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Sammendrag 
Dette er et bakgrunnsdokument som er utarbeidet av styringsgruppen for desentralisert ordning, 

region Sør i Rogaland. Det beskriver hvorfor, hvordan, hvem og hva vi skal samarbeide om knyttet til 
desentralisert ordning om kompetanseutvikling. Det handler om læring på alle nivå, hvor hovedmålet 

er mestring og økt læringsutbytte for alle elevene våre! 
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1. Bakgrunn  
Kunnskapsdepartementet startet i 2017 innføring av en desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i skolen. Statlige midler skal bygge opp under skoleeier sitt ansvar for 
kvalitetsutvikling og stimulere til et langsiktig samarbeid mellom kommunene og universiteter og 
høyskoler (UH sektor). 

De siste årene har det vært avsatt betydelige midler til nasjonale satsinger i skoleverket. Enkelt sett 
kan det beskrives som at skoler og kommuner har søkt om å delta i ulike prosjekter og satsinger, og 
deretter har de fått tildelt midler. Satsinger og prioriteringer har vært fastsatt av sentrale 
myndigheter. 

Den største enkeltsatingen noensinne har vært Ungdomstrinn i utvikling (2013-2017). Kommunene i 
region Sør deltok  i ulike puljer og det var tilknyttet 2 utviklingsveiledere til kommunene (40% i 
Jærskulen og 60% i Sandnesskolen og Dalane). Denne satsingen har vært preget av skolebasert 
kompetanseutvikling, det vil si at lokale behov og forhold har vært avgjørende i utviklingsarbeidet. 
Samtidig har det vært et nært faglig samarbeid mellom universitet i Stavanger, kommuner og skoler. 
Arbeid i lærende nettverk har også vært vektlagt. 

Kunnskapsdepartementet beskriver i Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i 
skolen hvordan kompetansen i kommunene og skolene er økt, og at kommunene nå er i stand til å 
påta seg et større ansvar for det videre utviklingsarbeidet: 

«Til tross for åpenbare utfordringer viser evalueringer og erfaringer fra alle disse tiltakene, særlig Uiu, 
at sektoren nå er bedre i stand til å ta det ansvaret som ligger i desentralisert 
kompetanseutvikling, enn det kommunene var for ti år siden. Det er opprettet gode 
samarbeidsrelasjoner med universiteter og høyskoler, mange kommuner har et mer bevisst 
forhold til sine egne behov, og skolebasert kompetanseutvikling har vist seg å fungere bra» 
(KD 2017a). 

Sentrale myndigheter legger nå opp til at mer av utviklingsarbeidet skal legges til regionalt og lokalt 
nivå. Innenfor sentralt gitte rammer og overordnede føringer skal kommuner og skoler gjennom 
regionalt samarbeid få mer innflytelse på prioriteringer, organisering og gjennomføring av 
kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling i skolen. Det forutsettes at dette arbeidet skal skje i 
samarbeid med universitet og høgskoler. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetans

eutvikling-i-skole/desentralisert-ordning/desentralisert-ordning 
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Formål for samskaping i Region sør 
Gjennom medskaping og profesjonelle læringsfellesskap i alle ledd skaper vi gode, trygge 
læringsmiljø som fremmer elevenes læring. 

Partnerskapet er kjennetegnet av: 

● medskaping 
● samspill på ulike nivå 
● lærende nettverk 
● høye ambisjoner om elevenes læringsutbytte 
● eleven i sentrum 
● konstruktiv målrettet dialog 

Våre verdier er: 

● verdsettende samarbeid 
● engasjement og deltakelse 
● åpenhet 

Fire overordnede mål (Sektormålene) 
Kunnskapsdepartementet angir fire overordnede mål som ramme for bruken av midler til 
kompetanseutvikling: Region Sør sine lokale og regionale prioriteringer og mål skal bygge opp under 
sektormålene som ble revidert i 2019. 

● Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø  

● Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial  

● De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse  

● Alle lykkes i opplæringen og utdanningen  

Fire prinsipper 
I Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen legger 
Kunnskapsdepartementet fire prinsipper til grunn for det videre arbeidet med kvalitetsutvikling i 
skolen: 

1. Kommuner og fylkeskommuner har hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skolen 

Departementet mener at forutsetningene for lokalt utviklingsarbeid i større grad er til stede nå enn 
tidligere og begrunnelsen er:  

«Skoler og lokale skolemyndigheter har for eksempel mer erfaring med bruk av elevresultater som 
grunnlag for kvalitetsutvikling, og det er utviklet bedre samarbeid med universiteter og 
høyskoler. Sektoren har også mer erfaring med skolebasert kompetanseutvikling.» 

2. Kommuner og fylkeskommuner skal ha økt handlingsrom 

Departementet beskriver handlingsrommet slik: 

«Større handlingsrom til å planlegge kompetanseutvikling er nødvendig for at kommunene, ikke 
staten, skal kunne innta rollen som drivkraft for kvalitetsutvikling. Det forutsetter at nasjonale 
myndigheter ikke detaljstyrer hvordan tiltak gjennomføres. I den nye modellen for 
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kompetanseutvikling skal beslutningen om innhold i og organisering av kompetansetiltak tas 
på lokalt nivå.» 

3. Det statlige virkemiddelapparatet skal være differensiert 

Samtidig som hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skolen ligger hos kommunene og 
fylkeskommunene, mener departementet at det er nødvendig å sikre at ønsket utvikling skjer: 

«Departementet foreslår å etablere en nedre grense for kvalitet på sentrale områder i opplæringen. 
Det ligger fast at ansvaret for kvalitets- og kompetanseutvikling ligger hos lokale 
myndigheter, men kommuner og fylkeskommuner som ikke får til ønsket utvikling på egen 
hånd skal få støtte og oppfølging fra staten.» 

4. Kompetanseutvikling skal være forsknings- og kunnskapsbasert 

Det er en forutsetning fra departementets side at det faglige grunnlaget skal sikres gjennom 
samarbeid med universitet og høgskoler: 

«Det er universiteter og høyskoler som skal levere innholdet i kompetanseutviklingstiltakene som 
kommuner og skoler gjennomfører med bruk av statlige midler. Institusjonen må ha tett 
samarbeid med lokale skolemyndigheter og de profesjonelle fellesskapene på skolene for at 
innholdet i tiltakene skal være relevant der kompetanse skal brukes.» 

 
Ny modell for kompetanseutvikling 

Når mer av utviklingsarbeidet skal utformes og gjennomføres regionalt, er det behov for nye måter å 
organisere dette på. Departementet 
beskriver grunnlaget for en ny modell for 
kompetanseutvikling slik:  

«Basert på de fire prinsippene har 
departementet innført en ny modell for 
kompetanseutvikling i skolen.  

Nasjonale myndigheter skal ha en tydelig rolle som pådriver og tilrettelegger, men det er kommuner 
og fylkeskommuner som skal stå for gjennomføringen av tiltak, i samarbeid med universiteter og 
høyskoler. Modellen består av tre ordninger: 

● Desentralisert ordning: skal bidra til at alle kommuner gjennomfører tiltak for 
kompetanseutvikling, gjennom at statlige midler kanaliseres til kommunene. Innenfor nasjonale 
mål definerer og prioriterer kommunene selv hva de trenger, i samarbeid med universiteter og 
høyskoler. På lengre sikt skal fylkeskommunene omfattes av ordningen. 

● Oppfølgingsordning: kommuner og fylkeskommuner som over tid har svake resultater på 
sentrale områder i opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning. 

● Innovasjonsordning: skal gi mer forskningsbasert kunnskap om skolen. Staten setter krav til 
evaluering og kvalitet, mens lokale skolemyndigheter og forskningsmiljøer i samarbeid utvikler 
tiltakene som de vil prøve ut.» 

Teoretisk grunnlag for samskaping Region Sør  
Region Sør sine felles hovedmål bygger på sektormålene og overordnet del. I kapittel 3.5 beskrives 
det hvordan skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte 
reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Overordnet del- kap 3.5 
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I vedlegget bak i dokumentet forklares disse begrepene med innhold generelt og spesifikt for Region 
Sør- Rogaland.  

● Skolebasert kompetanseutvikling  
● Partnerskap 
● Verdsettende partnerskap 
● Profesjonelle læringsfellesskap 
● Medskaping 
● Samspill mellom ulike nivå 
● Lærende nettverk 

2. Deltakere i desentralisert ordning, region Sør 
Rogaland er delt inn i 3 regioner, Nord, Midt og Sør. Region Sør består av Sandnes, Gjesdal, Klepp, 
Time, Hå, Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim kommuner. Kommunene i region Sør er igjen delt 
inn i 3 områder som består av Sandnesskolen, Jærskulen og Dalane. Disse 3 områdene har sammen 
med Universitet i Stavanger dannet et partnerskap. Det er opprettet ulike fora som skal bidra til 
fremdrift i partnerskapet hvor representanter fra hovedtillitsvalgte i områdene er viktige partnere i 
Desentralisert ordning, region Sør. 

