
AGENDA 07.05.19 
 
Her kommer den endelige agendaen for møtet i rektornettverket 7.mai. Vi forfølger temaet fra de to 
foregående møtene (januar og mars): oppfølging av Høstrapporten med spesielt fokus på 
matematikkfaget. I siste møte besluttet vi at vi ønsket å se mer på gruppen med vedtak om 
spesialundervisning og fritak for vurdering i matematikk, hvor Sandefjord utmerker seg. I første del 
av møtet får vi derfor besøk av lederne for PPT Sandefjord og PPT VFK, før vi fortsetter vanlig 
nettverksmøte med videre drøfting og konklusjon. Merk oppgaver for den enkelte! 
 
 

Del 1 Rektornettverkets møte med ledere for PPT  

10:30 – 
10:40 

Velkommen og presentasjon:  innledning til temaet.  Harald Møller, rektor SvgS 
og leder av 
Rektornettverk 
Sandefjord 

10:40 – 
10:55 

Presentasjon: 
1) Hva kan være årsak til at tallene fremstår som de 

gjør for elever fra Sandefjord kommune? 
2) Hvis vi skal nå målet om at flere skal fullføre og 

bestå i matematikk, hva vil være de viktigste 
grepene å ta for PPT Sandefjord?  
 

Trude Nystad, leder PPT 
Sandefjord 

10:55 - 
11:10 

Presentasjon: 
1) Hvordan forbereder PPT SvgS på å ta i mot elever 

som har hatt spesialundervisning i matematikk? 
2) Hvis vi skal nå målet om at flere skal fullføre og 

bestå i matematikk, hva vil være de viktigste 
grepene å ta for PPT Fylket? 
 

Kjersti Lekve, ledet PPT 
VFK 

11:10 – 
12:00 

Refleksjon og drøfting i plenum: 
1) Har vi samme oppfatning av utfordringsbildet? 

Harald leder samtalen 

 
Del 2 

 
Møtet fortsetter for rektornettverket 
 

 

12:00 – 
12:20 

Lunsj  

12:20 – 
13:30 

1) Oppsummering av første del av møtet 
2) Vi ser på årsaker til fritak på den enkelte skole. Jfr 

referat. Hypotese: mange vedtak grunnet i 
psykososiale vansker. Stemmer det? 

3) Kan svaret på elevenes utfordringer være noe annet 
enn spes.ped og fritak for vurdering? Hvordan kan 
skolene bidra til å finne andre løsninger? 2 min fra 
hver skole. 

4) Hvilke tiltak ser vi som de viktigste å gjøre sammen 
og hver for oss nå? (Ref referatet fra siste møte)  

5) Konkret plan 

Harald leder samtalen 
Hver skole legger fram sin 
oversikt 
Hver skole legger fram 
kort (2min) 

 

https://www.vfk.no/globalassets/vfk/dokumenter/opplaring/opplaringslopet/rektornettverk/sandefjord/referat-rektornettverk-sandefjord-29.03.19.pdf

