
 Framtidas skole 
     Grendeskolen og den digitale kulturen



Formulere alternative visjoner og modeller 
for framtidens skole på Nordkalotten. Det 
skal ske gjennom forelesningar og diskus-
joner.
Gjennomføre pilotkurs ved bruk av video-
konferanse mellom skoler i Sverige, Norge og 
Finland. Innholdet i pilotkurserne skal inrettes 
på Nordkalottens historie, kultur og språk.
Bygge nettverk der skoler på Nordkalotten 
med hjelp av bredbandsnett samvirker kon-
tinuerlig på ulike områder. 
Undersøke mulighetene til læring i virtuelle 
verdener. 
Gjennomføre elevutbytte mellom skolene i  

For skolene på Nordkalotten utvikle felles 
pedagogiske arenaer som er effektive,  
bygger på intensiv anvendelse av IKT og som 
gir elevene et undervisningstilbud med høy 
pedagogisk kvalitet. 
Med utgangspunkt i de kunnskaper og erfa-
ringer som prosjektet gir, utvikle nasjonale 
og internasjonale plattformer for læring i 
mindre grendeskoler
Utvikle felles undervisning i emneområder 

Teknologiutviklingen og fremveksten av en digital kultur - med nye uttrykk og  
anvendelser  - skaper nye forutsetninger og mulighteter for læring på ulike nivå. Med 
utgangspunkt i denne nye virkligheten skal prosjektet:

Pajala, Gratangen, Karlsøy og Berg. 
Forankre prosjektet i egne og andres  
organisasjoner.
Sikre kvaliteten på videokonferanser og  
annen teknikk for kommunikasjon mellom  
skolene på Nordkalotten.
Studere hvilke muligheter som samordning av 
lærerressurser i nettverket kan gi.
Prosjektet skal ligge till grunn for kommende 
Interreg-søknad.
Gi økt kunnskap om skole og samfunn på 
Nordkalotten. 

I et lengre perspektiv skal prosjektet bidra til å: 

der internasjonalt utbytte har stor betydn-
ing for  det framtidige Europa, f.eks språk, 
kultur og miljø.

Prosjektet skal ledes etter tanken om ”empow-
ering”, der forankring og personligt eierskap av 
prosessen for alle involverte er sentralt. 

Skaland Oppvekstsenter ligger på Senja i 
Troms. De har 39 elever fra 1 til 10 . 6 lærere 
er ansatte ved skolen. Det er også lokalisert 
en barnehage i oppvekstsenteret. 

Pajala Kommun, Sverige, har utviklet en 
egen modell ”Pajalamodellen” for  
fjernundervisning i skolen. På oppdrag fra 
Myndigheten för Skolutveckling har Pajala 
fått ansvar för utvikling av et nasjonalt nett-
verk  för fjenrundervisning i grunnskolen. 
Pajala centralskola deltar i prosjektet.

Vannareid oppvekstsenter i Karlsøy kom-
mune og har 43 elever i klassene 1 till 10. 
De har 12 lærere. Ungdomsskolen er  
sammenslått med Vannvåg skole. Elevene 
veksler mellom skolone.

Nord-Gratangen skole ligger i Gratangen 
kommune. De har 56 elever, 11 lærere.

Deltagare:

Studiesenteret.no, Norge, er et sosialt 
foretak og interkommunalt nettverk. 
Nettverket er nasjonalt og arbeider for 
kompetanseutvikling i distriktsnorge. 

Personene som deltar i prosjektet har helt 
ulik bakgrunn mht anvendelse av teknologi. 
For en del er dette helt nytt, mens andre 
har flere års erfaring. At deltakerne har 
en bred og mangfoldig bakgrunn anses 
som en styrke i prosjektet.

Prosjektet är finansiert av:  
Pajala kommun, Gratangen kommune, 
Karlsöy kommune, Berg kommune,  
Nordkalottrådet, EU: Interreg, Troms 
fylkeskommune, Bredbåndsfylket Troms, 
Studiesenteret.no



Kontakter

Studiesenteret.no
Astrid Høgmo
Prosjektleder Norge
astrid.hogmo@studiesenteret.no

Pajala kommun
Anders Aasa
Prosjektleder Sverige
anders@pajaladistans.se

Gratangen kommun
Ann-Sissel Myrlund
ann_sissel@msn.com

Berg kommun
Kjell Jensen
kjell.jensen@berg.kommune.no

Karlsøy kommun
Margit Bjørke
margit.bjorke@karlsoyskolene.no

Troms fylkeskommune