3. Organisering av desentralisert ordning, region Sør 
Våren 2019 er det  gjennomført en evaluering av strukturene og organiseringen i region Sør. Det er 
ønskelig med en mer operativ styringsgruppe. Medlemmene i styringsgruppen skal dermed være 
leder hos skoleeier som er faglig ansvarlig for desentralisert ordning. Det som tidligere ble kalt 
arbeidsutvalg avsluttes, da det er de samme representantene som treffes i kjernenettverket, region 
Sør.  

Styringsgruppen, region Sør 
Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for å definere lokale behov, sette mål og lede 
arbeidet i samarbeid med lærende nettverk, region Sør. Styringsgruppen skal vedta budsjett og 
godkjenne regnskap samt drøfte status for utviklingsarbeidet i region Sør-Rogaland. Styringsgruppen 
har et møte hvert halvår. Styringsgruppen består av  

● De 9 kommunene sin skolesjef/kommunalsjef/fagleder 
● 3 HTV (en fra hvert område) 
● 1 representant fra UiS 
● 1 representant fra fylkesmannen  

Ledelse av styringsgruppen skal rulleres mellom de 3 områdene i region Sør. Sandnes kommune v/ 
Hege Egaas Røen leder styringsgruppen fra juni 2019. 

Det åpnes opp for at flere personer fra kommunene kan møte i styringsgruppen når det er 
hensiktsmessig. 

Innhold: 

● Hovedretning – justere mål og tiltak i de ulike tidsspenn 

● Økonomifordeling  

● Struktur og organisering 

● Evaluering 

● Legge føringer for organisering og gjennomføring av samskapingsforum 
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Trond Egil Sunde er leder for Region Sør sitt nettverk som er tilknyttet Skoleeierforum Rogaland frem 
til desember 2019. Etter dette vil det bli naturlig at leder for region Sør i skoleeierforum er den 
samme som for styringsgruppen i desentralisert ordning for å sikre kontinuitet. 

Kjernenettverk, region Sør. 
Lærende nettverk med utgangspunkt i felles satsningsområder; Pedagogisk læringsteknologi og 
fagfornyelsen. Deltagere er fagpersoner fra Universitetet i Stavanger, faglige veiledere fra 
kommunene og HTVer. Målet er at dette lærende nettverket skal bidra til kompetanseutvikling hos 
fagpersoner i hvert område som sammen med UiS skal lede lærende nettverk i de 3 områdene. 
Planlegging og ledelse av nettverket går på rundgang mellom Dalane, Jærskulen og Sandnes.  

Innhold:  

● Faglig fokus knyttet til pågående satsinger 

● Samarbeid knyttet til innhold og ledelse av de ulike lærende nettverkene i de ulike områdene 

av Rogaland sør 

 

Samskapingsforum, region Sør:  
Det er opprettet et samskapingsforum som har som mål å arbeide lærende og i partnerskap for å 
skape fremdrift innenfor de felles satsningsområdene i desentralisert ordning. I Samskapingsforum 
møter alle ledernivå hos skoleeier (kommunalsjefer/direktør/skolesjefer/fagledere) og ansvarlige 
rådgivere/faglige veiledere på skoleeiernivå. 

Samskapingsforum er en halvårig utviding av kjernenettverket der skoleeiernivå, hovedtillitsvalgte fra 
alle kommunene og alle fagpersoner fra Universitetet i Stavanger inviteres inn i lærende nettverk. 
Målet med denne organiseringen er at den skal bidra til å utvikle profesjonelle læringsfelleskap 
mellom UH, skoleeiere, fylkesmann og Utdanningsforbundet knyttet til kompetanseutvikling i region 
sør, hvordan vi skal lære av hverandre.  

Ledelsen av samskapingsforum fordeles mellom de 3 områdene i region Sør. 
Modell:  Organisering av desentralisert ordning, region søR 
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Struktur for samskaping arenaer og lærende nettverk i DEKOM Rogaland, region Sør, 2019/2020 

Skoleeierforum Rogaland   
Arbeidsutvalg for skoleeierforum Rogaland: Trond Egil Sunde – region Sør (leder)+ ledere i region Nord og region Midt 

Region Nord Region 
Midt 

Region Sør- Styringsgruppe 
Leif Obrestad, Eigersund kommune  
Rune Andersen, Bjerkreim kommune  
Lise Moen, Lund kommune 
Johannes Sirevåg, Sokndal kommune 
Hege Egaas Røen, Sandnes kommune (Leder av styringsgruppen for desentralisert ordning) 
Hilde Siira, Gjesdal kommune 
Jan Harald Forsmo, Klepp kommune 
Trond Egil Sunde, Hå kommune (Leder i region Sør skoleeierforum) 
Pamela Sudmann, Time kommune 
HTV Sandnes 
HTV Jæren 
HTV Dalane 

 

 

Partnerskap med Universitetet i Stavanger – lærende nettverk på ulike nivå 

Samskapingsforum: Lærende nettverk på skoleeiernivå sammen med hovedtillitsvalgte og Universitetet i Stavanger 
 

Sandnesskolen 
 

Jærskulen  Dalane 

Kommunale fagpersoner utvikling (20%) 
2 fagpersoner fra UiS 
 

Kommunale fagpersonar utvikling (20%) 
2 fagpersoner fra UiS 

Kommunal fagpersonerutvikling (20%) 
2 fagpersoner fra UiS  

Kjernenettverk, region Sør: Lærende nettverk i pedagogisk læringsteknologi og fagfornyelsen 
Målgruppe: Alle kommunale fagpersoner som skal lede lærende nettverk i områdene i partnerskap med 6 fagpersoner fra UiS og HTV 
 

Sandnes/Forsand Gjesdal 
 

Kleppe Time Hå Egersund Bjerkreim Sokndal Lund 

Skoleledernettverk 
 

Skoleledernettvek  Skoleledernettverk  

U.S 
 

B.S 
1 

B.S 
2 

B.S 
3 

1-10 
skoler  

2.Små 
barne 
skoler 

3. Barne- 
skoler 

4.Barne- 
skoler 

1: 
1-10 

skoler 

2: 
U-skoler 

3: 
Store 

B-skoler 

4:  
Mindre 
skoler 

Støttesystemnettverk: (PPT, Altona, FBU, 
Trones og fagstab) 

5.Store 
barne 
skoler 

6.små/ 
mellom 
u.skoler 

7. Store 
u.skoler 

 Styringsnettverk: Skoleforum Dalane 

Lokale lærende nettverk for 
ressurspersoner i Sandnesskolen og 
ansatte i PPT: læringsteknologi og 
fagfornyelsen ledet av kommunale 
fagpersoneri partnerskap med UiS 
 
 

Lokale lærende nettverk for ressurspersoner i 
Jærskulen i læringsteknologi. IKT res.gruppe. 
Lærende nettverk i fagfornyelsen ut fra 
ledernettverkene. Ledet av nettverkslederne 
og UiS 

Lokale lærende nettverk for ressurspersoner i 
Dalane 
Læringsteknologi og fagfornyelsen. Ledet av 
UiS og kommunale fagpersoner 

Skolebasert kompetanseutvikling på alle 
skolene i Sandnesskolen 
 
 

Skolebasert kompetanseutvikling på alle 
skolene i Jærskulen  

Skolebasert kompetanseutvikling på alle 
skolene i Dalane 
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4. Rolleavklaringer 
Kommunene som skoleeiere har overordnet ansvar for kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling i 
sine skoler. Hver kommune er representert med skolesjef/kommunalsjef/fagleder med ansvar for 
kvalitetsutvikling i skolesektoren i den regionale styringsgruppen. Region Sør har 3 faglige veiledere 
som har ansvar for å planlegge og lede lærende nettverk i region Sør i samarbeid med HTV og fagfolk 
fra universitetet.  

Universitetet i Stavanger er partnere i utdanningsregion Sør og har delansvar for å bidra til utvikling 
av skolene i regionen. UiS vil være en faglig-pedagogisk samarbeidspartner som tilfører kompetanse 
både i samlinger i nettverkene på ulike nivå. Omfanget av samarbeidet er nedfelt i en felles avtale for 
region sør. Universitetet er medlem av styringsgruppen og skal bidra med kompetanseutvikling i 
lærende nettverk på alle nivå.  

Utdanningsforbundet er aktiv deltakende samarbeidspartner i region sør og har 3 medlemmer i 
styringsgruppen. De tre er hovedtillitsvalgt i egen kommune og representerer hvert sitt område 
(Jærskulen, Sandnes og Dalane) i styringsgruppen og i lærende nettverk. De hovedtillitsvalgte har i 
arbeidet med desentralisert ordning ansvaret for å representere lærerne. 

Involvering av lærerprofesjonen i kartlegging, valg og utforming av tiltak vil skje områdevis i Dalane, 
Sandnes og Jærskulen. Det beskrives mer hvordan hvert område gjør det annet sted i planen. 
Arbeidsplasstillitsvalgt skal være involvert på egen arbeidsplass.  

