Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i videregående
opplæring for voksne – Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus – 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til tidligere tilskudd til etterutdanning av lærere og
ledere som underviser voksne i videregående opplæring. Kompetanse Norge og
fylkesmannsembetene stiller midler til rådighet til etterutdanningskurs for lærere og
ledere i opplæring i videregående skole for voksne.
Tilskudd
Kompetanse Norge har vedtatt tilsagn med inntil kr. 282 238,- totalt til videregående
opplæring for voksne i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.

Midlene fordeles som følger:
Oslo

81 244

Akershus

75 898

Østfold

61 436

Buskerud

63 660

Utbetaling
Fylkesmannen i Oslo og Viken ber om at søknad om tilskudd skjer i form av en kortfattet
beskrivelse av tiltakene som ønskes gjennomført. Beskrivelsen må inneholde
opplysninger om målgruppen for tiltaket, begrunnelse for tiltaket, innhold og plan
(program, tid, sted) for gjennomføring av tiltaket, samt kostnader tilknyttet tiltaket.
Tilskuddet vil bli utbetalt etter at Fylkesmannen i Oslo og Viken har mottatt og vurdert
søknaden. Siste frist for å søke om tilskudd er 31.10.2019. Søknad kan sendes per e-post
til postmottak@fylkesmannen.no.

Mål og kriterier for bruk av tilskuddet
Formålet med ordningen er å tilby etterutdanningskurs for lærere og ledere som
underviser voksne i videregående opplæring. Ordningen skal bidra til kvalitet i
opplæringstilbudene gjennom å fornye og forbedre opplæringen.
Tiltakene kan organiseres som felles samlinger for fylkeskommunene, på fylkesnivå, for
deler av et fylke, eller kombinasjoner av disse samt til kurs for opplæringssentre. Det
forutsettes at det gis minst et tilbud til alle lærere i målgruppen.

Midlene kan brukes i både 2019 og 2020, men må være gjennomført i løpet av
skoleåret 2019/2020, det vil si senest i vårsemesteret 2020.
Midlene kan brukes til å dekke allerede gjennomførte kompetansehevingstiltak i 2019.
Nærmere om hva midlene kan brukes til i 2019 og 2020:
Overordnede rammer for tiltakene er at de skal gi kompetanse innenfor følgende
områder
• arbeidsmåter i opplæringen som bidrar til et mer effektivt og individuelt tilpasset
opplæringstilbud, for eksempel:
o metoder for utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag
o metoder for utvikling av delferdighetene snakke/samtale, lytte, lese og skrive i
norskopplæringen
o metoder for opplæring i samfunnskunnskap i norskopplæringen
o veiledningsmetodikk
o tilrettelegging ved lese- og skrivevansker
• utvikling av godt læringsmiljø, slik som forebygging av mobbing og trakassering
mv.
• kartlegging og vurdering, herunder:
o vurdering av muntlige ferdigheter
o realkompetansevurdering
o underveisvurdering
o kartlegging for innplassering
Rapportering, kontroll og frister
•

•

•
•

Aktivitetsrapport med kort beskrivelse av om tiltaket ble gjennomført i henhold til
planen, deltakerlister og en kortfattet, samlet evaluering av tiltaket fra
tiltaksdeltakerne må sendes til Fylkesmannen snarest mulig etter gjennomføring
av kurset (og senest innen 14.08.2020) til postmottak@fylkesmannen.no
Regnskap skal legges ved aktivitetsrapporten, og må sendes snarest mulig etter
gjennomføring av tiltaket (og senest innen 14.08.2020) til
postmottak@fylkesmannen.no.
Regnskapet skal signeres av nærmeste økonomiansvarlig på
voksenopplæringssenteret/skolen.
Eventuelle ubrukte midler må tilbakebetales til Fylkesmannen i Oslo og Viken
etter innsending av aktivitetsrapport og regnskap senest innen 31.08.2020.

Oppfølging og kontroll
Fylkesmannen i Oslo og Viken kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene,
jf. §10 Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere
for å kontrollere at tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. §12 tredje ledd i lov av
7. mai 2004 om Riksrevisjonen.

Dersom kommunen har fått utbetalt for mye i tilskudd kan dette kreves tilbakebetalt,
evt. kan senere tildeling reduseres med et tilsvarende beløp som det som er betalt for
mye, jf. Reglement/bestemmelser for økonomistyring i staten av 12. desember 2003
med endringer.

