
Program for studietur til New Zealand  

16. februar – 28. februar 2015 

Språk: Norsk/Engelsk  
 

 
 

 

Mandag 16. februar  

 

* Ankomst Auckland Internasjonale flyplass kl. 11.45. 

 

Vi møter dere på flyplassen (se etter norsk flagg) og reiser så til Alpers Lodge – hotellet vårt i 

Auckland. Fordeling av nøkler skjer på bussen til hotellet. Rommene er fordelt med enkle/doble rom så 

godt det har latt seg gjøre etter deres ønsker og bestilling. Dere vil få en enkel lunsj på bussturen til 

hotellet. 

 

Etter utpakking, dusjing(?!) og klesskift, blir det samling i hotellets frokost/spisesal for presentasjon av 

deltakerne, gjennomgang av program og en liten introduksjon til Auckland. For de som ønsker det 

arrangerer vi en kort ”bli-kjent-med-nærmiljøet”- rundtur i området rundt Newmarket/Broadway/ 

Parnell. Mulighet for å ta ut New Zealandsk valuta (og litt shopping?).  

 

Det blir arrangert en enkel asiatisk middag på hotellet kl. 18.30. Denne middagen er inkludert i prisen, 

og for de som er slitne etter turen blir det ikke langt å gå for å finne senga etter middagen. For de som 

fortsatt er våkne er resten av kvelden helt til egen disposisjon.  

NB! Dette er en dag de fleste kommer til å bli tidlig trøtte – forsøk å holde ut lengst mulig før dere 

finner senga – husk dere skal snu døgnet med 12 timer (og skru av lyden på mobilen før dere legger 

dere)!! 

 

 

Tirsdag 17. februar 

 

Avreise fra hotellet kl. 08.05 – hjemreise ca. kl. 14.30. 

* Seminardag/skolebesøk på Baverstock Oaks School – rektor Mary Wilson. 

 

Forelesningstema; Skolesystemet på New Zealand, verdibasert ledelse og 

lese/skriveopplæring på New Zealand.    

  

Mary Wilson har forelest i Norge en rekke ganger. Første gang var på Lære å lære – 

Dybdekonferansen i Drammen i september i 2006. Hun var så på Buskerudkonferansen i 2007 og foreleste om 

ledelse. Høsten 2008 og 2010 hadde hun en forelesningsrekke i en rekke norske kommuner/byer (blant annet i 

Bergen, Drammen, Førde, Sandnes, Klepp, Stavanger, Sørum, Ålesund og Trondheim) og høsten 2011 var hun 

blant annet på Askøy, i Ullensvang og i Oslo. I januar 2014 var hun igjen i Norge, blant annet for å forelese i 

Bamble, på Elverum og på Ringer i vann-konferansen.  

 

Litt om skolen: 

Vi har vært så heldige å følge skolen siden den var ny og hadde 

under 100 elever. Skolen har nå ca. 600 elever og rundt halvparten av 

elevene har annen bakgrunn enn New Zealand-europeisk. 

 

Skolen har helt siden oppstarten hatt et sterkt fokus på verdistyrt 

ledelse, noe som gjennomsyrer skolehverdagen. For barnehagene vil 

det være mye å hente ved å følge skolens begynnerklasser. På New 

Zealand starter elevene på skolen den dagen de fyller 5 år!  

 

http://www.alperslodge.co.nz/
http://www.baverstock.school.nz/Home/


Onsdag 18. februar   

 

Avreise fra hotellet kl. 08.05 – hjemreise ca. kl. 14.30.  

* Seminardag/skolebesøk på Wakaaranga School – rektor Brent 

Jenkin.  

 

Forelesningstema; visjon og verdier, elevvurdering og lærervurdering.   

   

Litt om skolen: 

Wakaaranga School er en annen skole vi har vært så heldige å få følge over 

en rekke år. Skolen har 650 elever, og har en høyt elsket rektor i Brent Jenkin. De har fokus på å «knipe 

elevene i gode gjerninger» (catch them being good) og på Wakaaranga kan man bli sendt til rektor for å 

fortelle om hvordan man har bidratt positivt enten for andre eller ved egenutvikling. Brent har i snitt 60 

elevbesøk i uka på sitt kontor! Skolen leverer meget gode elevresultater hvert eneste år, noe som blant annet 

skyldes meget dyktige lærere. På denne skolen vil vi få høre mer om hvordan de arbeider med lærervurdering 

og Cooperative Learning/Kagan .   