Fylkesmannen i Rogaland har ansvar for å legge til rette for at samarbeidsforum der kommuner, 
fylkeskommuner og UH blir enige om prioritering av utviklingsområder, og fordeling av de statlige 
midlene. Fylkesmannen skal også legge til rette for samarbeid mellom skoleeiere og UH-institusjoner. 
I tillegg skal Fylkesmannen stimulere til utvikling av partnerskap og langsiktig arbeid i lokale nettverk 
for kompetanseutvikling. Fylkesmannen har ansvar for å følge opp kvaliteten i utviklingsarbeidet. 

5. Felles satsninger i region Sør 
I region Sør ble det i oppstarten utarbeidet en strategi i ulike tidsspenn; kortsiktig og langsiktig. 
Innenfor det kortsiktige tidsspennet (2017/18) ble pågående satsinger i kommunene drevet videre 
med nye innspill fra samskaping på skoleeiernivå. Etablerte lærende nettverk ble opprettholdt. Det er 
viktig for de 3 områdene i region Sør og bygge videre og videreutvikle gode etablerte profesjonelle 
læringsarenaer, samtidig som vi ønsker utvikle nye i fellesskap for å lære av hverandre. Samarbeidet 
rundt felles satsninger skoleåret 2017/18, har sammen med kartlegginger i områdene, dannet 
grunnlag for fremtidige felles satsninger i region Sør. Skoleåret 2018/19 har vi gjennomført ulike 
kompetanseutviklingstiltak i områdene hvor alle har satsninger innefor fagfornyelsen og 
profesjonsfaglig digital kompetanse (PFDK) 

 

Felles satsingsområder i et kortsiktig tidsspenn (2017-2018) 

3 fokusområder: 

● Øke kapasitets- og profesjonskompetanse på skoleeiernivå 
● Øke kompetansen knyttet til pedagogisk bruk av læringsteknologi  
● Organisasjonsutvikling knyttet til Elevenes skolemiljø  
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Felles satsingsområder i et langsiktig tidsspenn (2018-2022) 

I 2018/19 ble det vedtatt felles satsinger på ulike nivå i kommunene: 

Lederutvikling 

o analysekompetanse hos lederne på skoleeier- og skoleledernivå 
o Hvordan lede kunnskapsbaserte utviklingsprosesser? 

 
● Kompetanse og forståelse knyttet til læreplaner i fag og Overordnet del- verdier og 

prinsipper for opplæringen. Tidlig innsats og god tilpasset opplæring for å oppfylle 
intensjonene i meld. st. 21 

● Profesjonsfaglig digital kompetanse 
● Stimulere til innovasjon på lærernivå som er forskningsbasert (innovasjonsordningen) 

7. Mål og tiltak for samskaping i region Sør, 2018-2022  
Hovedmålene for arbeidet er sektormålene. 

I Region sør skaper vi  arenaer for læring og utvikling på tvers av kommuner, i samarbeid med UH og 
hovedtillitsvalgte i regionen. Målet er å utvikle den kompetanse som finnes slik at vi sammen kan bidra til å 
skape gode skoler i Dalane, Jærskulen og Sandnesskolen. 

Tiltak 1: Etablere en operativ styringsgruppe.  

Tiltak 2:  Videreutvikle et kjernenettverk med fagpersoner fra UH, faglig veileder fra kommunene og HTV.  

Tiltak 3: Videreutvikle samskapingsforum som arena for forankring på alle nivå. 

 

 Vi ønsker å utvikle skolene til profesjonelle læringsfellesskap som preges av at ledere og lærere sammen 
reflekterer over, vurderer og videreutvikler egen praksis knyttet til pedagogisk læringsteknologi og bedre 
skolemiljø. 

Tiltak 1: Videreutvikle profesjonelle læringsfellesskap i regionene 

Tiltak 2: En felles samling for alle ledere og tillitsvalgte høsten 2020? 

 

8. Evaluering av ordningen 
Sør Rogaland ved styringsgruppen fastsetter og gjennomfører årlig underveisevaluering av 
ordningen. Endringer av innsatsområder, utvidelser og annet gjøres slik at det er mulighet for å 
innføre endringer ved nytt skoleår. Evalueringen skjer hvert år når vi har samskapingforum. Her 
møter HTV-er, alle kommunene og UH. I tillegg vil det ut fra forskning som gjøres i 2019/2020 på 
region Sør og region midt utarbeides tydeligere føringer for evalueringen.  

Kompetansebehovet bygger på kommunenes egne ståstedsanalyser for hvor kommunen ser at man 
har kompetansebehov. Felles behov for de 9 kommunene er skissert opp i dette dokumentet. 
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9. Ressursbruk  
Sandnesskolen 

Innsatsområde som det søkes midler til Egenfinansiering 

Lærende nettverk i «Alle elevene er våre» for skoleledere og støttesystem 
i Sandnesskolen 

500  000 

 

1000 000 

 

 

 

290 000,-utviklende opplæring i 
matematikk 

Lærende nettverk i pedagogisk bruk av læringsteknologi og fagfornyelsen. 

3 kommunale ressursskoler i PFDK i Sandnesskolen 

ressursperson i fagfornyelsen 

Kompetansemidlende tildeles 2 ressurspersoner ved hver skole for 
nedsatt tid. 

Etterutdanning i utviklende opplæring i matematikk 

Jærskulen 

Lærende nettverk i Jærskulen 7 ledernettverk.  

Lærende nettverk i Jærskulen for lærere med utgangspunkt i de syv 
ledernettverkene 

 

1 500 000.  

Utviklingsleder i Jærskulen, 
nettverksledere  i 7 nettverk 

Lærende nettverk i pedagogisk bruk av læringsteknologi. Organisert 
kommunevis 

Spredning i nettverket ifbm. Prosjektet inkluderende barnehage og 
skolemiljø 

Dalane 

Lederutvikling for skoleledere i Dalane 

 

300.000,- tilsammen 

Lærende nettverk læringsteknologi 

Spredning i nettverket ifbm. Prosjektet inkluderende barnehage og 
skolemiljø 

 

Midlene deles mellom kommunene og UH med 50/50 

I 2019/2020 vil det si mellom kommunene og UiS 
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11. Tidslinje for gjennomførte og planlagte tiltak 2017-2022 
Kortsiktige satsinger 2017-2018 

Periode Aktivitet Ansvar/målgruppe Gjennomført 
Vår 2017    
26.05.2017 
20.06.2017 
 

Planleggingsmøter/ samkjøringsmøter Kommunalsjefer/ 
Direktør/UH 

26.05.2017 
20.06.2017 
08.08.2017 
16.08.2017 
23.08.2017 
30.08.2017 

Juni 2017 Kartlegging av kompetansebehov i 
kommunene 

AU OK 

Høst 2017    
08.08.2017 
23.08.2017 
 

Planlegging og samkjøringsmøter AU OK 

16.08.2017 
 

Dialogkonferanse for å stake ut felles kurs AU OK 

16.08.17-24.09.
17 

Søknadsskrivingsprosess AU OK 

23.08.2017 Møte med representant fra fylkesmannen 
ang. søknad 

AU OK 

30.08.17 Dialogmøter mellom kommunene og UH på 
bakgrunn av behov i søknaden 

AU OK 

August/sept Utarbeidelse av bakgrunnsdokument for 
region Sør 

AU OK 

24.09.17 Søknad sendes fylkesmannen AU OK 
22.09.17 Møte i region Sør. Dialog – samarbeid og 

søknad  
Region Sør OK 

29.09.17 Skoleeierforum- deling fra de ulike regionene 
knyttet til fagfornyelsen 

SF-R AU OK 

August-desemb
er 

Skoleledernettverk i de ulike kommunene Skoleeiere OK i alle 
områdene? 

August-desemb
er 

Lærende nettverk knyttet til pedagogisk bruk 
av læringsteknologi i de ulike kommunene 

Skoleeiere OK? 

Vår 2018    
5. januar Utvidet AU- Sandnes AU, HTV, UiS, 

kommunale faglige 
veiledere 
Fylkesmannen 

OK (-HTVer og 
fylkesmann) 

Mars, 2018 Samskapingsforum region Sør 
«Felles retning for region Sør»  
Bla. definere roller for felles retning, 
og aktuelle lærende nettverk mellom disse 

Skoleeiere, HTVer fra 
alle kommuner, UiS, 
fylkesmannen 

Ok 

Januar -juni Lærende nettverk knyttet til pedagogisk bruk 
av læringsteknologi i de ulike kommunene 

Skoleeiere OK? 

