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Kommuner til oppstartsfase Kompetanseløftet spesialpedagogikk og 

inkluderende praksis 

Vi viser til sak i møte i samarbeidsforumene regional og desentralisert ordning (19. og 20. mai 2020) 

vedrørende kommuner til oppstartsfase Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis.  

 

10 kommuner og en friskole søkte om deltakelse høsten 2020. Fylkesmannen i Rogaland har fått 

tildelt to plasser til to «prosjekter».  

 

Ut fra en helthetsvurdering er Sandnes kommune og Jærbarnehagene (samarbeidsprosjekt Gjesdal, 

Klepp, Time og Hå) prioritert i denne omgang.  

 

Sandnes kommune: 

På LAG for livslang lærelyst i Sandnes kommune. 

Jærbarnehagene: 

Utviklingsstøttende praksiser for barn 1-3 år 

 

Udir jobber med å beregne tildelingene til de ulike prosjektene, ut fra en modell med et grunnbeløp 

og en faktor basert på antall ansatte i skole og barnehage pr prosjekt.  Vi kommer tilbake til dette så 

snart vi vet noe mer. 

 

Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis er i en oppstartsfase og skal 

gjennomføres i løpet av en femårsperiode. Samarbeidsforumene vil bli involvert i det videre arbeidet 

for å forankre arbeidet i regional og desentralisert ordning. Samarbeidsforum skal vurdere i hvilken 

grad prosjektene som nå blir tildelt midler skal motta støtte i mer enn ett år. Det vil komme nye 

midler til kompetanseløftet i årene framover, og samarbeidsforum skal også legge til rette for at nye 

kommuner får ta del i ordningen.  

 

Vi gjør også oppmerksom på at søknader fra videregående opplæring ikke blir vurdert før ved 

oppstart i 2021.  

 

https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Barnehage/regional-ordning-for-barnehagebasert-kompetanseutvikling/innkalling-og-referat/
https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/desentralisert-ordning-for-kompetanseutvikling-i-skolen/saklister-og-referat/
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Det skal avholdes regionale konferanser til høsten i forbindelse med oppstarten. Vi avventer 

ytterligere avklaringer fra Udir og kommer tilbake med mer informasjon om dette så snart som 

mulig. 

 

Vi i utdanningsavdelingen benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Marianne Skogerbø                                             Randi Bjørkås                                     Anita Olufsen 

utdanningsdirektør                                             seniorrådgiver                                    seniorrådgiver 
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