 

http://www.ero.govt.nz/Early-Childhood-School-Reports/School-Reports/Wakaaranga-School-14-08-

2013 

 

 

Torsdag 19. februar   

 

Avreise fra hotellet kl. 08.05 – hjemreise ca. kl. 14.30.  

* Seminardag/skolebesøk på Cockle Bay School – rektor Graeme Lomas. 

 

Denne skolen er ny i årets program. 

Skolen var en «snakkis» i Norge for ca. 

10 år siden da Spencer Baty var skolens 

rektor. Han og Ian Fox turnerte da årlig 

Skandinavia for å snakke om skoleutvikling. Baty trakk seg tilbake 

som rektor i 2005 og Graeme Lomas har videreført skolens 

fremragende og nyskapende arbeid. Skolen har blant annet et eget 

program for utvikling av kreativitet og kritisk tenkning og et eget 

GATE program (gifted and talented education).  Du kan følge 

skolen på Facebook her.   

 

 

Fredag – 20. februar: 

 

Kl. 10.00 Barnehagebesøk (for barnehagelærere) 

 

Barnehagebesøket fra torsdag kveld er flyttet til denne 

fredagen slik at, i følge barnehagen; «you could see children 

involved in their investigative learning experiences». Vi går 

fra hotellet kl. 09.40 for å se en utrolig vakker barnehage, 

Remuera Centre of Learning. Barnehagen har tilbud til barn 

fra tre måneder til fem år. Den er åpen daglig fra 07.30 til 

18.00 og har 30 barn under to år og 40 barn over to år. 

Barnehagen tilhører Bear Park kjeden, som startet i 1986 og 

nå har 10 enheter. Disse barnehagene er sterkt Reggio 

inspirerte og de er opptatt av å være nyskapende. Besøket 

varer til ca. kl. 12.00.  

 

 

http://www.wakaaranga.school.nz/
http://www.ero.govt.nz/Early-Childhood-School-Reports/School-Reports/Wakaaranga-School-14-08-2013
http://www.ero.govt.nz/Early-Childhood-School-Reports/School-Reports/Wakaaranga-School-14-08-2013
http://www.cocklebay.school.nz/
https://www.facebook.com/cocklebayschool
http://www.bearpark.co.nz/childcare-remuera/
http://www.bearpark.co.nz/


Av erfaring vet vi at denne dagen er hodene deres så fulle av 

inntrykk at det er tid for en pause. Dagen er derfor, med unntakt 

av barnehagebesøket, satt av til refleksjon og arbeid enkeltvis, 

skolevis eller kommunevis.  

 

Før kl. 12.00 denne dagen må dere også ha bestemt hvilke skoler 

eller barnehager dere vil være på uken etter samt hvilke 

forelesninger dere vil være med på tirsdag 24. februar. Grete fra 

Ringer i vann vil være tilstede på hotellet fram til ca. kl. 12.00 for 

å svare på spørsmål og evt. veilede/hjelpe til med å nøste tråder/erfaringer fra skoleebesøkene. Det vil blant 

annet være mulighet for å arbeide i hotellets spisesal. 

 

 

Lørdag 21. februar 

 

 Dag til egen disposisjon. 

 

De to neste dagene er det opp til dere å finne ut hva dere vil 

gjøre. Er det fint vær kan det være fantastisk å ta en båttur til 

Waiheke Island. Det blir også arrangert mange vinturer til 

denne øya. Disse turene kan bestilles fra hotellet eller ved å 

kontakte Fullers ved Ferry Building. 

 

Et annet forslag er å ta seg en tur på stranda, for eksempel Mission Bay. Husk imidlertid solkrem med høy 

faktor og noe på hodet (ekstremt tynt ozonlag)! 

 

Et tredje forslag kan være en shopping / «mysetur» til Ponsonby – en koselig bydel med små kafeer, 

restauranter og brukskunstbutikker.  

 

Det er også mulig å reise bort hele helga. Togreisen 

fra Auckland ned til hovedstanden Wellington er 

regnet som en av verdens peneste (i konkurranse med 

enkelte norske togstrekninger). Vi har også hatt med 

de som har reist helt nord for å svømme med delfiner. 