April, 2018 Utvidet AU- Jæren 
Evaluering av samskapingsforum 
Info fra fylkesmannen om ressurstildeling 

AU, HTVer fra 3 
områder, UiS, 
kommunale faglige 
veiledere 
Fylkesmannen 

OK 

April, 2018 Skoleeierforum i Rogaland 
Fagfornyelsen- ny overordnet del 

Skoleeiere i 
kommunene 

Ok 
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Thomas Nordahls ekspert utvalg m/fagpersoner, UiS, 
HVL , 
Utdanningsforbundet 
Lektorforbundet 
Fylkesmannen 
KS 

Januar -juni Skoleledernettverk i de ulike kommunene Skoleeiere OK 
Mai/juni Samskapingsforum, region Sør 

Gjort-lært-lurt ut fra erfaringene til skoleeiere. 
Ble slått sammen med dialogkonferanse på 
UIS med Dennis Shirley og Andy Hargreaves 

Skoleeiere i Rogaland, 
HTVer, fylkesmannen,  

OK 

juni Erfaringskonferanse om pedagogisk bruk av 
læringsteknologi for region Sør 

AU og fagpersoner 
utvikling 

Utsatt 

 
 
 
 

 

Plan for 2018-2019 
Høst 2018 Pedagogisk læringsteknologi og fagfornyelsen 

 
Ansvar Når 

 Arbeidsutvalg DEKOM, region Sør Eivind, Nina og Hege på 
Uis 

 

 Møte på UiS med fagpersoner UiS 22. 08.18 
 Lærende nettverk region Sør Dalane 

 
 

 Lokale lærende nettverk  
Sandnes: 06.09.18 og 22.11.18 
Jærskulen:  
Dalane: 
 

Region Sør 
 

Høsten 

 Arbeidsutvalg DEKOM-region Sør 
 

Sandnes 02.11.18 

 Lærende nettverk region Sør 
 

Jærskulen  

 Samskapingsforum 
 

Sandnes 
Utsatt 

03.12.18 

Vår 2019 Pedagogisk læringsteknologi og fagfornyelsen Ansvar Når 
 Arbeidsutvalg DEKOM, region Sør 

 
Jærskulen  

 Møte på UiS med fagpersoner 
 

UiS  

 Lærende nettverk, region Sør 
 

Jærskulen 13.02 

 Lokale lærende nettverk 
Sandnes: 24.01.19,  21.03.19, 16.05.19 
Jærskulen: 
Dalane: 
 

Region Sør Våren 

 Arbeidsutvalg DEKOM 
 

Dalane  

 Lærende nettverk, region Sør 
 

UIS 10.04 

  
Styringsgruppemøte (Konstituering)  

Sandnes 13.06.19 
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CLAE- UiS og Jærskulen deler erfaringinger  UiS/Jærskulen 06.06.2018 

Høst 2019    
 Samling for Kjernenettverket 

 
Dalane 16.09 

 Fellessamling for hele fylket - Fagfornyelsen 
- samarbeid med alle regioner i 

Rogaland/Udir bidrar 
 

 19.11 

 Samling for Kjernenettverket 
 

Sandnes 29.11 

 Styringsgruppemøte 
 

Sandnes 03.12 

Vår 2020    
 Samskapingsforum/samling for 

Kjernenettverket 
 

Jærskulen 14.02 

 Styringsgruppemøte 
 

Sandnes 12.05 

 Felles ledersamling for reg. sør 
- samarbeid mellom 

Sandnes/Jærskulen/Dalane/UIS 
- Dennis Shirley og Andy Hargreaves 

bidrar 
 

 
Sandnes/Jærskulen/ 
Dalane/UIS 

 
04.06 

Høst 2020    
    
    
    
    
Vår 2021    
    
    
    
    
Høst 2021    
    
    
    
    
Vår 2022    
    
    
    
    
Høst 2022    
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VEDLEGG: 

Beskrivelse av profesjonelle læringsfellesskap i de 3 områdene i 

region Sør 
Siden det er viktig for de 3 områdene i region Sør å bygge videre på og videreutvikle etablerte 
profesjonelle læringsfellesskap i egne områder, blir det i bakgrunnsdokumentet gitt en beskrivelse av 
områdenes satsinger sett i sammenheng med felles satsninger i region Sør. 

Sandnesskolen 
Sandnesskolens kompetanseutviklingsstrategi «Tidlig innsats og kvalitet i tilpasset opplæring i 
Sandnesskolen» fra 2018-2022 ble vedtatt høsten 2017 og har disse målene: 

Mål 1: Sandnesskolen vil legge til rette for kompetanseutvikling som fører til kapasitets- og 
profesjonsutvikling av lærere, skoleledere, SFO-ledere, PPT og skoleeier, for å styrke elevens læring 
Mål 2: Sandnesskolen vil legge til rette for kompetanseutvikling som utvikler pedagogisk bruk av 
læringsteknologi i undervisningen, for å styrke elevens læring 
Mål 3: Sandnesskolen vil legge til rette for kompetanse- og organisasjonsutvikling for å utvikle enda 
bedre skolemiljø ved alle skolene i kommunen 
Mål 4: Sandnesskolen skal stimulere til kompetanseutvikling av lærere i realfag, som bidrar til at barn 
og unges kompetanse i realfag forbedres. 
Mål 5: Sandnesskolen vil legge til rette for kompetanseutvikling for å lykkes med implementering og 
forståelse av ny læreplan. Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen sammen med 
de nye fagplanene.  
 

Skoleeier i Sandnesskolen etterstreber en tett på strategi. Dette innebærer blant annet at fagleder og 
skolefaglige rådgivere i oppvekst skole, støtter og deltar på ulike læringsarenaer. Fagledere for 
kvalitetsoppfølging og kvalitetsutvikling følger opp alle skolene i årlige utviklingssamtaler hvor det 
samtales rundt skolenes kvalitetsoppfølging (skolebasert vurdering og oppfølging av lovverk) og 
skolenes områder for kvalitetsutvikling (Satsningsområder og skolebasert kompetanseutvikling). 
Organisering av skolens ressurser (GSI) blir dermed også et viktig tema. Elever, SU-leder, ATVer og 
ledergruppen er målgruppen for utviklingssamtalen. Konklusjoner fra utviklingssamtalene og 
utviklingsmål blir nedfelt i en intern kontrakt mellom rektor og kommunaldirektør. 

Sandnesskolen har utviklet en leder- og skoleutviklingsstrategi «Alle elevene er våre» som skal bidra 
til kollektiv læring på alle nivå. Hovedmålet er økt læringsutbytte for alle elevene gjennom god 
tilpasset opplæring. Fra skoleåret 2019/20 har skoleeier valgt ut 2 kjernekomponenter i 
lederutviklingen: Profesjonelle læringsfellesskap og  eleven som aktør- medskaping  
 
Delmålene er: 

● Legge til rette for kapasitets- og profesjonsutvikling hos skoleledere og støttesystem i 
Sandnesskolen gjennom ulike læringsarenaer på tvers av skoler. 

● Alle skolene skal arbeide med skolebasert kompetanseutvikling (som involverer alle ansatte) 
for å videreutvikle kvaliteten i tilpasset opplæring. 

 
Alle skolene i Sandnes har identifisert kjernekomponenter for sin satsning på bedre tilpasset 
opplæring, og spisset disse i forhold til arbiedet med fagfornyelsen og pedagogisk læringsteknologi. 
Sandnes kommune er i implementeringsfasen av en stor satsning knyttet til pedagogisk bruk av 
læringsteknologi. Alle skolene har en pedagogisk IKT-veileder som arbeider i lærende nettverk på 
kommunalt nivå, og sammen med skoleledelsen legger tilrette for skolebaserte prosesser innad på 
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egen skole. Arbeid med skolebasert kompetanseutvikling er knyttet til arbeidet med ny læreplan; 
overordnet del- verdier og prinsipper for grunnopplæringen og nye fagplaner. Alle skolene har derfor 
en ressursperson for fagfornyelsen som også jobber i lærende nettverk sammen med pedagogiske 
IKT veiledere for å se sammenhengen i disse satsningene.  Satsningene knyttes opp til leder- og 
skoleutviklingsstrategien «Alle elevene er våre» hvor lærende nettverk på ulike nivå skal fungere som 
støtte i lærings- og utviklingsprosessene. For ytterligere støtte til skolene i dette arbeidet har 
Sandnesskolen ansatt en kommunal ressursperson (i 30% stilling) knyttet spesielt til fagfornyelsen. 
Det er også opprettet 3 kommunale ressursskoler innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse. De 
skal bidra med kompetanseheving, veiledning og erfaringsdeling på tvers av skolene i Sandnes og 
Forsand. Partnerskap med universitetet  i Stavanger og andre kommuner i region Sør skal bidra til 
gode læringsprosesser på alle nivå. Viktige læringsarenaer for Sandnesskolen vises i figuren nedenfor. 

