Referanser
"Vi har fått en helt ny hverdag." Skoleleder Nome
"Utrolig bra, og jeg er glad for å lære dette, og bruke det i min hverdag." Lærer Nome
"Det er morsomt. De er blitt best på trinnet og det holder seg." Avdelingsleder på ungd.
skole hvor en gruppe på 10-trinn har vært gjennom snuprosess. Gjerdrum.
"Tusen takk. Jeg har hatt mine to beste undervisningstimer dette året." "Får jeg lov til å
kysse deg." To lærere som har opplevd snuprosess på trinn, Gjerdrum
"Godt å se at det finnes tilnærminger som virker" Lærer Numedal
"Dette er fjerde gang jeg er på kurs med God Skole. Jeg blir oppmerksom på nye
elementer og detaljer hver gang, og måtte jo ta med dette til min nye skole." Lærer
Drøbak

1. Selvik Barneskole, Sande i Vestfold
2. Ekeberg barneskole, Holmestrand
3. Helgen Montessoriskole, Nome

Noen andre skoler som har vært i samarbeid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoppern Ungdomsskole, Jeløya
Steinerskolen i Fredrikstad
Hjuksebø Montessoriskole, Sauherad
Gjerdrum ungdomsskole, Gjerdrum
Gjerdrum barneskole, Gjerdrum
Aurvoll barneskole, Øyer
Veståsen skole, Gjerdrum
Kirkevoll skole, Re
Flesberg skole, Flesberg
Kleiverud barneskole, Holmestrand
Sande ungdomsskole, Sande i Vestfold
Lampeland barneskole, Flesberg

• Kjeldås skole, Sande i Vestfold
• Nøtterøy skoler, Nøtterøy
• Selvik skole, Sande i Vestfold
• Madsebakken skole, Kongsberg
• Vestsiden skole, Kongsberg
• Kongsgårdsmoen skole, Kongsberg
• Gamlegrendåsen skole, Kongsberg
• Vestfossen barneskole, Øvre Eiker
• Hokksund barneskole, Øvre Eiker
• Steinberg barneskole, Nedre Eiker
• Runni ungdomsskole, Nes
• Vidarheim skole, Øyer
• Akkerhaugen skole, Sauherad
• Ulefoss barneskole, Nome
• Fen barneskole, Nome (Nedlagt)
• Lunde 10-årige skole, Nome
• Gvarv barne- og ungdomsskole, Sauherad
• Gjøklepp ungdomsskole, Holmestrand
• Åsenhagen skole, Skedsmo
• Brånås skole, Skedsmo
• Garnes videregående skule, Bergen.
I tillegg har Paul Viktor Wiker i perioden 1996 - 2006 arbeidet på rundt hundre
av Oslos skoler (barneskoler/ ungdomsskoler/ videregående skoler). Han har
også holdt kurs for mange skoler over hele landet.

