Visjonen:
• Vi skal gjøre skolehverdagen bedre og mer inspirerende for både lærere og
elever
• Vi skal sørge for at skolens kompetanse og ressurser blir utnyttet til sitt
fulle potensial
Kompendi gjør det mulig å komme dit:
• Kompendi er det første verktøyet som virkelig legger til rette for
delingskultur i den norske skolen
• Kompendi gir lærerne oversikt over og tilgang på egne og eksterne
læringsressurser
Hva er fordelen med delingskultur?
• Man unngår at alle «finner opp hjulet på nytt» – sparer lærernes tid
• Større tilgang på læringsressurser – mindre behov for innkjøp
• Flere innfallsvinkler til samme tema – bedre elevtilpasning og høyere
motivasjon
• Lærer av andres måter å gjøre ting på – kompetanseheving
• Lærere som forsvinner fra skolen etterlater seg mye kompetanse
• Mye lettere å få en god start på lærergjerningen
• Oppsummert: Høyere kvalitet og større variasjon for elevene
Kompendi hjelper til med dette, i tillegg til:
• Utnyttelse av allerede innkjøpte ressurser
• Spare tid på leting etter materiell
• Registrering av utlån og booking av ressurser og rom
• Dele plasseringer med samarbeidene skoler innenfor eller på tvers av
kommunegrenser
◦ skoler kan samarbeide om ressurser som de ikke vil dele offentlig
◦ lærere kan få tilgang til å låne ressurser fra naboskoler
Hva er det som gjør Kompendi spesielt godt egnet i forhold til delingskultur:
• deling på tvers av kommuner, dvs. mange flere bidragsytere
• ett sted å lete uansett hva du ser etter og hvor det befinner seg
• lett å ta utgangspunkt i noe andre har gjort og videreutvikle dette
• mye mer informasjon om hver ressurs enn i mappebaserte systemer med
filer
Man kan med en utvidet avtale opprette områder for ressurser som ikke har
direkte med undervisning å gjøre, f.eks. for skjemaer, rutinebeskrivelser, m.m.