Organisering av profesjonelle læringsfellesskap i Sandnesskolen (og Forsand) 
og region Sør 

 

Hva Rektor AU Rektor- 
møter 

Skoleleder- 
samlinger  

Skoleleder- 
nettverk 
(S-nettverk) 

Støtte- 
system 
nettverk 

Nettverk for 
ressurs 
personer 

Lærende 
nettverk i 
Sandnes 

Med- 
skaping  

Hve
m 

Kom.dir 
fagstab og 
ledere av  
S-nettverk 

Rektorer 
Kom.dir 
fagstab 
HTV 
PPT 
 

Alle 
skoleledere 
SFO-ledere 
Kom.dir 
fagstab 
HTV 
PPT 
 

32 skoler er 
delt inn i 4 
nettverk 

Fagstab 
PPT 
(§5.1) 
Altona 
(§9a) 
FBU 
(§2.8) 
Trones 
(§5.1) 

Sosiallærer 
Spes.ped- 
koordinator 
IKT-veileder 
Flerspråklig 
koordinator 
Lærer- 
spesialister 

Skoleledere 
SFO-ledere 
Kom.dir 
fagstab 
HTV 
PPT 
Ressurpers. 
knyttet til 
satsinger 

HTV 
Kom.dir 
Fagledere 
Fagstab 

Når Månedlig Månedlig 4 ganger pr. 
år 

Månedlig Månedlig  1-2 ganger pr. 
år 

4 ganger pr. år 

Desentralisert ordning – region Sør: Felles satsningsområder: Pedagogisk læringsteknologi og fagfornyelsen 

Hva Styrings- 
gruppe 

Regionalt 
lærende 
nettverk 

Lærende 
nettverk i 
Sandnes 

 Skolebasert kompetanseutvikling 

Hve
m 
fra 
Sand
nes 

Fagleder 
kvalitets- 
utvikling 

2 faglige 
veiledere 
knyttet til 
fagfornyelsen 
og 
Ped.IT(fagsta
b) 
HTV 

2 faglige 
veiledere 
(fagstab) 
1 
ressurspers.
: 
fagfornyels
en 
3 res. skoler 
ped. IT 
32 ped. IT 
veiledere 
32 ressurs- 
personer 
fagfornyels
en 
HTV/PPT 
 

 Alle skolene og alle ansatte. 
Ledelsen sammen med ressurspersoner og ATVer er ansvarlig 
for å legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling 
innenfor skolens utvalgte kjernekomponenter i pedagogisk 
læringsteknologi og fagfornyelsen.  
Faglige ressurser til skolene: 
Faglig veileder fagstab- fagfornyelsen 
Faglig veileder fagstab – pedagogisk IT 
2 ressurspersoner  fra hver skole (BS og US) fagfornyelsen 
2 ressurspersoner fra hver skole (BS og US) innenfor ped. IKT 
2 fagpersoner fra UIS 

Vi har partnerskap med UiS på alle samskapingsarenaene 

Når 2x pr. år 3 (4).x pr. år 6 x pr. år   
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Fagleder og skolefaglige rådgivere samarbeider tett med kommunene i region Sør og universitetet i 
Stavanger for å videreutvikle de ulike læringsarenaene. 

Sandnes er en realfagskommune. Den største satsningen innenfor er realfag er knyttet til utviklende 
opplæring i matematikk (UOM). Sandnesskolen og Universitetet i Stavanger har partnerskap om 
etterutdanning av lærere. Etterutdanning av matematikkveiledere skal bidra som støtte til 
kompetanseutvikling innad på skolene i utviklende læring. Lura skole er kommunes ressursskole i 
UOM. De bidrar med kompetanseheving i Sandnesskolen gjennom observasjon, veiledning og ledelse 
av lærende nettverk i sandnesskolen. Flere skoler og kommuner deltar på ordningen som Universitet 
i Stavanger og Sandnes kommune driver i partnerskap. En stipendiat fra Universitet i Stavanger 
forsker på de pedagogiske prinsippene og elevenes læringsutbytte i UOM.  

Sandnesskolen har  lærerspesialister i matematikk, norsk, profesjonsfaglig digital kompetanse og 
spes.ped. Lærerspesialistordningen er viktig for kvalitetsutvikling i Sandnesskolen. Lærende nettverk 
ledes av repr. fra skoleeier. Vi har invitert med lærerspesialister fra Klepp og Stavanger i lærende 
nettverk. Det er plass til flere. 

I tillegg har Sandnes kommune ulike støttesystem som driver lærende nettverk som skal bidra til 
støtte i skolenes ressursgrupper og arbeidet med tilpasset opplæring 

● Altona skole og ressurssenter- Lærende nettverk for sosiallærere 
● PPT- Lærende nettverk for spes.ped koordinatorer 
● Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)- Lærende nettverk for flerspråklige koordinatorer 
● Fagstab- lærende nettverk for nyutdannede lærere 

 

 

 

Jærskulen 
Jærskulen er et forpliktende samarbeid om skoleutvikling mellom kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og 
Time. Samarbeidet ble etablert som et prosjekt i 2013 , og etter evaluering våren 2019 videreføres 
arbeidet som en fast ordning fremover.  

Mål og prinsippdokumentet som ble utformet i 2011 danner grunnlaget og føringene for Jærskulen. 
Dokumentet er under revidering og vil legge føringer for Jærskulen sine 4 kommuner fra 2020 av. 

I Jærskulen er overordnet mål at skolene skal ha et kollektivt faglig trykk der man får et økt 
læringsutbytte, og et forbedret læringsmiljø for elevene.  Avgjørende for å få til skoleutviklingen er 
hvordan skolene prioriterer, organiserer og gjennomfører utviklingsarbeidet gjennom skoleåret. Det 
er utarbeidet et felles kvalitetssystem som et bakgrunnsdokument for utviklingsplanene. Hver skole 
utarbeider en utviklingsplan basert på analyser av skolens behov for utvikling. Planen er  førende for 
det lokale arbeidet med skoleutvikling, og er del av oppfølgingen av skoleeierne i tre årlige 
dialogmøter.  

Samarbeidet kjennetegnes av fellesskap for læring og utvikling som er basert på kunnskap fra 
forskning og evidens. Gjennom Jærskulesamarbeidet er det investert mye i å etablere forutsetninger 
for en langsiktig skoleutvikling gjennom systematisk samarbeid mellom skolene og mellom 
kommunene. Unikt for Jærskulen er den integrerte og sterke rollen som lærerprofesjonen gjennom 
Utdanningsforbundet har i prosjektet. 
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Som del av evalueringen våren 2019 fremkommer det behov for å gjøre endringer knyttet til 
organisasjonskart og strukturer på ledernettverk. Dette vil bli gjennomført i løpet av de to neste 
årene.  

I 2017 ble Jærskulen del av Region Sør i ny ordning med desentraliserte kompetanseutviklingsmidler. 
I Jærskulen utpekte to områder seg som sentrale å jobbe med i skolene, og i samarbeid med de andre 
kommunene i Region Sør og Universitetet i Stavanger; pedagogisk bruk av læringsteknologi og 
fagfornyelsen. Dette ble begrunnet med bakgrunn i at alle de fire kommunene de senere årene har 
innført 1:1 for alle elevene, og det er behov for økt kompetanse hos lærerne for pedagogisk bruk av 
verktøyet. Fagfornyelsen var i tidlig fase og dannet et godt grunnlag for samarbeid og deling med UH 
sektoren. I det videre arbeidet har dette blitt bearbeidet og konkretisert i følgende to hovedspor i 
Jærskulen som er rettet inn mot læreplanfornyelsen: 

1.  Langsiktig arbeid med dyptgripende endring av praksis: “Gå i dybden” 
2. Strategi for å utvikle elevens grunnleggende digitale ferdigheter - Et middel for å innfri 

fagfornyelsen 

1. Formål for det langsiktige arbeidet med dyptgripende endring av praksis: Skolebaserte prosesser 
der skolene, lærere og ledere arbeider langsiktig. 

Innhold og organisering: Arbeidsgruppa i Jærskulen består av skolesjefer og rådgivere. 
Arbeidsgruppa sine medlemmer er også nettverksledere. Jærskulen sine ledernettverk har ansvar for 
planlegging av gode prosesser i læreplanfornyelsen ut på hver skole. I arbeidet med langsiktige og 
dyptgripende endringer i praksis vil fagpersoner fra UiS være partnere i nettverk og bidragsytere ut 
mot lærersamlinger. Nettverkene har fem møter i året. Samarbeid om læreplanfornyelsen skjer i 
ledernettverk av skoler fra forskjellige kommuner. 

Hovedmål: En skole som er kjennetegnet av en kultur og praksis som er i tråd med  innholdet i 
“Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnopplæringen.” 

Delmål: Delmål skal settes sammen med ledere og lærere(tillitsvalgte) høsten 2019 

 

2. Formålet med strategien for å utvikle elevens grunnleggende digitale ferdigheter er at det skal 
være et middel for å innfri fagfornyelsen.  

Innhold og organisering: Den felles strategien for de fire kommunene bygger på kommunale 
strukturer. 2-3 digitale ressurspedagoger i hver kommune har frikjøp på 20-50% av lærerstillingen 
sin. 

Hovedmål: Jærskulen har lærere og ledere med profesjonsfaglig digital kompetanse i tråd med de syv 
områdene i gjeldende rammeverk for PfDK. 

