Hva innebærer det å være representant i regionale arbeidsgrupper
eller samarbeidsforum i Oslo og Viken?
Hva innebærer det å være representant?
Medlemmer i regionale arbeidsgrupper og samarbeidsforum representerer ulike grupper av aktører
i barnehage- og skolesektoren. Representantene skal sikre medvirkning i ordningen for gruppene
de representerer:
- Eiere av offentlige barnehager og skoler
- Eiere av private barnehager og skoler
- Universitet og høyskole med geografisk tilknytning til regionen
- Kommunen som lokal barnehagemyndighet
- Organisasjonene (KS, lærerorganisasjonene, PBL, Fagforbundet)
- Statped

Regionale arbeidsgrupper
De regionale arbeidsgruppene er basert på en kombinasjon av nåværende og gamle fylker. Dette er
regionene:
- Oslo kommune og fylkeskommune
- Viken fylkeskommune
- Akershus
- Buskerud
- Østfold
I Oslo er det etablert to regionale arbeidsgrupper; en for barnehage og en for skole.
I Viken er det regionale arbeidsgrupper for barnehage, skole eller felles grupper for
barnehage og skole i Østfold, Buskerud og Akershus.
I Viken fylkeskommune er det en regional arbeidsgruppe.
Oppgaver og ansvar
De regionale arbeidsgruppene er underordnet samarbeidsforum. Arbeidsgruppene foretar en
første behandling og prioritering av behovsmeldingene, og de innstiller fordeling av midler til
samarbeidsforum som tar den endelige beslutningen for hvordan midlene skal fordeles og brukes.
Representanter i regionale arbeidsgrupper må:
- gjøre seg kjent med innholdet i lokal ordning for kompetanseutvikling i barnehager og skoler
og tilhørende dokumenter, f.eks. Overordnet plan for lokal kompetanseutvikling i Oslo og
Viken
- retningslinjer for tilskuddsordningen, kompetansestrategien for fremtidens barnehage og
andre dokumenter som ligger til grunn for ordningene (se retningslinjene)
- følge mandatet til regionale arbeidsgrupper som er beskrevet i Overordnet plan for lokal
kompetanseutvikling i Oslo og Viken være bevisst på at de møter på vegne av alle aktører i
gruppen de representerer
- være bevisst på at de får kjennskap til informasjon om barnehager og skoler som kan være
sensitiv.

-

sette av tid og prioritere å delta på møter
regne med å bruke tid på til å forberede seg til møter, f.eks. å sette seg inn i dokumenter
delta aktivt i gruppens arbeid og ta beslutninger som er til det beste for barnehager og/eller
skoler i sin region

Samarbeidsforum
For lokal ordning for kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Oslo og Viken er det etablert to
samarbeidsfora:
- Samarbeidsforum for lokal kompetanseordning for barnehage og skole i Oslo (SAF-Oslo)
- Samarbeidsforum for lokal kompetanseordning for barnehage og skole i Viken (SAF-Viken)
Statsforvalteren skal sikre at samarbeidsforumet ivaretar tilstrekkelig representativitet og har en
hensiktsmessig størrelse. Sammensetningen må sikre en god balanse mellom eiere,
universitet/høgskole og organisasjonene.

Oppgaver og ansvar
Samarbeidsforum er overordnet de regionale arbeidsgruppene. Samarbeidsforum behandler
arbeidsgruppenes innstilling av behovsmeldinger og tar den endelige beslutningen for hvordan
midlene skal fordeles og brukes til lokal kompetanseutvikling for barnehager og skoler.
Representanter i samarbeidsforum må:
- gjøre seg kjent med innholdet i lokal ordning for kompetanseutvikling i barnehager og skoler
og tilhørende dokumenter, f.eks. Overordnet plan for lokal kompetanseutvikling i Oslo og
Viken, retningslinjer for tilskuddsordningen, kompetansestrategien for fremtidens
barnehage
- følge samarbeidsforumets mandat som beskrevet i Overordnet plan for lokal
kompetanseutvikling i Oslo og Viken
- være bevisst på at de møter på vegne av alle aktører i gruppen de representerer i
samarbeidsforum
- være bevisst på at de får kjennskap til informasjon om barnehager og skoler som kan være
sensitiv.
- sette av tid og prioritere å delta på møter
- regne med å bruke tid på til å forberede seg til møter, f.eks. å sette seg inn i
dokumenter
- delta aktivt i samarbeidsforumets arbeid og ta beslutninger som er til det beste for
barnehager og/eller skoler i sitt fylke.
- vararepresentanter møter med lik myndighet som representanter når de møter i stedet for
sitt medlem.