Reisen starter da på fredag ettermiddag. Vi har også 

god erfaring med å leie bil og kan formidle rimelig 

billeie. NB! På New Zealand kjører de på «feil» side 

av veien. 

Bildet til venstre er fra Hot Water Beach på 

Coromande,l hvor (veldig) varmt vann pipler opp av 

sanden lavvann. Da er mulig å grave ut sitt eget «spa»! 

 

Søndag 22. februar 

 

 Dag til egen disposisjon. 

 

Denne dagen vil dere sannsynligvis få et tilbud fra busselskapet som 

kjører oss, om en organisert dagsutflukt til en av New Zealands mange 

”must” steder - Rotorua. Dere kan også vurdere tilbud dere vil finne på 

hotellet, blant annet fra Fullers eller andre tilbydere. I Rotorua vil det 

bli lagt vekt på Maori kulturen, New Zealands unike vulkanske aktivitet 

og det vil også bli lagt inn et besøk på et Polynesisk Spa med bading i 

varme kilder. Dette er noe vi virkelig anbefaler – benytt sjansen til å se 

noe mer av New Zealand enn bare Auckland!  

 

http://waiheke.aucklandnz.com/
http://www.missionbay.co.nz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ponsonby,_New_Zealand
http://www.rotoruanz.com/
http://www.fullers.co.nz/
http://www.rotorua.nz.com/tours-day-trips.aspx
http://www.polynesianspa.co.nz/


Mandag 23. februar 

 

Avreise fra hotellet kl. 08.05 – hjemreise ca. kl. 14.30 / 14.40 / 14.55. 

 

Denne dagen vil dere bli delt opp i syv grupper basert på egne ønsker og fordelt på skolene Baverstock Oaks, 

Wakaaranga og Cockle Bay + barnehagene Botany Downs Kindergarten, Sommerville Kindergarten og 

Anchorage Park Kindergaten.  

 

I tillegg vil vi ha en skole for de som jobber med de eldste elevene. Denne gruppa vil besøke Auckland 

Normal Intermediate School. På skolens hjemmeside skriver de blant annet: Auckland Normal Intermediate 

School (ANI) is a two-year, co-educational school catering for students aged 11-13 years. Approximately 650 

students currently attend our school. ANI is recognized as a leading Intermediate School in New Zealand with 

a strong focus on excellence. Our aim is to provide quality education for all our students. We want to ensure 

their highest possible individual achievement and fulfillment.  

 

Skolen ligger ved Kohia University (John Hatties gamle arbeidsplass) og er øvingsskole for lærerutdanningen. 

Skolen har en egen linje for International Baccalaureate (I.B). 

 

Denne dagen reiser vi samlet fra hotellet og blir satt av ved de forskjellige skolene, med unntak av den 

gruppen som skal til Auckland Normal Intermediate School, de skal gå til skolen som ligger ca. 25 minutters 

gange fra hotellet. Det vil bli fordypning i arbeidsmåter for de som skal på barneskolene, blant annet ved at 

man følger undervisningen sammen med elevene.  

 

Når det gjelder barnehagebesøkene, så vil dere vil få være i en barnehage en hel dag, og dette er de tre 

barnehagene dere kan velge mellom: 

 
Botany Downs Kindergarten 

Botany Downs er en barnehage vi har fulgt i mange år. Styreren, Bronwyn Glass, er en dedikert pedagog som 

blant annet har forelest på barnehagekonferanser i Norge. Barnehagen er opptatt av bruk av data, og har hatt 

sin egen barnehageblogg lengre enn de fleste barnehager vi vet om.      

 

Sommerville Kindergarten 

Denne barnehagen har blant annet et stort fokus 

på motoriske program og motorisk trening. 

Denne barnehagen arbeider blant annet etter «Get 

ready for school» eller «bøttemodellen» (kjent for 

de som kommer fra Askøy) - en modell som har 

fokus på grunnleggende ferdigheter som helst 

skal være på plass før vi starter å arbeide med det 

skolen kaller grunnleggende ferdigheter – 

regning, lesing og skriving. (Modellen blir for 

øvrig presentert på Ringer i vann-konferansen 

2015 og på fredag 27. februar).    

