplan for barnehagen sine intensjonar i
møte med barn og føresette.
Forfattarane framhevar at det er avgjerande med eit systemisk perspektiv på
leiing i barnehagen, der ein saman skal nå organisasjonen sine mål og sikre
kvalitet i arbeidet i barnehagen. I denne boka er hovudfokuset avgrensa til
barnehagen som organisasjon, det vil seie til leiingi barnehagen.
Den kompetente barnehagen er skriven for studentar i
barnehagelærarutdanninga. Den er også relevant for vidareutdanningar innan
barnehagefeltet og for alle som er interessert i å lese om leiing for læring og
kompetanseutvikling i barnehagen.

Johanna Birkeland er forsker ved BARNkunne – Senter for
barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Hege Fimreite er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet,
og har særskilte forskingsinteresser innan rettleiing, leiing og
utdanningsreformer.
Anne Grethe Sønsthagen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på
Vestlandet, og har særskilte forskingsinteresser innan kulturelt mangfald,
foreldresamarbeid, leiing og organisasjon.
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Dialoger med elever
INGRID GRIMSMO JØRGENSEN

• 2023 | 58 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202774929 | kr 179,Som lærer snakker du med klassen din, med grupper og med enkeltelever.
Samtaler med elever er et selvfølgelig ledd i læreprosesser og er utgangspunkt
for at du som lærer kan få tilgang til elevenes opplevelse av skolemiljøet.
Grunnlaget for slike samtaler legges i alle treffpunktene mellom deg og elevene
i friminuttene, i gangene og i klasserommet. Forskning viser at alle samtaler vi
har med elever, og hvordan vi lykkes å komme i dialog, er avgjørende for hvor
langt vi kommer i arbeidet med å hjelpe elever inn i gode utviklingsmønstre.

Ingrid Grimsmo Jørgensen er pedagog, forsker og foredragsholder og arbeider
som høgskolelektor ved Høgskolen ved Lillehammer.
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Digital dannelse
JEPPE BUNDSGAARD

• 2022 | 76 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202700102 | kr 179,I dag kommer barn til verden med en mobiltelefon i hånden. Livet «på nett» gir
fantastiske muligheter, men farefulle veier lurer også ved hvert klikk. Lærere og
pedagoger må vise elevene vei. Digital dannelse er nødvendig og hører hjemme
i skolens undervisning.
Daniel Schofield, førsteamanuensis ved NTNU, har skrevet det norske forordet.

Jeppe Bundsgaard er professor i fagdidaktikk og it ved Aarhus Universitet.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Utdanningsvitenskap
Nyheter

•
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Elevenes stemmer i skolen
Elevkunnskap og skolelivskvalitet
REIDUN TANGEN

• 2022 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202747695 | kr 399,Det kan være vanskelig for lærere og andre voksne å få tak i hvordan
skolehverdagen oppleves for elever, men forfatteren av denne boka slår fast at
det å lytte til elevenes stemmer, til deres erfaringer, forventninger og
bekymringer, er en forutsetning for å kunne skape god opplæring.
Skolen er en vesentlig del av barns og unges liv og har avgjørende betydning for
deres livsglede, utvikling og læring. Verdien av god skolelivskvalitet kan neppe
overvurderes. Et godt skoleliv gir dessuten de beste forutsetninger for å mestre
livet som voksen. Det viktigste lærere, skoleledere, politikere og forskere kan
gjøre, er derfor å arbeide for at barn og ungdom får et skoleliv som gir mening,
skaper tilhørighet og tillit til egne krefter. Det krever en elevkunnskap som bare
kan utvikles ved å lytte til elevene og prøve å se skolelivet fra deres perspektiv.
Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, spesialpedagoger, skoleledere,
politikere og andre med ansvar for barns og unges skoleliv.

Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for
spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
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Elevenes stemmer i skolen
Elevkunnskap og skolelivskvalitet
REIDUN TANGEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202779627 | kr 279,Det kan være vanskelig for lærere og andre voksne å få tak i hvordan
skolehverdagen oppleves for elever, men forfatteren av denne boka slår fast at
det å lytte til elevenes stemmer, til deres erfaringer, forventninger og
bekymringer, er en forutsetning for å kunne skape god opplæring.
Skolen er en vesentlig del av barns og unges liv og har avgjørende betydning for
deres livsglede, utvikling og læring. Verdien av god skolelivskvalitet kan neppe
overvurderes. Et godt skoleliv gir dessuten de beste forutsetninger for å mestre
livet som voksen. Det viktigste lærere, skoleledere, politikere og forskere kan
gjøre, er derfor å arbeide for at barn og ungdom får et skoleliv som gir mening,
skaper tilhørighet og tillit til egne krefter. Det krever en elevkunnskap som bare
kan utvikles ved å lytte til elevene og prøve å se skolelivet fra deres perspektiv.
Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, spesialpedagoger, skoleledere,
politikere og andre med ansvar for barns og unges skoleliv.

Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for
spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
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Gode foreldresamtaler om utfordrende
temaer
MAY BRITT DRUGLI OG RAGNHILD ONSØIEN

• 2022 | 124 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202698935 | kr 309,Denne boken handler om foreldresamtaler som tar for seg tema som det kan
være utfordrende å snakke om, for eksempel bekymring for barnets utvikling
og/eller barnets omsorgssituasjon.
De fleste som jobber med barn har lite erfaring med denne type samtaler og vil
kunne grue seg til å gjennomføre dem. Forfatterne beskriver hvordan
kommunikasjonsteori og kunnskap om gode samarbeidsrelasjoner kan
benyttes i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av foreldresamtaler.
Boken veksler mellom å presentere fagstoff, konkrete eksempler, tips og
refleksjonsspørsmål.
Gode foreldresamtaler om utfordrende temaer er en revisjon og fornyelse av
boken Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger som ble utgitt i 2010.
Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehage og skole, men er også
aktuell for eksempel for helsesykepleiere ansatte i PPT, kommunale
ressursteam, barnevern og BUP.

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved
NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet.
Ragnhild Onsøien er psykologspesialist og har lang erfaring fra både kommuneog spesialisthelsetjenesten.
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Gode foreldresamtaler om utfordrende
temaer
MAY BRITT DRUGLI OG RAGNHILD ONSØIEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202775346 | kr 219,Denne boken handler om foreldresamtaler som tar for seg tema som det kan
være utfordrende å snakke om, for eksempel bekymring for barnets utvikling
og/eller barnets omsorgssituasjon.
De fleste som jobber med barn har lite erfaring med denne type samtaler og vil
kunne grue seg til å gjennomføre dem. Forfatterne beskriver hvordan
kommunikasjonsteori og kunnskap om gode samarbeidsrelasjoner kan
benyttes i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av foreldresamtaler.
Boken veksler mellom å presentere fagstoff, konkrete eksempler, tips og
refleksjonsspørsmål.
"Gode foreldresamtaler om utfordrende tema" er en revisjon og fornyelse av
boken "Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger" som ble utgitt i 2010.
Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehage og skole, men er også
aktuell for eksempel for helsesykepleiere ansatte i PPT, kommunale
ressursteam, barnevern og BUP.

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved
NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet.
Ragnhild Onsøien er psykologspesialist og har lang erfaring fra både kommuneog spesialisthelsetjenesten.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Utdanningsvitenskap
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Klasseledelse i den digitale skolen
RUNE JOHAN KRUMSVIK

• 2023 | 160 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202689162 | kr 349,En skole som blir stadig mer digitalisert krever mye av lærerens evne til
klasseledelse. Denne boken handler om hvordan læreren kan sikre et godt
læringsklima for elevene både i digitale (nettbaserte) og fysiske klasserom med
digitale læringsressurser. Særlig oppmerksomhet er rettet mot lærerens evne til
klasseledelse med de endrede premissene for sosial tilstedeværelse som
digitale ressurser og digital undervisning kan gi. Ved denne økte
kompleksiteten i klasseledergjerningen trenger læreren å vite mer om hvordan
ulike undervisningsdesign fungerer, både før, under og etter undervisningen, og
hvordan digitale distraksjoner kan utfordre klasseledelsen i digitale
læringskontekster.
Boken er spesielt aktuell for lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og
skoleledere, samt innenfor spesialpedagogiske og utdanningsvitenskaplige
bachelorgrader.
Denne 2. utgaven er oppdatert med nye og gjennomreviderte kapitler.

Rune Johan Krumsvik er professor (dr.philos.) i pedagogikk ved Universitetet i
Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda.
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Kommunikasjon i klasserommet
ANNE BIRGITTA NILSEN

• 2022 | 76 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202769826 | kr 179,Hvordan kan du som lærer bli mer bevisst dine egne bidrag i muntlig
kommunikasjon med elever og kollegaer?
Kommunikativ bevissthet er nyttig for å bli mer oppmerksom på effekten av
språklige valg og for å kunne opptre etisk og reflektert i samhandling med
andre. Boka gir innsikt i hvordan lærere og elever kan samhandle i
klasserommet, ulike kommunikasjonsstiler og forholdet mellom språk og makt.

Anne Birgitta Nilsen er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin
faglige bakgrunn fra anvendt språkvitenskap, arabisk og midtøstenstudier.
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Læreren som regissør
Ledelse og læring i klasserommet
KRISTIN HELSTAD OG PER ARNE ØIESTAD

• 2022 | 220 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202755881 | kr 389,I Læreren som regissør viser forfatterne hva det innebærer å ta regi i
klasserommet. Boken bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag der lærerarbeidet
blir belyst fra pedagogiske, fagdidaktiske og teaterfaglige perspektiver.
Denne nye utgaven er gjennomgående revidert og oppdatert mot LK 20 og
nasjonal og internasjonal skole- og klasseromsforskning. Et nytt kapittel om
iscenesettelse av undervisning tilbyr en dramaturgisk forståelse av
undervisningsforløp. Kapitlet om ledelse og regi i klasserommet ser nærmere på
lærerens roller som læringsleder, relasjonsbygger, lagleder og sjef. Jonas Yassin
Iversen har skrevet et nytt kapittel om det mangfoldige klasserommet. Alle
kapitlene presenterer skjønnlitterære tekster og refleksjonsoppgaver til
inspirasjon og ettertanke.
Læreren som regissør utforsker hva ledelse og læring dreier seg om i teori og i
praksis. Som læringsleder har læreren ansvar for å utvikle gode relasjoner og en
læringskultur der klassen fungerer som et godt ensemble. Verktøyene i
lærerens verktøykasse er som i teateret – kroppen, stemmen, teksten og
rommet. I boka viser forfatterne hvordan lærere kan ta i bruk slike verktøy på
læringsfremmende måter. En rekke eksempler illustrerer hvordan det å være
lærer både er et komplekst og et meningsfylt arbeid.

Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier ved OsloMet og ved Fakultet for lærerutdanning og
pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Per Arne Øiestad er regissør og utdannet teaterlærer, og har arbeidet med
drama på flere ungdoms- og videregående skoler. For tiden jobber han på
Hartvig Nissens skole i Oslo.
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Læreren som regissør
Ledelse og læring i klasserommet
KRISTIN HELSTAD OG PER ARNE ØIESTAD

• 2022 | 2. utg. | Ebok | 9788202790264 | kr 279,Hva dreier dramaturgisk didaktikk seg om og hvordan kan lærere iscenesette
undervisning? I denne boken viser forfatterne hva det innebærer å ta regi i
klasserommet. Det dreier seg om å utvikle læringsdriv og få klassen til å
fungere som et godt fungerende ensemble.
Denne reviderte utgaven er gjennomgående oppdatert mot nyere forskning og
nye læreplanforventninger, og Jonas Yassin Iversen har bidratt med et kapittel
om det mangfoldige klasserommet.

Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier ved OsloMet og ved Fakultet for lærerutdanning og
pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Per Arne Øiestad er regissør og utdannet teaterlærer, og har arbeidet med
drama på flere ungdoms- og videregående skoler. For tiden jobber han på
Hartvig Nissens skole i Oslo.
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Skoleutvikling
i forskning, politikk og praksis
KRISTIN HELSTAD OG SØLVI MAUSETHAGEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202769086 | kr 329,I denne boka gir sentrale fagpersoner og forskere ulike blikk på skoleutvikling.
Forfatterne presenterer ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil ha
betydning for skoleutvikling i årene fremover. De viser blant annet hvordan
skoleutvikling kan forstås fra et lærerperspektiv, et ledelsesperspektiv, et
læreplanperspektiv og et historisk perspektiv.
Hva dreier skoleutvikling seg om – i forskning, politikk og praksis? Vi som jobber
i og med skolen ønsker å utvikle den slik at den blir så god som mulig for
elevene våre. Ofte har vi forskjellig forståelse av og erfaring med hva slags
kunnskap og hvilke arbeidsmåter som kan føre til god skoleutvikling. Hvilket
teoretisk eller metodisk ståsted vi har, vil også ha betydning. Gjennom 15
kapitler bidrar denne boka med en rekke innfallsvinkler til skoleutvikling, der
både bredde- og dybdekunnskap vies plass.
Boka er skrevet for studenter, lærere, skoleledere, lærerutdannere, forskere og
andre som er involvert i utviklingsarbeid i skolen og som har interesse og
engasjement for skoleutvikling.
Boka er redigert av Kristin Helstad og Sølvi Mausethagen, begge professorer ved
OsloMet og Høgskolen i Innlandet. Øvrige bidragsytere er Yngve Antonsen, Silje
B. Fekjær, Heidi Granberg, Egil Weider Hartberg, Hege Havn, Hege Hermansen,
Berit Karseth, Guro Kirkerud, Ana Lucia L. da Silva, Jorunn Møller, Christina N.
Mølstad, Ann-Therese Dalbakk Nomerstad, Thomas Nordahl, Lene Nyhus, May
Britt Postholm, Tine S. Prøitz, Åse Slettbakk, Tone Dyrdal Solbrekke og Ingrid
Tvete. Forfatterne er ansatt ved universiteter, høgskoler og skoler i Tromsø,
Trondheim, Lillehammer, Hamar, Vestfold og Oslo.

Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier ved OsloMet og ved Fakultet for lærerutdanning og
pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Sølvi Mausethagen er professor i utdanningsforskning ved Senter for
profesjonsstudier, OsloMet, og ved Høgskolen i Innlandet.
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Tidlig innsats – i en skole for alle?
HALVOR BJØRNSRUD OG SVEN NILSEN (RED.)

• 2022 | 352 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202762452 | kr 449,Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge.
Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske
skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra
sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge
vansker med, og barrierer for, læring og for å oppdage og gripe inn med individog systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår.
Boka er delt i to deler. Første del har kapitler som omhandler ulike temaer
knyttet til overordnede perspektiver på tidlig innsats (kapittel 1–7). Tidlig
innsats er viktig for utviklingen av en skole for alle, forebygging, utviklingen i
små lokalsamfunn, spesialundervisningens tiltakskjede, elevens rolle,
lærerrollen og skoleledelse.
Andre del av boka tar for seg tidlig innsats på noen mer konkrete kompetanseog innsatsområder (kapittel 8–14). Det omfatter tidlig innsats knyttet til lesing
og skriving, matematikk, digital kompetanse, problematferd, mobbing, elever
med stort læringspotensial og tospråklige barn.
Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og
spesialpedagogikk og er aktuell for skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i PPT
og forskere.

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk ved
Universitetet i Sørøst-Norge.
Sven Nilsen er dr.scient. og professor emeritus i spesialpedagogikk ved
Universitetet i Oslo.
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Tidlig innsats – i en skole for alle?
HALVOR BJØRNSRUD OG SVEN NILSEN (RED.)

