Oppstart av et tre-årig prosjekt i Midt-Troms med tittelen «Tidlig og
forebyggende språkstimulering og fagsatsing i barnehage og skole (2013‐
2016). Prosjektet forgår i et forpliktende samarbeid mellom 8 kommuner i
Midt‐Troms og Statped nord som er representert ved Andreas Hansen og May‐
Eli Johansen.
I Midt‐Troms har 8 kommuner besluttet å satse på et treårig prosjekt (2013‐2016) om tidlig
og forebyggende innsats med vekt på språkstimulering og forbyggende innsats i lesing‐,
skriving og matematikk. Mer spesifikt utgjøres hovedområdene i prosjektet av systematisk
begrepsundervisning (BU) og annen språkstimulering samt undervisning av læringsstrategier,
som basis for lese‐/skrive‐ og matematikkopplæringa og annen opplæring. Prosjektet
innebærer etterutdanning av pedagogisk personell i barnehage og på 1. og 2. årstrinn i
skolen i 8 dager fordelt over ¾ år, mens assistentene på de sammen nivåene gis to dager
med etterutdanning. Den samme etterutdanningspakken gjentas i tre år, slik at en skal sikre
seg at alle/flest mulig av ansatte i barnehage og skole har hatt anledning til å delta i
etterutdanninga. I tillegg utgjør en veilederordning i barnehage og skole på de nevnte
temaområdene en sentral komponent i prosjektet. Ikke minst gjelder dette med tanke på
videreføring av prosjektet utover prosjektperioden.
Prosjektet vil også bli gjort til gjenstand for årlige evalueringer. I denne sammenheng har
Andreas Hansen gjort en avtale med de tre PP‐tjenesten og de to Ped. sentrene i de
deltakende kommunene om å gjennomføre et FoU‐arbeide i form av effektundersøkelser fra
år til år, her betegnet som internevalueringer. Det er for tiden også samtaler med
Universitet i Tromsø for om mulig å få eksternevalueringer med i bildet.
Andreas Hansen er Statped nords hovedrepresentant og samtidig hovedforeleser i
prosjektet. Statped nord er videre representert med May‐Eli Johansen som inngår i et
samarbeid med Hansen. I tillegg vil Olav og Kari Lunde delta som forelesere når det gjelder
matematikk som temaområde.
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