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Internt NLA 

Oppstart av masteremnet  

VUSOL301 Skolemiljø og ledelse 

Velkommen som student ved NLA Høgskolen!  

I dette skrivet får du utfyllende opplysninger om forberedelser til og oppstart av studiet i høst. 
 

Den første samlingen er 10. og 11. september 2019. 
Vi starter klokken 10.00, i Auditorium 4 i 3. etasje i Amalie Skrams vei 3, Sandviken i Bergen. 
 

Vi bruker den digitale læringsplattformen Canvas. Du vil der finne den nødvendige informasjonen om 
oppstart av studiet. Det er viktig at du sjekker Canvas jevnlig, for all informasjon om den faglige delen 
av studiet blir lagt ut på der.  
 

Det legges opp til at du gjennom hele studiet skal jobbe med et utviklingsprosjekt på egen skole, 
knyttet til Opplæringslovens kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø. Vi utfordrer deg allerede nå til å 
begynne å tenke på hva du ønsker å jobbe med på egen skole. Du skal skrive et utkast til en tematikk 
for utviklingsprosjektet ditt og levere det inn på Canvas. For detaljert info om hva du skal gjøre, se 
vedlegg. Frist: Seinest 6. september. 
 

Med bakgrunn i innleverte utkast vil dere før første samling bli delt inn i basisgrupper på seks 
personer, og gruppen får egen veileder. Disse gruppene vil ha en viktig funksjon under hele studiet, og 
det er møteplikt på alle samlingene. Blir du forhindret fra å møte på en samling må du melde fra på 
forhånd. Inntil 1 dags fravær i løpet av studiet er akseptert. Se ellers skriv om basisgrupper på Canvas.  
 

Lese-liste for hver samling blir lagt ut på Canvas.  
 

For deg som er tilreisende og trenger hotell, har NLA en avtale med Best Western, Hordaheimen i C. 
Sundts gate 18. Det er et rimelig og greit boalternativ, men husk å melde fra ved bestilling at du selv 
skal betale for oppholdet.  
 

For informasjon om studiestedet NLA Høgskolen i Sandviken, les her: https://www.nla.no/for-
studenter/studiested-bergen/. For aktivering av brukerkonto, les mer her: https://www.nla.no/for-
studenter/for-studenter---ny-student/  
 

Studieadministrasjonens åpningstider er mandag til fredag fra kl. 08.30 til 15.00. Studiekonsulent 
Sissel Gerritsen er kontaktperson for alle studieadministrative spørsmål. Hun kan kontaktes via 
telefon: 55 54 07 48, og e-post: sg@nla.no, eller treffes på kontoret. Meld deg da i resepsjonen.  
 
Lykke til med studiet! 
 
Med vennlig hilsen, 

Paul Otto Brunstad  

(emne- og fagansvarlig) 
 
 
 
Vedlegg:  
Forberedelser til studiet 
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Forberedelser til studiet:  
 

 

• Som en forberedelse til første samlingen i september, skal studenten lese følgende to tekster:  

 

o Brunstad, Paul Otto. Beslutningsvegring : Et Ledelsesproblem. Oslo: Gyldendal 

Akademisk.  

 

o Løvlie, L. (2019). Farvel til verktøyskolen. I: Pettersvold, M. og  Østrem S. (2019). 

Problembarna : Metoder Og Manualer I Barnehage, Skole Og Barnevern. Oslo: 

Cappelen  Damm Akademisk, (s. 279-301).  

 

• Før første samling skal den enkelte student skrive et refleksjonsnotat der dere formulerer og 

kort presenterer en problemstilling som dere ønsker å arbeide videre med gjennom studiet. 

Problemstillingen skal knyttes til arbeidet med forbedring av skolemiljø på studentens 

arbeidsplass, og da særlig i lys av utfordringene som ligger i §9A. Dette kan enten være som en 

del av et pågående arbeid eller noe som dere ønsker å iverksette i nær fremtid. Frist for 

innsending er fredag 6. september. Send inn til faglig administrator av emnet, Aleksandra 

Kurdel Aleksandra.Kurdel@nla.no, eller legg i egen innleveringsboks på Canvas.  

 

• Emneplanen for studiet, med litteraturliste, finner du her:  

https://www.nla.no/studietilbud/emner/2019/skolemiljo-og-ledelse.-videreutdanning-for-

skoleledere-om-skolemiljo-mobbing-og-andre-krenkelser/  
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