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BEST  
SAMMEN

Utfordringer
Nei, takk!

Utfordringer
Ja, takk!

Innsats
Nytter ikke

Innsats
Nytter 

Feedback
Gjør meg sur

Feedback
Hjelper meg

Andres suksess
Ignorerer jeg

Andres suksess
Inspirerer meg

Alt det nye 
Lærer jeg aldri

Alt det nye
Kan jeg ikke – ennå…

DU ER HVA DU TENKER



Hva har vi lært, hva har vi gjort, hva har 
vært lurt?

• Hilsen fra Inga Marte Thorkildsen, byråd for 
oppvekst og kunnskap
• Om ungsomshjernen v/ Magne Raundalen
Hva er Gu)as Campus?
• Suksesskriterier
• Forankring i læreplanen LK20
• En dag på GuJas Campus
• Arbeid med fagene og karakterstyrkene
• Om mentorsentrene
• Hva sier guJa?
• Hvilke resultater har vi fåJ? 



Med inspirasjon fra



Hva er noen 
vik+ge 

suksesskriterier 
for å lykkes?



Relasjons-bygging og talentspeiding



Suksessfaktor

Lær å kjenne dine elever
Citat af Søren Kierkegaard:

Dansk filosof, cand. theol. og 
magister 1813 - 1855

Å hjelpe er å forså. Hvis det i 
sannhet skal lykkes å føre et 
menneske hen Gl et bestemt sted, 
må man først passe på å finne ham 
der hvor han er og begynne der. 
DeIe er hemmeligheten i all 
hjelpekunst.



Bestemors lov

«Ta folk på fersken i å 
gjøre noe rik3g»
- og la dem vite at du 
har se< det.



Suksessfaktor

Relasjonskompetente 
voksne:

«I don’t care how much
you know un3l I know how
much you care»

Avis Glaze





Hva er målet med 
Gu#as Campus?

Vårt hovedmål er å støJe guJenes 
faglige og sosiale utvikling og styrke 
deres forutsetninger for å mestre 
livet og fullføre videregående skole.

Mål for den enkelte gu6
• Øke mo9vasjonen for læring

• Tilegne seg gode arbeidsvaner
• Personlig og sosial vekst og læring

• Trivsel og velvære



Forankring i LK20 – Overordnet del

1. Opplæringens verdigrunnlag 
1.1 Menneskeverdet
1.2 IdenQtet og kulturelt mangfold

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning
2.1 Sosial læring og utvikling
2.3 Grunnleggende ferdigheter
2.4.  Å lære å lære
2.5 Tverrfaglige temaer

2.5.1 Folkehelse og livsmestring
2.5.2 DemokraQ og medborgerskap



Forankring i LK20 – Overordnet del forts.

3. Prinsipper for skolens praksis
3.1 Et inkluderende læringsmiljø
3.2 Undervisning og Qlpasset 
opplæring
3.5 Profesjonsfellesskap og 
skoleutvikling



Gu-as Campus kull 2021 

Infomøte for 
gu6ene og 

foreldre

Mo9vasjon-
samling med 

gu6ene

Introcamp
2 dager

Læringscamp
2 uker som 

avslu4es med 
diplomutdeling

Oppfølging i 
halvannet år e2er 

campen:
Mentorsenter (2 

ganger i måneden)
Fellessamling  (1 

gang pr. semester)
Foreldreveiledning 

og temakvelder



Målgruppen er 
gu6er som skal
begynne i 10. 
klasse



Faglig og 
personlig reise 
gjennom 
Gu1as Campus

Undervisning i lesing, 
skriving og regning

De 7 karakterstyrkene
Gode ru9ner og sunn kost

Fast døgnrytme 
Mye fysisk ak9vitet 

Mobil9d inn9l en 9me om dagen
Stor vekt på fellesskapets verdi
Tydelig og synlig campledelse



En dag på Gu#as Campus



PROGRAM (rsdag 6. oktober 
Dagens karakterstyrke er OPTIMISME

08.30 Vekking
09.00 Morgentrening
09.20 Frokost
09.50 Morgensamling
10.10 Lag9d
10.30 Lesing, skriving, regning
13.30 Lunsj
14.00 Hvilepause
14.30 KS-modul
15.30 Lesing, skriving, regning
16.55 Pausemat
17.10 Fysisk ak9vitet
18.30 Middag
19.00 Kveldssamling
19.15 Lag9d
19.50 MiJ fag 
20.55  Mobil9d
21.55 Kveldsmat og fri9d 
22.50 Avslapning
23.00 Legge9d
23.30  God naJ



Morgentrening



Frokost



Morgensamling



Lag0d



Fagøkt: lesing, skriving, regning



Powerbreak



Fysisk ak0vitet



Mi# fag



Fri*dsak*viteter



Avslapning og leggeBd



Bemanning 
Guttas Campus
• Campsjef
• Programsjef
• To ma/elærere
• To skrivelærere
• To leselærere
• Tre lagledere
• Tre veiledere



Lesing, skriving og regning



Grunnleggende ferdigheter på 
Gu0as Campus

• Undervisning i lesing, skriving og regning
• Førkartlegging på introcamp
• 90 minuJers økter
• Kartlegging mot sluJen av hovedcampen
• Veldig nedbruJe mål
• Gi guJa mange og synlige mestringsopplevelser
• Prøve å øke faglig selvQllit





Sitat fra ma4elærer

Det overordnete målet er kny/et 0l 
deres syn på seg selv. 

De husker kanskje ikke det de lærte i 
brøk, men de husker at de lærte brøk, 
at de fikk det 0l. De lærte at det ikke 
er noe feil på dem. De vet at de kan 
klare. De fikk tro på egne evner og 
egne kre@er.



Skriving



Skriving på
Guttas Campus

Den vik8gste jobben vi gjør med skriving på Gu/as Campus er å
legge 8l re/e for at elevene opplever mestring kny/et 8l det å
kunne produsere forskjellige typer tekster - argumenterende og
skjønnli/erære.



6263 sider lest i løpet av 
Gu2as Campus



Bøker
• I morgen er alt mørkt. Brages historie – Sigbjørn Mostue
• #alfahann - Jan Tore Noreng
• Snitch – Arne Svingen
• Outlaster – Nina Borge
• Dropout – Annette Münch
• The Urban Legend – Josef Yohannes
• Minus 14 – Espen Dekko
• Bare spille ball - Michael Stilson
• Nordsjøen – Elen Betanzo
• Killerinstinkt – Thomas Enger
• Alt jeg skylder deg er juling – Arne Svingen
• Hør her’a! - Gulraiz Sharif
• Isla Bonita - Terje Torkildsen (nynorsk
• Andromeda – Lars Mæle (nynorsk)
• Nedteljing – Anders Totland (nynorsk)



Lese- og skrivestrategier -AppWriter, TxtAnalyser 
og Frontread



Sitat fra leselærer

Det viktigste er ikke antall ord i 
minuttet. Men å finne lese-
gleden. Det å lære å like å lese en 
bok.



Arbeid med karakterstyrkene



Karakterstyrkene

Mar3n Seligmann
Posi3v psykologi





Karakterstyrkene

• Selvkontroll
• Nysgjerrighet
• Sosial kompetanse
• Viljestyrke
• Engasjement
• Takknemlighet
• Op0misme



VILJESTYRKE

Viljestyrke kan handle om:

• Å aldri gi opp
• Å gjøre det jeg skal, selv om jeg ikke har lyst
• Å gjøre mi9 beste
• Å gjennomføre det jeg har startet på

ViljestyrkeGi
ALDRI
opp



Dagens mann



Arbeid 
med 
loggbok



Loggbok



Mentorsenter og leksehjelp 
i 10. klasse og Bl jul i VG 1



Hva sier gu2ene?



Hvilke resultater har vi oppnådd?



Få# nye venner



Evaluering av Gu#as Campus kull 2020 Vestland
Faglig utvikling, karakterstyrker, fysisk ak;vitet og fellesskap  



Status kull 2018 pr oktober 2020 

Videregående
skole: 23

Jobb/annet: 2

Ukjent: 1

Status kull 2018

VGS/skole

Søkt skoleplass

Jobb/annet

Ukjent

• 26 gu&er deltok på Gu&as Campus 2018 (inkl en gu& 
som dro hjem fra læringscampen, men som deltok på 
mentorordningen e&erpå). 

Status pr oktober 2020:

• 23 går på videregående skole og mange opplyser om 
at de trives godt på skolen.

• 2 opplyser om at de er i jobb.

• 1 har vi ikke klart å få kontakt med.



Status kull 2019 pr oktober 2020 

45 gu/er deltok på Gu/as Campus 2019 

Status pr oktober 2020:
• 44 går på videregående skole
• 1 går 11. grunnskole år

Videregående 
skole: 24

11. grunnskole år: 1

Status kull 2019

VGS/skole

11. grunnskole år



Resultater før og e1er læringscampen



Forskningsresultater – det langsiktige utbytte

• Kvan9ta9vt effektstudium fra TrygFonden - 2017-2018
• 8% flere består folkeskolen
• 17% flere bliver erklæret uddannelsesparate

• Kvan9ta9v evaluering fra Oxford Research - 2020
• Drengene har forhøjet self-esteem 10 mnd. eAer camp
• Drengene har forhøjet self-efficacy 10 mnd. eAer camp

• Kvalita9v evaluering fra Rambøll – 2017-2018
• Underviserne, karaktertrækkene, mentorcentrene har afgørende 

betydning for drengenes posi2ve langsigtede udby6e



«Vi kommer her for å bli bedre på skole, så da trodde jeg det største her 

er fagene, men det er karakterstyrkene. For det er de som får oss <l å

jobbe i <mene. Dersom vi ikke hadde ha? dem, så hadde vi ikke 

kommet <lbake herfra med viljestyrke <l å jobbe videre med fagene. Jeg 

har lært fak<sk en stor del med karakterstyrkene, og man blir bare en 

bedre person dersom man har disse styrkene. De?e er det beste med 

leiren» (A1) 

Sitat fra gu4
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Vik$gste karakterstyrkene
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Fremgang skriving
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Fremgang regning



1

7

18

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Lite Noe Mye Veldig mye

Fremgang lesing
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Hvordan har du fikset livet på campen?
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Vil du anbefale andre å melde seg på?
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5. I hvilken grad opplever du at gu)en din er moIvert for å delta 
på mentorsenteret utover i skoleåret?



Sitat fra kontaktlærere

«Gu?en har vokst to meter på innsiden. Svært kjekt å se hvor godt de?e 
har vært for selvbildet og erfaringene han har få? gjennom campen. 
Jeg savner å få mer detaljert oversikt over regnetrappen slik at det 
hadde vært le?ere å hekte oss på og ta det derfra. Denne eleven hadde 
kommet opp på legendetrappen» 

«Me vil nok tru at han har ha? godt utby?e av de?e, men me ser det 
ikkje tydelige i han (enda) » 



Spørsmål?



Tusen takk Bl våre samarbeidspartnere!



Takk for oppmerksomheten!          