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202770204 | kr 319,Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge.
Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske
skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra
sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge
vansker med, og barrierer for, læring og for å oppdage og gripe inn med individog systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår.
Boka er delt i to deler. Første del har kapitler som omhandler ulike temaer
knyttet til overordnede perspektiver på tidlig innsats (kapittel 1–7). Tidlig
innsats er viktig for utviklingen av en skole for alle, forebygging, utviklingen i
små lokalsamfunn, spesialundervisningens tiltakskjede, elevens rolle,
lærerrollen og skoleledelse.
Andre del av boka tar for seg tidlig innsats på noen mer konkrete kompetanseog innsatsområder (kapittel 8–14). Det omfatter tidlig innsats knyttet til lesing
og skriving, matematikk, digital kompetanse, problematferd, mobbing, elever
med stort læringspotensial og tospråklige barn.
Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og
spesialpedagogikk og er aktuell for skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i PPT
og forskere.
Boka er redigert av Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen. Øvrige bidragsytere er:
Agnete Andersen Bueie, Edvard Befring, Janaina Hartveit Lie, Camilla Herlofsen,
Ella Cosmovici Idsøe, Sølvi Lillejord, Ingrid Lund, Torill Moen, Elisabeth
Stenshorne, Olaug Ellen Lona Svingen, Ingunn Valbekmo, Kjersti Wæge, Gül
Øzerk og Kamil Øzerk.

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk ved
Universitetet i Sørøst-Norge.
Sven Nilsen er dr.scient. og professor emeritus i spesialpedagogikk ved
Universitetet i Oslo.
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Tverretatlig samarbeid
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG PEDER HAUG (RED.)

• 2022 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202763015 | kr 379,Denne boken handler om tverretatlig samarbeid i skolens virksomhet, både
internt og med ytre etater og virksomheter. Kvaliteten på dette tverretatlige
samarbeidet har stor betydning for hvordan skolen lykkes med å legge til rette
for at elevene opplever et inkluderende skolemiljø slik målsettingen er i
Utdanningsdirektoratets «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og
inkluderende praksis» som innholdet i denne boken er relatert til.
Fem ulike perspektiver ved tverretatlig samarbeid drøftes gjennom følgende
spørsmål:

• Hva er tverretatlig samarbeid i et skoleperspektiv?
• Hva er skoleledernes rolle og betydning i tilrettelegging av tverretatlig
samarbeid?
• Hvordan utnytter de ulike etatene hverandres kompetanse?
• Hvordan forstår ulike etater hverandres roller i utviklingen av et inkluderende
skolemiljø?
• Hvordan er prinsippet om barns beste tatt hensyn til i det tverretatlige
samarbeidet?

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges
arktiske universitet.
Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.
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Tverretatlig samarbeid
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG PEDER HAUG (RED.)

• 2022 | 181 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202784331 | kr 269,Denne boken handler om tverretatlig samarbeid i skolens virksomhet, både
internt og med ytre etater og virksomheter. Kvaliteten på dette tverretatlige
samarbeidet har stor betydning for hvordan skolen lykkes med å legge til rette
for at elevene opplever et inkluderende skolemiljø slik målsettingen er i
Utdanningsdirektoratets «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og
inkluderende praksis» som innholdet i denne boken er relatert til.
Fem ulike perspektiver ved tverretatlig samarbeid drøftes gjennom følgende
spørsmål: Hva er tverretatlig samarbeid i et skoleperspektiv? Hva er
skoleledernes rolle og betydning i tilrettelegging av tverretatlig samarbeid?
Hvordan utnytter de ulike etatene hverandres kompetanse? Hvordan forstår
ulike etater hverandres roller i utviklingen av et inkluderende skolemiljø?
Hvordan er prinsippet om barns beste tatt hensyn til i det tverretatlige
samarbeidet?
Tverretatlig samarbeid er aktuell for studenter innen pedagogiske og
spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med
interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere
som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.
Redaktører: Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug. Øvrige bidragsytere: Silje
Ims Lied, Hilde Sofie Stokke, Marianne Sandvik Tveitnes og Ivar Lie.

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges
arktiske universitet.
Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no
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Lover og forskrifter

Særtrykk av lover og forskrifter
Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet,
vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Noen aktuelle lover og forskrifter:
Skolelovsamlingen 2018–2019
9788202604523

Arbeidsmiljøloven og ferieloven
9788202629588

Forvaltningsloven m/forskrift og
offentleglova m/forskrift
9788202592882

En komplett oversikt over våre særtrykk av lover og forskrifter finner du på
cda.no og i katalogen Lover og forskrifter.
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