 

Anchorage Park Kindergarten 

Denne barnehagen, som i likhet med de to andre 

er inspirert av Reggio Emilia-pedagogikk, har et 

stort fokus på samarbeid med naboskolen. De har 

arbeider med portfolio, eller mappemetodikk som 

det også kalles.    

 

Vi vet at de alle tre er meget gode, det er 

massevis å lære og de er befolket med pedagoger 

som mer enn gjerne vil dele.  

 

http://ani.school.nz/
http://ani.school.nz/
http://botanydownskindergarten.org.nz/Botany_Downs_Kindergarten/Welcome.html
http://www.aka.org.nz/Akainternet/Templates/KindergartenDetails.aspx?siteId=2&menuItemId=174&contentHeaderId=378&details=true
http://www.aka.org.nz/Akainternet/Templates/KindergartenDetails.aspx?siteId=2&menuItemId=174&contentHeaderId=210&details=true


Tirsdag 24. februar – workshops. 

 

Avreise fra hotellet kl. 08.05 – hjemreise ca. kl. 12.30. 

* Felles seminardag/forelesninger på Baverstock Oaks – 09.00 til 10.30 & 11.00 til 12.30.  

 

Det blir avholdt seks ulike forelesninger med ca. 1,5 timers varighet. Det betyr at dere har mulighet til å få 

vært med på to forskjellige forelesninger denne dagen. Fredag 20. februar vil det bli påmelding til 

forelesningene, som passer for alle deltakere med unntak av Assement for Learning, som er en ren 

skoleforelsening..  

 

09.00 – 10.30 

 

 Catch them being good  

Presenters:  Renee Mangu and Allison Hamilton  

 

This will cover the many ways NZ teachers work on a positive behaviour management programme that 

grows confidence in the students and increases their ability to learn due to the happy atmosphere within 

the learning environment. 

 

 Collaboration – strengthening teacher capacity   
Presenters:  Sophie Wooding and Sarah McWilliams  

 

COLLABORATION is the word for 2015.  Collaborative practice is the way teaching is going and we 

want to be leading edge.   

Collaboration is about bringing out the strengths of everyone for the benefit of everyone.  It is working 

with people who will:  

• challenge your thinking and inspire you 

• share openly 

• not necessarily be your best friend 

• talk honestly and have robust conversations with one another 

• have learning and the well being of students and teachers at the centre of all conversations/decisions 

 

 Developing performance in our teachers   
Presenter:  Mary Wilson- staffroom 

 

For true inquiry learning to be present in our classrooms it is imperative to be modelled by teachers.  

Traditionally teachers’ performance has been measured by appraisal and performance management 

systems.  These terms imply external control. In an authentic learning environment teachers inquire into 

their own practice, collaborate, are coached through goals and take responsibility for their own learning 

and development. 

 

 

11.00 – 12.30 at Baverstock Oaks 

 

 Leadership structures   
Presenter:  Mary Wilson – staffroom 

 

This will cover the various systems and structures that hugely enhance an organization and ensure it 

runs effectively.  We will explore the necessity for these systems and structures to be closely aligned 

with the shared vision/values. 

 

 

 

 

 



 Assessment for learning    
Presenter:  Genée Crowley   

 

This will cover the way we track student achievement data and use the analysis of this to plan ‘next 

steps’.  We will cover the collection of evidence including portfolios for teachers and students. 

We will also explore how we use this data to set targets as a school and report annually to the Ministry 

of Education. 

  

 A new Baverstock Oaks Curriculum to teach thinking dispositions   
Presenter:  Sarah McWilliams  

 

A personalised curriculum based on our shared vision using core values as thinking dispositions and 

lenses for authentic learning.  To show how a highly personalised thinking curriculum based on living 

our core values can impact across all learning areas and influence an entire community.  Many aspects 

of systems thinking have been woven into the curriculum design to ensure transfer into learning. 

  

Onsdag 25. februar  

 

Avreise fra hotellet kl. 08.05 – hjemreise ca. kl. 14.30 / 14.40 / 14.55 

 

Onsdag og torsdag vil gruppen bli delt opp i syv grupper og fordelt på skolene Baverstock Oaks, 

Wakaaranga, Cockle Bay og Pakuranga College + barnehagene Botany Downs, Sommerville og 

Anchorage Park.  
 