Delmål: 

● Ledere og lærere med økt kompetanse på områdene måles høsten 2020 
● Skolene bruker den åpne MOOC-en for PfDK som del av 
kompetanseutviklingen 
● Etablert systematisk samarbeid mellom IT-avdelingen og skolekontoret våren 
2019 
● Konkretisere innhold og mål i arbeidet til de digitale ressurspedagogene 
september 2019 
● Evaluering av fremdrift og samlinger i gruppa med de digitale 
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ressurspedagogene våren 2020 
● Legge til rette for at lærere kan ta studiet PfDK gjennom ordningen KFK 
(kommunale føringer på hvordan) 
● Lederne har til enhver tid oversikt over hvem som tar studiet PfDK og 
involverer disse i fellestid for deling 
● Desentraliserte kompetansemidler som går til kommunene skal brukes til å 
frikjøpe mellom 2-5 lærere som digitale ressurspedagoger i hver kommune 
● Evaluering av ordningen med frikjøp av de digitale ressurspedagogene i Jærskulen innen 
januar 2021  

 

I tillegg til de to hovedsporene for læreplanfornyelsen har Jærskulen ulike samarbeid med UiS som 
støtter opp om arbeidet med læreplanfornyelsen. 

a) DigUp.  
b) CLAE I og CLAE II 
c) Resilient 
d) Inkluderende barnehage og skolemiljø 

De 33 skolene er organiserte i ledernettverk som igjen har ansvar for skolebasert 
kompetanseutvikling. De skolebaserte prosessene vil skje i lærersamlinger og på den enkelte skole.  

Jærskulen har disse ledernettverkene: 

1. 1-10 skolene 
2. Små barneskoler 
3. Mellomstore barneskoler 
4. Mellomstore barneskoler 
5. Store barneskoler 
6. Små/mellomstore ungdomsskoler 
7. Store ungdomsskoler ATV nettverk 

Organisering av profesjonelle læringsfellesskap i Jærskulen og region Sør 

H 
V 
A 

Kommunale 
ledermøter/ 
rektormøter 

Ledernettverk 
 

Arbeidsgruppa 
i Jærskulen* 

Styringsgrup
pa i 
Jærskulen * 

IKT res. gruppe Felles
møte 

H 
V 
E 
M 

Hå: 
Rektorsamli
ng/skolelede
rsaming  
 
Klepp/Gjesd
al: Rektor og 
ass.rektor 
Time: 
Ledergruppe
ne 
BKS, PPT, 
HTV 

To 
skoleledere 
fra 33 skoler 
delt i 7 
ledernettverk.  
Ledet av 
skoleiernivået 

Skolefaglige 
rådgivere  og 
skolesjef/ 
fagsjef i alle 4 
kommuner 
Utviklingsleder 

kommunalsj
efer 
4 HTV 
2 
skoleledere 
utviklingsled
er 

Rep fra hver 
kommune med 
ansvar for 
digitale- 
ressurspedagog
er 
 
Rep fra hver 
kommune med 
teknisk ansvar 

2-5 digitale 
res.pedagoger 
møtes i 
lærende 
nettverk 3 
ganger årlig + 
digitalt jevnlig 

Politike
re i 
utvalge
ne 
rektore
r 
ATV 
Skoleei
er 
Rådme
nn 
Ordfør
ere 

 Kvalitetssyst
em 

Kompetanseh
eving 

Kompetansehe
ving 

Styring av 
Jærskulen 

Kompetansehe
ving 

Kompetansehe
ving 

Tilstan
ds 
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Informasjon 
og 
kommunal 
kompetanse
heving 

Effektiviseren
de synergier 
Dybdelæring 
Erfaringsdelin
g 
 

Effektiviserend
e synergier 
Dybdelæring 
Erfaringsdeling 

Effektivisere
nde 
synergier 
Avklaringer 
og 
prioriteringe
r 

Effektiviserend
e synergier 
Erfaringsdeling 

Erfaringsdeling 
Planlegginga av 
prosesser i 
egne 
kommuner 

rappor
t 
 
Utvikli
ngs 
-arbeid 

N 
Å 
R 

Månedlig Minimum 5 
ganger pr år 

Månedlig Månedlig 6 ganger pr år. 
Kommunale 
møter oftere 

 Februa
r hvert 
år 

 
 

 

Dalane 
Hovedmål: I skoleåret 2019/2020 ønsker vi å forbedre samarbeidet på tvers av de fire Dalane-kommunene, for å 

bedre utnytte og videreutvikle kompetansen på de ulike skolene. Vi vil, gjennom nettverksarbeid, lære av og med 

hverandre med mål om å gi elevene et bedre læringsutbytte. Hovedfokus vil ligge på pedagogisk bruk av 

læringsteknologi og Fagfornyelsen.  

 

 

Inndeling av nettverkene: Følges opp av: 

1. 1-10 - skolene: Hellvik, Vikeså og Sokndal Sokndal 

2. Ungdomsskolene: Husabø, Lagård og Lund Eigersund 

3. Barneskole: Husabø, Nygård og Eigerøy Eigersund 

4. Barneskole: Grøne Bråden, Rundevoll og Bjerkreim Bjerkreim 

5. Barneskole: Helleland, Heskestad, Kiellands Minde Lund 

 

Eksisterende nettverk/møtepunkter: 

 

Lærende nettverk skoleledere og ressurspersoner 

Formål: Få et større nettverk med fokus på skoleutvikling sammen med skoler med tilsvarende organisering og 

størrelse. Felles opplæring i analysekompetanse. Fokus på Fagfornyelsen og pedagogisk bruk av læringsteknologi. 

Organisering og innhold: Møtes to ganger i halvåret. I samarbeid med UIS utarbeides det et forslag til gjennomføring 

av kompetanseheving innenfor analysekompetanse for skolelederne. Fagperson fra UIS er med i nettverkene. Ansvar 

for møtet går på rundgang mellom skolene. Den arrangerende skole har ansvar for å dele praksiseksempler fra sin 

skole. Ledelse av nettverkene fordeles mellom kommunalsjefer og fagleder i kommunene. 

 

Lærende nettverk IKT 

Formål: Engasjerte og kunnskapsrike IKT-ressurspersoner er en nøkkelfaktor i arbeidet med å få best mulig utnyttelse 

av de digitale verktøyene. Nettverket skal fungere som et møtepunkt hvor man lærer av og med hverandre.  

Organisering og innhold: Samlingene ledes av faglig veileder. Samling en gang i halvåret. Alle IKT-ressurspersoner fra 

skolene deltar. Dele erfaringer og praksiseksempler fra de ulike skolene. Jobbe sammen og utarbeide workshop for 

lærerne. 

 

Arbeidsutvalg 
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Formål: Statusrapport for arbeidet med Desentralisert Ordning. Overordnede planer/justeringer. Forankring av 

arbeidet. Planlegge videre. 

Organisering og innhold: Representant fra skoleeier, HTV og faglig veileder møtes i denne gruppa. Møtes jevnlig for å 

være oppdatert og samkjørt ift. progresjonsplanen.  

 

 

Styringsgruppe 

Formål: Beslutningsorgan.  

Organisering og innhold: Skoleforum Dalane (kommunalsjefer). Vedtar fremdrift og innhold i Desentralisert ordning 

Dalane. 

 

 

 

Møtepunkter vi ønsker å opprette: 

 

Elevsuperbrukere 

Formål: Opprette en gruppe elever som har ekstra god kunnskap om digitale hjelpemidler, slik at de kan være en 

hjelpende hånd for lærere i klasserommet til daglig. Være elevenes stemme i arbeidet med pedagogisk 

læringsteknologi.  

Organisering: Hver skole utnevner en elevsuperbruker i hver klasse. Har møter to ganger i halvåret med alle, der 

erfaringer utveksles. Alle superbrukere samles en gang i året for felles faglig oppdatering. Ledes av faglig veileder.  

 

 

Fellesmøter 

Formål: Skape et møtepunkt for politikere, skoleledelse og kommuneledelse.  

Organisering: KO-utvalg, ordfører, rådmann, skoleeier, fagsjef, faglig veileder, HTV og alle rektorer. Det faglige 

innholdet har fagsjef skole og faglig veileder ansvar for. Kan godt være i forbindelse med statusrapport i skolen. Det 

legges opp til diskusjoner om skoleutvikling. Praksiseksempler med elever og lærere. Mål om å gjennomføre dette på 

sikt. 
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 Eksisterer: Ønskes opprettet: 

Hva Lærende nettverk 
skoleledere og 
ressurspersoner 

Lærende nettverk 
IKT 

Arbeidsutvalg Storsamling Fellesmøter Elevsuper
brukere 

Hvem 2 skoleledere og 
ressursperson fra 
hver skole 
Evt deltaker fra PPT 
 
 
Ledes av arrangør, 
som går på 
rundgang, i 
samarbeid med UIS 

1 IKT- 
ressursperson fra 
hver skole 
 
Ledes av faglig 
veileder.  

Representant fra 
skoleeier 
HTV 
Faglig veileder 

Fra hver skole: 
2 skoleledere 
Ressursperson 
Fagfornyelsen 
Ressursperson IKT 
 
Kommunalsjefer 
Fagstab 
Faglig veileder 
UIS 
HTV alle 
kommuner 

Ordfører 
Rådmann 
Utvalgspolitikere 
Rektorer 
Skoleiere 
Fagstab 
 
Ansvarlig: Fagstab 
og faglig veileder 

Elevsuper
brukere 
fra alle 
skolene. 
 
