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SAMSPILL er Lillegården kompetansesenters
uregelmessige nyhetsbrev. Nyhetsbrevet tar opp
faglige tema og bringer informasjon om senterets
arbeid som vi mener kan ha interesse spesielt for
PP-tjenesten. Nyhetsbrevet finnes elektronisk:
www.eldhusetfagforum.no

Åpning av Eldhuset fagforum
Denne utgaven av Samspill vil i hovedsak
fortelle om det restaurerte Eldhuset, og om den
offisielle åpningen av eldhuset fagforum.
Videre litt om våre intensjoner med bruken av
huset.

Vinterbilde fra det ferdige restaurerte Eldhuset

Et uthus i tiden
Ved siden av hovedhuset på Lillegården (eller
rådhuset som en av de ansattes lille datter kalte
det da hun var på besøk med sin mor og ble
fortalt at her arbeidet rådgiverne) ligger et lite
hus som opprinnelig var et bryggerhus.
I en branntakst fra 1868 beskrives det som en
bryggerhusbygning, tømret, tegltekt, bordkledd
og oljemalt, med skorstein og bakerovn.
Bryggerhuset ble da taksert til 80 spesidaler.
Huset ble etter hvert påbygget i høyden til 11/2
etg. slik den fremstår i dag, og benyttet til
tradisjonelle bryggerhusaktiviteter som å vaske
klær og å bake. I senere tid brukte

vaktmesteren 1. etg. som verksted, mens div.
rockeband øvde i 2. etg.
I fjor bestemte Statsbygg Sør seg for å fullrestaurere huset til kontorer, og rett før jul
2005 var det innflyttning sammen med
fagbiblioteket.
Underveis

Huset fremstår nå som et moderne bygg med et
minimalistisk uttrykk hvor ”loftet” har en åpen
mesanin-løsning med takvinduer som gir lys
og
romfølelse.
Peisen og
bakerovnen
er beholdt
og utgjør
elementer
som knytter
huset til
fortiden.

Fra forskning til praksis var temaet
på åpningen av Eldhuset fagforum.
Skal en formidle må en også synliggjøre
formidleren, var tanken med en liten festivitas
rundt åpningen. To av husets faste ”beboere”,
Kirsti Tveitereid og Elin Kragset Vold gjorde
en stor innsats med forarbeid og må ta mye av
æren for dette ble en vellykket dag.
I den grad en kan snakke om kjendisfaktor i
vårt lands pedagogiske miljø, så var denne
faktoren høy ved åpningen.
Leder for Utdanningsdirektoratet Petter
Skarheim var på plass og stod for den
høytidlige åpningen av Eldhuset fagforum.
En annen prominent gjest var professor Edvard
Befring fra ISP, UiO som holdt en
tankevekkende forelesning. Jan Mossige fra
Barneombudet, Elaine Munthe fra SAF, UiS
og Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark
holdt også interessante forelesninger.
Ellers var samarbeidspartnere fra nær og fjern
invitert.
Lydhørt forsamling under forelesningene

For livets glade gutter går solen aldri ned

Senterleder Einar Christiansen og professor Edvard
Befring fra ISP, UiO.

Petter Skarheim
sørget for den
offisielle åpningen
av Eldhuset.
Snorklippingen ble
naturlig nok
knivkjæring siden
dette er forgår i
Telemark!

Seremonien vakte åtgaum og klappsalver

Fridjof Fomlesen fra Grenland friteater delte sine mer
dybdepedagogiske refleksjoner med Petter Skarheim

Senterledersk studie av forskningsutgaven av
Spesialpedagogikk

Hyggelige passiarer over kaffekoppen

Ole Petter Olsen fra Sørlandet kompetansesenter og
Gudmund Eikli fra Nedre Gausen
kompetansesenter.

Torunn Tinnesand fra Lillegården og
Elaine Munthe fra SAF, UiS

En god historie

Hyggelig passiar II

Kirsti Tveitereid fra Lillegården og redaktør Arne
Østli i Spesialpedagogikk hygger seg sammen

Professor Eva Simonsen ISP UiO og Hanne
Jahnsen fra Lillegården

Hva er Eldhuset Fagforum ?
Eldhuset Fagforum er i første rekke et hus der
alt formidlingsarbeid ved senteret samles.
I første etasje ligger fagbiblioteket med bøker
og tidsskrifter samlet, i andre etasje er det
kontorplass for 3 personer i tillegg til
utstillingsplass for bøker.
Eldhuset Fagforum skal ha være med å gi
senteret en tydeligere fagprofil, med fokus på
forskningsbasert kunnskap om skolekultur,
læringsmiljø og problematferd.
Formålet med Eldhuset Fagforum
Ved siden av formidlingsarbeid som angår de
enkelte skolebaserte prosjektene, har Eldhuset
Fagforum som formål å følge fagmiljøenes
debatt og utvikling av en god skole for alle
gjennom:

•

Kontakt, samarbeid, innsamling og
”forskningsovervåking”

•

Bearbeiding og formidling av
erfaringer med henblikk på å yte
bidrag og støtte, og å sikre kvalitet i
læringsmiljøet. Dette gjøres gjennom
artikler og innspill i tidsskrift og
media, og via nettsiden.

•

Å gjøre fagbiblioteket lett tilgjengelig
for PP-tjenesten via veiledning og
informasjon.

•

Redaktøransvar for nettstedet LOM
(lærings- og oppvekstmiljø i skolen).

Hva kan Eldhuset Fagforum betyr
for PPT?
Eldhuset fagforum er Lillegården
kompetansesenters formidlings- og
kommunikasjonshus. Siden PP-tjenesten er
Lillegården kompetansesenters
hovedsamarbeidspartner, er også PPT en
hovedmålgruppe for Eldhuset fagforum.
I første etasje på det nyrestaurerte eldhuset,
ligger fagbiblioteket med litteratur innen
pedagogikk, psykologi og
samfunnsvitenskap. Hovedområder for
boksamlingen er barn- og unges oppvekst
og læringsmiljø, samt læringskultur og
skolen som organisasjon. Biblioteket er
tilknyttet BIBSYS- samarbeidet.
Formidling fryder er et tilbud til PPtjenesten om å besøke senteret. Vi inviterer
dere inn til dialog og formidling av ny
litteratur, bokprat, søking på artikkelstoff i
tidsskrift, skrivekurs, utvikling av
webkommunikasjon og lignende.
Rådgiverne på Eldhuset fagforum kan også
tilby besøk til PP-kontor etter avtale.
PP-tjenesten kan abonnere på
tidsskriftsirkulering som sendes med epost. Ta kontakt med senteret for nærmere
informasjon. Tlf. 35930250

PPT i arbeid i Eldhuset

R
Rådgivere fra Lørenskog PPT

Senterets formidlingshus har både
bibliotekfaglig og journalistfaglig
kompetanse, og i løpet av få måneder også
forsterket kompetanse på
webkommunikasjon. Fagmiljøet på
Lillegården kompetansesenter har i mange
år vært aktive bidragsytere i tidsskrift og i
egen skriftserie. Vi ønsker å dele erfaringer
fra dette med PP-tjenesten.
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