Begge de to neste dagene reiser vi samlet fra hotellet og blir satt av ved de forskjellige skolene/barnehagene, 

igjen med unntak av de som skal til ANI som nok en gang bruker apostlenes hester. Disse dagene vil det bli 

fordypning i arbeidsmåter, blant annet ved at man følger undervisningen sammen med elevene. Fordelingen av 

skolene skjer på bakgrunn av deltakernes interesser og vil bli foretatt på fredag 21. februar.  

 

Pakuranga College har ca. 2000 elever fordelt på årene 9 – 15 (secondary). Skolen har ca. 100 

utenlandsstudenter som betaler for å gå der, og de har også et eget GATE (gifted and talented education)-

program. Følg denne linken for å lese den siste ERO-rapporten om skolen og her kan du følge skolen på 

Facebook  

 

 

Torsdag 26. februar 

 

Avreise fra hotellet kl. 08.10 – hjemreise ca. kl. 14.30 / 14.40 / 14.55. 

 

Denne dagen vil gruppen bli delt opp i åtte grupper og fordelt på skolene Baverstock Oaks, Wakaaranga, 

Cockle Bay og Auckland Normal Intermediate + barnehagene Botany Downs, Sommerville og 

Anchorage Park. Fritt valg av skoler og barnehager – mulighet for fordypning (som mandag og onsdag).  

 

 

Fredag 27. februar 

 

Avgang (vi går) fra hotellet kl. 08.30 til Auckland University of Education – Kohia og avslutter ca. kl. 

11.30.  

 

Dette er et tilbud fra vår side for å hjelpe dere til å se sammenhenger, avklare spørsmål og planlegge fremover. 

Vi skal være på John Hatties gamle universitet (han arbeider nå i Australia) hvor vi mange små biter sammen 

til vi ender opp med ”det store bildet”. Så blir det å se framover på ”veien videre” – hva har vi lært og erfart, 

og hvordan kan vi overføre dette til norske forhold. Det blir foredrag ved Grete Helle og Tom Rune Fløgstad 

fra Ringer i vann.  

http://www.pakuranga.school.nz/pakuranga-college/
http://www.pakuranga.school.nz/upload/usermedia/files/59599/final-ero-report-2013.pdf
https://www.facebook.com/PakurangaCollege
https://www.facebook.com/PakurangaCollege
http://www.edcentres.auckland.ac.nz/uoa/home/educationcentres/kohia-education-centre


 

På Kohia Education Center vil det være mulig å få kjøpt fagbøker, læringsmateriell, konkretiseringsmateriell 

m.v. Her har mange norske kredittkort gått veldig varme!  

NB. Bøker veier mye – sørg for å ha noen ledige kilo i kofferten før dere kommer til New Zealand.      

 

Det aller siste som skjer i det offisielle programmet er Assembly 

på Baverstock Oaks School kl. 13.30. Bussen går fra hotellet kl. 

12.45. Dette er den ukentlige fellessamlingen på skolen og en 

fantastisk flott opplevelse. Husk å ha med dere kamera, filmapparat 

og tørre lommetørklær. Dette er lagbygging på høyt nivå! Buss 

tilbake ca kl. 14.30. 

 

 

 

 

 

Fredag kveld kl. 18.30:  

 

Avslutningsmiddag. Dette er et frivillig tilbud og ikke inkludert 

i prisen for studieturen. Vi har booket et trivelig sted i 

gåavstand fra hotellet. Det er et BYOW – Bring Your Own 

Wine sted – og betyr at man selv kan kjøpe med seg vin til 

restauranten. På de fleste restaurantene (også på denne) blir 

det lagt på noen dollar for bruk av glassene. Nickies Thai 

Cuisine er stedet og her er web adressen www.nickies.co.nz.  

 

 

Lørdag 28. februar 

  

Utsjekk fra rommene innen kl. 10.00.  

 

Avreise til flyplassen kl. 10.45. 

 

Avreise til Singapore lørdag 28. februar kl. 13.30.  

Ankomst Norge neste dag. 

 

 

 

 

God tur hjem! 
 

 

 

 

 

http://www.kohia.auckland.ac.nz/en/kohia.html
http://www.nickies.co.nz/