Ledes av 
faglig 
veileder.  

Hva Fagfornyelsen 
Pedagogisk bruk av 
læringsteknologi 
Analysekompetanse 
 
Informasjon og 
felles kompetanse- 
heving. 
 
Erfaringsutveksling. 

Informasjon og 
felles 
kompetanseheving 
 
Erfaringsutveksling 

Styring av 
nettverket for 
Dalane. 
 
Erfaringsutveksling 
 
Avklaringer og 
prioriteringer.  

 Et møtepunkt 
mellom politikere, 
administrasjon og 
skoleledere. 
 
Tilstandsrapport 

En stor- 
samling 
med 
fokus på 
lærings- 
teknologi. 

Når Møtes 2 ganger i 
halvåret 
 

Møtes en gang i 
halvåret 

Møtes minimum 1 
gang i halvåret 

1 gang pr halvår 1 gang i året. 
Første gang våren 
2020 

1 gang i 
året 

Desentralisert Ordning – region Sør:  
Felles satsningsområder: Pedagogisk læringsteknologi og fagfornyelsen 

Hva Styringsgruppe Kjernenettverk   

Hvem 
fra 
Dalane 

Leif Obrestad, Eigersund kommune  
Rune Andersen, Bjerkreim kommune  
Lise Moen,Lund kommune 
Johannes Sirevåg, Sokndal kommune 
HTV Dalane 

Fagleder skole - Leif Obrestad 
Faglig veileder - Rune Svanes Pedersen 
HTV - Inger Sørlie 
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Teoretisk grunnlag for samskaping i region Sør 
Region Sør sine felles hovedmål bygger på sektormålene; Gode og inkluderende læringsmiljø skal 
legge til rette for mestring og godt læringsutbytte. Alle elevene våre skal få hjelp tidlig , slik at alle får 
utviklet sitt potensial og lykkes i opplæringen. Det forutsetter at vi som arbeider i  kunnskapssektoren 
har høy kompetanse. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper som skal være styrende 
for vårt arbeid. I kapittel 3.5 beskrives det hvordan skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der 
lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin 
praksis. Overordnet del- kap 3.5 

Region Sør sine strukturer og organisering på ulike nivå, skal bygge oppunder disse verdiene og 
prinsippene og legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling. Det innebærer at alle skolene og 
alle ansatte involverer seg i kompetanseutvikling som kommer elevene til gode. En forutsetning for å 
lykkes med skolebasert kompetanseutvikling er at vi utvikler profesjonelle læringsfellesskap på ulike 
nivå. Dette skal gjøres i lærende nettverk hvor vi bruker verktøy og metoder som fremmer 
profesjonelle læringsfellesskap. God ledelse er en forutsetning for å lykkes. Gode ledere involverer 
sine ansatte i utviklingsprosesser. Ressurspersoner knyttet til satsningsområder, medskaping med 
tillitsvalgte og fagpersoner fra Universitetet i Stavanger spiller en viktig rolle i desentralisert 
kompetanseutvikling i, region Sør.  

Skolebasert kompetanseutvikling 
Hensikten med skolebasert kompetanseutvikling er varig virkning, og videreutvikling av skolen som 
lærende organisasjon, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte arbeidet med elevenes læring. 
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer blant annet at utviklingstiltak skal ta utgangspunkt i 
lokale behov og prioriteringer. I tillegg involveres både ledere, lærere og eventuelt andre ansatte i 
utviklingsarbeidet. Utdanningsdirektoratet beskriver skolebasert kompetanseutvikling slik: 

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en 
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger 
og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. 

Skolebasert kompetanseutvikling handler om å lage strukturer som legger til rette for å ta i bruk og 
dele den kunnskapen og de ferdighetene skolen allerede har, koble denne kunnskapen opp mot teori 
og forskning, slik at man på beste mulig måte kan øke elevenes læringsutbytte. Bakgrunnen for 
denne måten å jobbe på, er teorier om at deltakerne i prosessen finner mening med arbeidet. Når de 
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selv har deltatt i analyser av egen skolehverdag, egen skoles styrker og svakheter og egen 
undervisning, øker motivasjonene for å utvikle skolen sammen.  

Alle skoler som har deltatt i Ungdomstrinn i utvikling (UIU), har hatt egne kontaktpersoner ved 

universitetet som har vært ansvarlige for oppfølging av skolene. Ved besøk ute på skolene og 

gjennom deltakelse i regionale nettverk har fagfolk fra universitetet vært i direkte dialog med lærere 

og skoleledere. Dette har bidratt til kompetanseheving for alle parter. Forskning på Uiu viser at 

Universiteter og høyskoler har økt sin egen kompetanse til å drive skoleutvikling og blitt mer 

praksisnære som følge av samarbeid med skoler og kommuner i de ulike satsingene. Region Sør er 

fornøyd med at vi nå har etablert et partnerskap med Universitetet i Stavanger hvor vi felleskap skal 

videreutvikle hverandre. 

Gjennom Uiu har Rogaland hatt god erfaring med utviklingsveiledere. De har vært gode bindeledd 
mellom kommunene og UH- sektoren. Ordning hvor fagpersoner er med å dra utviklingsarbeidet i 
tett dialog med skoleeier, UiS og skolene videreføres i Desentralisert ordning i region Sør. 

 

Partnerskap 
Partnerskap er sammen med Skolebasert kompetanseutvikling to sentrale begrep i arbeidet med å 

etablere en ny og varig ordning for skoleutvikling i Utdanningsregion Sør- Rogaland (Jmf Meld. St. 21). 

Partnerskap som ord kan være uttrykk for mange ulike aktiviteter og forståes på mange ulike måter. 

Det kan være et uttrykk for gode læringsprosesser i klasserommet der interaksjonen mellom lærer og 

elev og mellom elevene er preget av åpne dialoger og god samhandling. Partnerskap kan også være 

et uttrykk for læring i et praksisfellesskap, i og mellom kollegaer på en skole eller i et team. 

Partnerskap som begrep kan romme mange forståelser. I dette Bakgrunnsdokumentet beskrives 

partnerskap som et uttrykk for et gjensidig godt samarbeid mellom skoler, kommuner i 

Utdanningsregion Sør- Rogaland og Universitet og Høyskoler (UH). 

Partnerskap som både begrep og som viktig tilnærming i samhandling mellom utdanningssektor og 

UH- miljø utfordrer eksisterende tradisjoner. Tradisjonelt har rollen til UH-sektor vært å tilby og 

levere kompetanse som skolene trenger. Det representerer et tradisjonelt syn på UH-miljø som 

kunnskapsskaper og formidler, mens skolene forblir mottakere og bruker av den sammen 

kompetansen (Midthassel 2017). Utdanningssektor har i denne tradisjonen vært opptatt av å bestille 

og motta kunnskap. 

Partnerskap blir en motvekt til et etablert syn på kunnskap og læring som noe som kan leveres eller 

bestilles. Partnerskap blir et uttrykk for at kunnskap i større grad kan sees på som noe som 

produseres i sammen der en tar hensyn til egenarten ved forskning og egenarten ved praksis 

(Midthassel 2017).  Å etablere og utvikle kulturer for utforsking og utvikling blir sentralt i lærende 

partnerskap 

 

Verdsettende partnerskap 
 Verdsettende partnerskap betyr å anerkjenne hverandres ulike roller i samarbeidet. I region Sør 

ønsker vi å støtte og utfordre hverandre faglig  for få til utvikling. For å lykkes med å ivareta et godt 

partnerskap i Utdanningsregion Sør- Rogaland, er det viktig at samarbeidet blir preget av tillit og en 

balansert og symmetrisk samhandling og kommunikasjon (Lillejord og Børte 2014).  Et godt 
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partnerskap forutsetter også at det samarbeides om noe. At det er en felles forståelse mellom alle 

aktørene som inngår i partnerskapet om hva som skal være kjernen i samarbeidet (Munthe 2017). 

Profesjonelle læringsfellesskap 
I overordnet del- verdier og prinsipper for grunnopplæringen beskrives sentrale verdier og prinsipper 
for norsk skole. For å presisere viktigheten av dette er det som beskrevet ovenfor et eget kapittel om 
profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling. Modellen nedenfor bygger på forskning fra Ontario 
om profesjonelle læringsfellesskap. Den visualiserer hvilke elementer som må være tilstede hvis vi 
skal kunne kalle oss for profesjonelle læringsfelleskap. 

 

 

Beskrivelse av modell for profesjonelle læringsfellesskap fra Ontario 

En forutsetning for skolebasert kompetanseutvikling er at de ansatte i skolen arbeider sammen om 
kollektiv utvikling. Viktigheten av samarbeid og samspillet mellom individ og kollektiv omtales av 
skoleforskere som blant annet Irgens som sier at en god skole skapes ikke av individuelt arbeid alene. 
Gode enkeltlærere er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å skape en god skole. 
(Irgens, 2010). Toneangivende skoleforskere som Hargreaves og Fullan (2014) har vist til hvordan 
skoler som preges av samarbeid og kollektiv utvikling, er de skolene som oppnår best læring for sine 
elever over tid. 

 Sentrale kjennetegn ved profesjonelle læringsfellesskap er at deltakerne har et felles mål og en felles 
ambisjon om å utvikle egen praksis til beste for elevers læring og utvikling. Arbeidet preges av 
erfaringsdeling og refleksjon som grunnlag for evaluering og videreutvikling av egen praksis (Stoll & 
Louis, 2007). I region Sør vil profesjonelle læringsfellesskap kan bestå av grupper av lærere ved en 
skole, et helt personale eller grupper av lærere på tvers av skoler, mellom skoleledere og mellom 
skoleeiere.  

Robinson (2014) beskriver hvordan skoleledere best mulig kan innvirke på elevenes læring. Hun 
hevder at den enkeltfaktoren som har størst betydning, er skolelederes deltaking og involvering i 
lærernes profesjonelle læring. Dette kan for eksempel være at skoleledere initierer og deltar i faglige 
og pedagogiske drøftinger og refleksjoner med lærerne.  

Medskaping 
Medskaping vil være et sentralt begrep i arbeidet med ny ordning for kompetanseutvikling i Sør- 

Rogaland. Medskaping som begrep kan som ordet partnerskap også forstås på mange måter. Når 

partnerskap dreier seg om å etablere en tradisjon for å utvikle kunnskap sammen med 
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utdanningssektor og UH-miljø, så kan begrepet Medskaping være supplerende og uttrykke mye av 

det samme. Skal Sør-Rogaland lykkes med etablere en ny og varig ordning der elevene opplever en 

forskjell, så kan medskaping være et uttrykk for mer innflytelse, deltakelse og aktørskap i ulike 

læringsprosesser blant både unge og voksne.  Medskaping som begrep kan være et uttrykk for at 

gode læringsprosesser forutsetter medinnflytelse og at de som er lærende opplever mening, støtte 

og deltakelse i egen læringsprosess. Dette er perspektiv som vi kan overføre til både elevers læring 

og til læreres læring. 

I Bakgrunnsdokument for region Sør-Rogaland er medskaping et uttrykk for et utvidet samarbeid 

mellom ledere, tillitsvalgte og alle ansatte med fokus på god undervisning og elevers læring. 

Et godt og inkluderende samarbeid mellom representanter fra lærerprofesjonen og ledelse på ulike 

nivå, kjennetegnes av at aktørene opplever seg selv involvert i de ulike prosessene framfor å bli 

ensidig informert (Øyum- Jacobsen 2011).  Medskaping kan altså være et uttrykk for at 

representanter for lærerprofesjonen og ledelsen beveger seg fra å konsultere og informere 

hverandre til i større grad investere og delta i hverandres arbeid. Medskaping forutsetter i denne 

sammenheng at partene forplikter seg til samhandlingen og at tillit preger samarbeidet i 

Utdanningsregion Sør- Rogaland. Medskaping forutsetter også at det etableres gode strukturer som 

kan sikre god representasjon og muliggjør medskaping på alle nivå. 

Samspill mellom ulike nivå 
Et godt samspill mellom ulike nivåer – kommune, skoleledelse og lærere – kan bidra til å styrke 
kvaliteten i utviklingsarbeidet. Roald (2012) beskriver hvilken innvirkning ulike samarbeidsmønstre 
kan ha for utvikling av skolesektoren.  

En suksessfaktor i 
utviklingsarbeidet i flere av 
kommunene i region Sør er det 
nære samarbeidet mellom 
kommunal ledelse og 
skoleledelse. Skoleledere og 
representanter fra kommunal 
ledelse medvirker i lærende 
nettverk. 

 

 

Det har vært viktig for Jærskulen, Dalane og Sandnesskolen å bygge videre på etablerte nettverk på 
skoleledernivå. Et målene med partnerskapet  har vært å videreutvikle etablerte nettverk i Jærskulen 
og Sandnesskolen, og å bygge opp et lærende nettverk i Dalane som involverer alle kommunene i 
dette området. Dette målet er nådd skoleåret 2018/19. 

En avgjørende faktor for å lykkes videre blir å bevare tette koplinger mellom arbeidet i 
skoleledernettverkene og arbeidet ute på hver enkelt skole. Her spiller skolelederne en sentral rolle. 
Samtidig kan dette styrkes ved at kommunen er tett på. 

Her kan vi se for oss hvordan et regionalt samskapingsforum og skoleledernettverk arbeider i et felt 
som omfatter statlig og kommunal politikk og styring, lederutvikling og skoleledelse. For at 
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utviklingsarbeidet skal ha virkning helt inn i klasserommet, er det viktig å vektlegge arbeidet i hele 
kjeden fra kommunal politikk og styring via skoleledelse og læreres praksis til elevenes læring. 

Røvik (2014) viser til hvordan arbeid i nettverk kan bidra til å omforme sentrale reformer til lokal 
praksis og hvilken rolle skoleledere spiller i denne sammenhengen. Skoleledere trenger innsikt og 
kompetanse til å legge til og trekke fra for å tilpasse – eller oversette – reformer til lokale forhold. 
Samtidig kreves det innsats for å bevare styrken i utviklingsarbeidet fra ledd til ledd, ellers vil effekten 
svekkes. Sagt med andre ord: Trykket må holdes oppe. Dette kan skje gjennom lokal involvering og 
medvirkning der alle ansatte deltar i det profesjonelle utviklingsarbeidet. 

 

Lærende nettverk 
Nettverk handler om å etablere strukturer og arbeidsformer lokalt som bidrar til å forbedre praksis. 
For å understreke at hensikten er læring og god praksisendring over tid, brukes begrepet lærende 
nettverk. 

Det viktigste er ikke nettverksstrukturene i seg selv, men måten man arbeider på i nettverkene. Gode 
nettverk skal være arenaer for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling. Arbeidet tar da 
utgangspunkt i konkrete eksempler fra skolenes eller kommunenes praksis og støttes opp av relevant 
teori og forskning. Nettverk handler om å arbeide sammen over tid: 

Utdanningsdirektoratet (2014) har satt opp følgende hovedpunkter for arbeid i lærende nettverk: 

Det er viktig å:  

● arbeide for felles forståelse og avklare forventninger, rollefordeling og avgrensninger av 
samarbeidet. Det vil si at nettverksleder og nettverksdeltakere er klar over hva som forventes 
av dem  

● knytte arbeidet i nettverkene tydelig til utviklingsprosessen på den enkelte skole  

● ha gjennomtenkt og planlagt struktur for samlinger/nettverksmøter med forhåndsdefinert 
innhold og forpliktende og gjensidig deltakelse. Det vil si at alle deltakere stiller forberedt og 
bidrar med erfaringer fra praksis på samlinger/nettverksmøter  

● ha jevnlige samlinger med krav om arbeid/utprøving på egen arbeidsplass mellom 
samlinger/nettverksmøter  

● vektlegge erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis. En del av dette handler også om å 
utvikle en kultur i nettverket for å lære av hverandre og for å reflektere over og stille spørsmål 
ved egen og andres praksis  

● ha faglige innlegg og litteratur som utfordrer egen praksis og bidrar til kompetanseutvikling  

● innhente ekstern kompetanse ved behov  
 

UiS, skoleledere, skolefaglige rådgivere, skolesjefer og kommunalsjefer/direktør i Region Sør har etter 
hvert opparbeidet seg gode erfaringer med samarbeid i lærende nettverk. Disse erfaringene tas med 
i det videre arbeidet og inn på skoleeierarenaen. 
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Dialogkonferanser 
Nettverkssamlinger kan organiseres som dialogkonferanser. Kort oppsummert kan en si at en 
dialogkonferanse har følgende fire hoveddeler: 

1. Teori, begreper og modeller: Faglig innlegg og bearbeiding av teori 
2. Praksiseksempel: Slik gjør vi hos oss 
3. Erfaringsdeling: Møter med andres praksis ut ifra en forberedelsesoppgave 
4. Refleksjoner og nye ideer: Veien videre ved egen skole og i egen kommune 

 

Alle kommunene i region Sør er kjent med organisering i lærende nettverk gjennom 
dialogkonferansemodellen.  

Dialogkonferansemodellen: 

 

1. Forankring av teori, begreper og modeller. 
Fagfolk fra UH deltar med teori og vinklinger som kan bidra til 

refleksjon 

(Plenum) 

 

2. Eksempler fra praksis 
Hva kan vi lære av andre? Hva gjør vi bra selv? 

(Plenum) 

3. Nettverksarbeid/refleksjon i grupper med utgangspunkt i 
konkrete problemstillinger ved hjelp av ulike analyse- og 
refleksjonsverktøy 

• Skoleeiere 

• Skoleledere 

• Lærere 

• Hovedtillitsvalgte 

4. Refleksjon i egen Skoleeiergruppe/ledergruppe/skolegruppe/team 

• Hva har vi gjort? 

• Hva har vi lært? 

• Hva er lurt å gjøre videre? 
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