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En lærebok for de som jobber i skoleverket, foreldre og andre som jobber med utdanning i skolene. Forfatteren
peker på utfordringer og viser hvordan en leder kan ansvarliggjøre alle involverte i skolehverdagen. For
eksempel er kvalitetsutvikling noe man må arbeide med kontinuerlig. For at elevene skal oppleve å tilhøre et
fellesskap må de som har ansvaret for undervisningen ha kompetanse og forståelse for hvordan prosessene
rundt fornyings- og innovasjonsarbeid fungerer. Med stikkordsregister.
Ordet innovasjon stammer fra det latinske ordet ”innovare” som betyr å fornye eller lage noe nytt. I
dagligtalen forbinder en kanskje innovasjoner med nye og. Haugetun er folkehøgskolen for deg som ønsker et
annerledes år. En skole uten fasit. Du får venner, opplevelser og lærdom for livet. Høgskolen i Molde skal
være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine
faglige interesser i et åpent. Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017.
Klar - ferdig - eksamen! Mai og juni er en travel tid for elevene på Hetland. I løpet av noen få hektiske uker
skal de få vise hva de har lært, i form av drøyt. Forskningsområdet ivaretar det nasjonale ansvaret NIFU har
for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU-systemet.
Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi har sett at det er mulig å tenke
ambisiøst når det kommer til å etablere godt læri Få høvelbenken tilbake i skolen! «Foreldrenes holdninger

påvirker ungdommenes valg: – Ønsker du å bli snekker, sier du? Nei, du bør da utnytte. Orientering til årets
russekull.
Informasjon til årets russekull ble gitt i november i forbindelse med slipp av russebusskonsepter. Nå var tiden
inne for en ny. Studievalg.no - alt om STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDER

