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Forord 

 
Kollektiv kapasitetsbygging i Utdanningsregion Midt-Rogaland 
Utviklingsarbeid og vilje til samarbeid står sterkt i regionen. Kommunene i Midt-Rogaland, som i 2020 
består av Randaberg, Strand, Sola, Kvitsøy, Hjelmeland og Stavanger har samarbeidet på 
skoleeiernivå i flere år.  

Skoleeierne i kommunene har siden 2013 hatt jevnlige møter som omhandler tverrkommunale 
utfordringer. Alle Ungdomsskolene i regionen har fra og med høsten 2013 til og med høsten 2017 
vært med i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UIU). Siden oppstarten av UIU har 
skoleutvikling og fremdrift av satsingen vært et tema på møtene til skoleeierne i region Midt-
Rogaland. Utviklingsveileder for regionen ble ansatt fra januar 2014 og har siden den tid deltatt på 
møtene.  

Erfaringene fra Ungdomstrinnsatsningen la et godt grunnlag for det videre regionale samarbeidet om 
skolebasert kompetanseutvikling og nettverk. Blant skolesjefene i regionen var det et ønske om 
tettere samarbeid med hverandre og mellom organisasjonene. Målet med samarbeidet er å bygge 
kapasitet og utjevne kvalitetsforskjeller. 

Mars 2017 vedtok Stortinget Meld. st.21 (2016-2017) Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen, som 
åpner opp for regionalt samarbeid og lokale tilpasninger, med økonomisk støtte fra nasjonale midler. 
Regionen vår grep meldingen med stor entusiasme og et ønske om å få dette til. I april startet vi 
arbeidet med å forstå og forankre meldingen, og en arbeidsgruppe ble opprettet og hadde sitt første 
møte.  Søknad om midler til desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) og skisse for samarbeidet 
ble sendt Fylkesmannen i september 2017. Utdanningsregion Midt-Rogaland. Fylkesmannen innvilget 
søknaden om midler i november 2017.  

Skolesjefene, stabene, Utdanningsforbundet, Universitetet og utviklingsveileder for regionen møttes 
til første arbeidssamling den 23.-24. november 2017. Utdanningsregionen har siden den tid etablert 
partnerskap med Universitetet i Stavanger. I april 2018 startet regionen opp Ledernettverk, hvor alle 
skoleledere og tillitsvalgte er deltakere. Nettverket møtes to ganger i året, vår og høst.  I tillegg har 
kommunene egne lokale nettverk som underbygger det regionale. Hver høst startes det opp 
puljevise partnerskap mellom skoler og UIS, i såkalte skolebaserte kompetanseutviklingssykluser.  
Regionen har også etablert et «Såkornfond» for lærere som lyses ut  til søknad hver høst og innvilges 
hver vår. Høsten 19’ etablerte vi et fagfornyelsesteam for regionen bestående av 4 personer. I 20’ er 
det 2 personer i full stilling. Disse skal støtte skolene og kommunene med implementeringen av ny 
læreplan, LK20. Vi har dermed etablert et system for noen om gangen, men samtidig noe for alle.   
 
Utdanningsregionen og partnerskapet arbeider kontinuerlig med å skape felles forståelse av 
begrepene partnerskap, skolebasert kompetanseutvikling og lærende profesjonsfellesskap. Vi prøver 
ut ulike samarbeidsmodeller for å øke kapasiteten på alle nivå og for at å skape en enda bedre 
utdanningsregion for våre elever.   

 
Planen er gjeldene fra 2018 til 2022 og beskriver felles retning og samarbeidsform i regionen og 
partnerskapet. Tiltak og målsettinger evalueres, og planen revideres i løpet av perioden. Andre 
evaluering og revidering er gjort i denne 2020-versjonen. I og med vi står i en pandemi situasjon i 
Norge, må evaluere arbeide og innsatsen kontinuerlig.  
 
Styringsgruppen for Utdanningsregion Midt- Rogaland, september 2020   
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1. Fra nasjonale satsinger til regionalt utviklingsarbeid 
 

1.1 Vi bygger videre på gode erfaringer 
De siste årene har det vært avsatt betydelige midler til nasjonale satsinger i skoleverket. 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 enkeltsatsingen noensinne har vært Ungdomstrinn i utvikling (UiU) (2013-2017). 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 og høgskoler, 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. 

 

1.2 Sektormålene for grunnopplæringen 
Kunnskapsdepartementet (Meld. St. 21, s. 91) angir fire overordnede mål som ramme for bruken av 
midler til kompetanseutvikling: 

Lokale og regionale prioriteringer og mål skal bygge opp under disse overordnende målene. 

 

Sektormålene for grunnopplæringen: 

1. Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø. 

2. Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet 

potensialet sitt. 

3. De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse. 

4. Alle lykkes i opplæringen og utdanningen. 
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1.3 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:  

«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 
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.» 

Prinsipper for utviklingsarbeidet: 

1. Kommuner og fylkeskommuner har hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skolen. 

2. Kommuner og fylkeskommuner skal ha økt handlingsrom. 

3. Det statlige virkemiddelapparatet skal være differensiert. 

4. Kompetanseutvikling skal være forsknings- og kunnskapsbasert. 
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I regionen ser vi at bruk av ord som at Universitetet skal levere kan medføre en oppfattelse om at det 
er tilbud og etterspørsel som regulerer samarbeidet mellom kommunene, skolene og UH-sektoren. 
Vi ønsker derfor å presisere i kapittel 2 hva samarbeidet som likeverdige partnere betyr for oss.  

1.4 Modell for kompetanseutvikling 
Mer av utviklingsarbeidet skal utformes og gjennomføres regionalt, og det er behov for andre måter 
å organisere dette på. Departementet beskriver grunnlaget for en ny modell for kompetanseutvikling 
slik: 

«Basert på disse fire prinsippene vil departementet innføre 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: 

En desentralisert ordning, som 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. 

En oppfølgingsordning, der kommuner og fylkeskommuner som over tid har svake resultater 
på sentrale områder i opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning. 

 En innovasjonsordning, som 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. 

Fig. 1: Tre ulike ordninger innenfor den nye modellen for kompetanseutvikling. 

 

2. Sentrale grep i samarbeidet i Utdanningsregion Midt-Rogaland 
 

2.1 Skolebasert kompetanseutvikling i utdanningsregionen 
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer blant annet at utviklingstiltak skal ta utgangspunkt i 
lokale behov og prioriteringer. Utdanningsdirektoratet beskriver skolebasert kompetanseutvikling 
slik: 



   

7 
 

«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.»1 
 

I Utdanningsregion Midt-Rogaland betyr dette at alle skolene i vår region inngår i et samarbeid om 
lokal skoleutvikling med hverandre og med Universitetet i Stavanger. Skolene vil etter grundig 
kartlegging av utviklingsbehov inngå en avtale hvor veiledning og kompetanseutvikling står sentralt. 
Skolene vil få støtte av fagpersoner fra Universitetet i Stavanger over tid. 

Leder av kompetanseutvikling i regionen vil gi veiledning og støtte etter avtale med skoleeier. 

  

2. Lærende profesjonsfelleskap i utdanningsregionen 
En forutsetning for skolebasert kompetanseutvikling er at de ansatte i skolen arbeider sammen om 
kollektiv utvikling. I overordnet del av læreplan beskriver Kunnskapsdepartementet (2017b) sentrale 
verdier og prinsipper for norsk skole. Et eget kapittel er viet til profesjonsfelleskapet og 
skoleutvikling. Overordnet del sier: 

 
 «Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte 
reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis» 
(Kunnskapsdepartementet 2017b). 

 

I Utdanningsregion Midt-Rogaland er det etablert arenaer for deling og refleksjon mellom skoler og 
mellom kommuner gjennom læringsfelleskap i nettverk. Læringsfelleskapet skal styrke profesjonen 
og være en arena der læring skapes og deles – et lærende profesjonsfellskap eller som Stoll kaller 
det, et profesjonelt læringsfellesskap. 

Profesjonelle læringsfellskap kjennetegnes ved at gruppen har et felles mål om å stadig undersøke og 
utvikle egen praksis til beste for elevers læring og utvikling. Læringsfellesskapet er preget av 
refleksjon, inkludering, utvikling og læring. (Stoll, 2007)2 

Skoleeier i de ulike kommunene har ansvar for det profesjonsfaglige fellesskapet for sine ledere, også 
utenom det som skjer i regi av utdanningsregionen. Det er også skoleledelsens ansvar at det 
profesjonsfaglige felleskapet på den enkelte skole er preget av læring for de ansatte slik at praksis 
stadig vurderes og utvikles til beste for elevenes læring og utvikling.  

 
2.3 Partnerskap i utdanningsregionen 

Partnerskap innebærer noen annet enn å få påfyll fra utenforstående aktører som besøker skolen. 
Det innebærer likeverdighet og respekt fra begge partnere. Man må skape et felles målbilde som det 
jobbes mot, sammen. Der hvor det er etablert et verdsettende klima, anerkjennes og verdsettes 
styrker og utfordringer løses i fellesskap. Vi snakker ikke om hverandre, men med hverandre.  
I partnerskap med universitet og høgskolesektoren kan det beskrives slik. 
 

«Å jobbe sammen i partnerskap gir muligheter for å utvikle kunnskap sammen, der en både 
tar hensyn til forskningens egenart og egenarten ved praksis. Gjennom slikt samarbeid kan 
en også identifisere områder der skolen trenger mer forskning. Men det krever at en har 

 
1 Utdanningsdirektoratet: Plan for skolebasert kompetanseutvikling 
2 Fritt oversatt av Inger Sofie B. Hurlen, hentet fra Stoll, L. & Louis, K.S. (red.) (2007): Professional Learning 
Communities. Divergence, Depth and Dilemmas.  
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respekt for hverandres kunnskapsområder. Forskning og praksis er forskjellige, og i det ligger 
også styrken til utvikling.» (Midthassel, 2017) 

 
I utdanningsregion Midt-Rogaland vil Universitetet i Stavanger (UiS) være partner for skoleeiere, 
skoleledere og lærere. 
 
Kommunene i Utdanningsregionen er tillegg i partnerskap med hverandre, gjennom samskaping og 
deling mellom lærerne, lederne og skoleeierne.  I partnerskapet blir likeverd og respekt for 
hverandres kunnskapsområde viktig for å etablere gode, tillitsbaserte relasjoner. Sammen skal vi 
jobbe mot felles målsettinger, og å videreutvikle skolene i regionen. 
 
 

2.4 Lærende nettverk i utdanningsregionen 
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 praksis og støttes opp av relevant 
teori og forskning. (Kunnskapsdepartementet 2017b). 

Nettverk handler om å arbeide sammen over tid: 

«Et nettverk er ikke enkeltstående møter, men en lengre læringsprosess der medlemmene 
gjensidig bidrar til hverandres læring, med en målsetting om kollektiv kapasitetsbygging 
gjennom erfaringsdeling, refleksjon og ny utprøving» (Dickinson, 2015, s. 173). 

Formålet med nettverket er å styrke den skolefaglige kompetansen i regionen gjennom et 
forpliktende samarbeid mellom skoler, kommuner og Universitetet i Stavanger. I utdanningsregion 
Midt-Rogaland vil vi i første omgang bygge videre på erfaringer fra Ungdomstrinn i utvikling.  
 
Vi har etablert et felles lærende nettverk for skoleledere, ppt, tillitsvalgte og partnere fra UIS. I dette 
nettverket møtes og arbeider likeverdige samarbeidspartnere mot et felles overordnet mål om å 
utfordre og støtte hverandre i utvikling av skolene til beste for elevene.  

Vi har etablert samarbeid på tvers av skoler og kommuner når skolene deltar i pulje. To eller tre 
skoler danner en klynge og i partnerskap med UiS møtes alle for jevnlig læring og deling på både 
lærer- og ledernivå. 

Kommunene jobber i tillegg med interne ledernettverk, og har lærende møter i egen kommune. 
Disse vil kunne brukes som treningsarenaer og forsterke læringen som foregår i det regionale 
nettverket. 
 
Målet er profesjonelle læringsfelleskap og en skolesektor som preges av åpenhet og felles innsats for 
utvikling av utdanningssektoren i regionen. 

3.Mål for kompetanseutvikling i Utdanningsregion Midt-Rogaland 
Sektormålene for grunnopplæringen:  

1. Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø. 
2. Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utvikle potensialet sitt. 
3. De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse.  
4. Alle lykkes i opplæring og utdanning 

Lokale og regionale prioriteringer og mål skal bygge opp under disse overordnende målene 
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3.1 Hovedmål 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Styringsgruppen har et spesielt ansvar for god forankring av målsettingene i egne kommuner og 
skoler, og på Universitetet i Stavanger. Arbeidet må gjøres i tett samarbeid med de tillitsvalgte. 

3.2 Strategi og milepæler 

Hovedmål:   

 Utdanningsregion Midt-Rogaland skal bidra til å bygge kapasitet på alle nivå for å oppfylle 
sektormålene for elevene og de ansatte i våre skoler. 

 

Strategi: Styrke det lærende profesjonsfelleskapet på skoler og fremme kollektiv læring, slik at alle 
ansatte videreutvikler egen kompetanse 

Milepæler: Tid:  Ansvar: 

- Delta aktivt i kollektive og skolebaserte 
prosesser 

- Utvikle, teste ut, øve på og anvende ny 
kunnskap i egen praksis 

- Delta i pulje og klynger med andre skoler 
- Etablere/videreutvikle samarbeidsarenaer 

på skolene som fremmer skolebasert 
kompetanseutvikling 

- Delta i nettverk for ledere 
- Gi mulighet for å lærere å søke om 

såkornfond.  
-Deling av erfaringer i etterkant 

Kontinuerlig. 
 
 
 
I puljeperiode 
Kontinuerlig.  
 
 
 
15. Januar hvert år 
 
Ledernettverk vår 
 

Alle ansatte på skolene 
 
 
 
 
 
 
 
Skoleleder/tillitsvalgt 
Styrings- og 
arbeidsgruppe og rektor 
Styrings- og 
arbeidsgruppe 

Utdanningsregion Midt- Rogaland skal bidra til å bygge kapasitet på alle nivå 

for å oppfylle sektormålene for elevene og de ansatte i våre skoler: 
 

Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø. 
Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utvikle potensialet sitt. 

De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse. 
Alle lykkes i opplæring og utdanning. 

Strategier for å oppnå hovedmålet: 

- Styrke det lærende profesjonsfellskapet og fremme kollektiv læring, slik 

at alle lærere videreutvikler egen kompetanse 

- Styrke det profesjonelle samarbeidet mellom skoler  

- Styrke det profesjonelle samarbeidet mellom kommuner  

- Styrke partnerskapet mellom UIS på kommune og skolenivå  

-  
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4.Kompetanseutvikling og innsatsområder 
 

4.1 Innsatsområder 

 
 

 

Fig. 2: Innsatsområder for kompetanseutvikling av lærere og skoleledere i Utdanningsregion Midt-Rogaland 

Kvalitet i undervisning
og læring Lederutvikling

- Støtte skolene i Fagfornyelsesprosessen 
gjennom «Fagfornyelsesteamet» 

August 2019-2021 
 

Strategi: Styrke det profesjonelle samarbeidet mellom skoler 

Milepæler: Tid:  Ansvar: 

- Videreutvikle nettverk på ledernivå 
- Danne klynger av skoler som samarbeider 
 

Kontinuerlig 
Ved puljestart 
 

Styrings- og 
arbeidsgruppen 
Arbeidsgruppen/UiS 

Strategi: Styrke det profesjonelle samarbeidet mellom kommuner 

Milepæler: Tid: Ansvar: 

- Videreutvikle organisasjonen 
«Utdanningsregion Midt-Rogaland» 

- Støtte arbeidet og følge opp planen for 
Utdanningsregion Midt-Rogaland 

Kontinuerlig 
 
Kontinuerlig 

Styringsgruppen 
 
Styringsgruppen 

Strategi: Styrke partnerskapet mellom UIS på kommune og skolenivå 

Milepæler: Tid: Ansvar: 

- Videreutvikle partnerskapet med UiS på 
dekan og skoleeiernivå 

- Forankre og videreutvikle arbeidet med 
utdanningsregionen på alle nivå i 
organisasjonene. 

- Invitere UiS inn som utviklingspartner på 
skolene og starte skolebaserte prosesser 

2018-2022 
 
2018-2022 
 
 
I puljeperiode  
 

Styringsgruppen 
 
Skoleeierne og dekan ved 
UiS 
 
Rektor og tillitsvalgt 

FAGFORNYELSEN 

Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap 
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Utdanningsregion Midt-Rogaland har etter kartlegginger i egne kommuner blitt enige om følgende 

innsatsområder:  

1. Innsatsområde – Kvalitet i undervisning og læring (for noen om gangen i pulje)  

Innsatsområdet skal knyttes til skolens behov og utvikles i samråd med UIS. 

innsatsområdet skal uansett vinkling preges av følgende overordnede prinsipp: 

- Videreutvikling av det lærende profesjonsfellesskapet på skolen 
- Videreutvikle lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse 
- Elevaktive læringsformer, inkludert bruk av digitale verktøy 
- Implementering av nye læreplaner 

 
2. Innsatsområde - Lederutvikling, for å støtte skoleledelsen i å lede skolebaserte 

utviklingsprosesser i det lærende profesjonsfellesskapet. (for alle)  
Hovedtema: organisasjonsutvikling og fagfornyelsen.  

 
3. Innsatsområde – Fagfornyelse, for god forankring og implementering av det reviderte 

læreplanverket. Fokus fra 2018/19 (for alle.) 
Fagfornyelsesteam etableres som et tilbud om støtte til alle fra høsten 2019 -2021 

Innsatsområdene Kvalitet i undervisning og læring, Fagfornyelsen og Lederutvikling er gjensidig 

avhengig av hverandre for å lykkes og må sees i sammenheng.  

 

 

4.2 Innsatsområder i og utenfor pulje 
Utdanningsregionen har etablert et system som skal støtte lærere og ledere både når skolene er med 

i pulje, og et system som tilbyr støtte også når skolene er utenom pulje.  

 

For alle – utenom pulje 

For alle skoler utenom pulje gjelder følgende system: 

Fagfornyelsesteam. Et system for å støtte fagfornyelsen og implementering av overordnet del og nye 

læreplaner (se punkt 4.6) 

• Nettverk for ledere og tillitsvalgte som gjennomføres to ganger i året. (se punkt 4.1 og 4.2) 

• Såkornfond for lærere (se punkt 4.7) 

 

For noen om gangen - i pulje 

Skolene i en pulje velges ut etter søknadsprosess og kriterier beskrevet seinere i planen. Puljene 

starter opp hvert høstsemester.  Puljene bygges opp ved at det dannes klynger av skoler, der to eller 

flere skoler samarbeidet og danner partnerskap med UiS.   
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Fig. 3: innsatsområder i og utenfor puljer i Utdanningsregion Midt-Rogaland 

 

4.3 Kompetanseutvikling i pulje -innsats over tid 
 Vår 

2018 
Høst 
2018 

Vår 
2019 

Høst  
2019 

Vår 
2020 

Høst 
2020 

Vår 
2021 

Høst  
2021 

Vår 
2022 

Høst 
2022 

Vår 
2022 

            

Pulje 1            

  

            

Pulje 2            

  

            

Pulje 3            

  

            

Pulje 4            

  

            

Pulje 5            

 

            

Pulje…            

            

            

            

            

            

= forankringssemester    = klynger/lærende felleskap på tvers av skoler 

= Puljedeltakelse 

Fig. 4: oversikt over kompetanseutviklingen i og utenfor pulje. 

For alle
- utenom pulje 

Nettverk for ledere

Fagfornyelsesteam

Såkornfond for 
lærere

For noen om gangen
- i pulje

Skolebasert kompetanseutvikling i 
pulje  

Skoler samarbeider med hverandre i 
klynger

Universitet i Stavanger bidrar som 
partner

Ledernettverk på tvers av kommuner  

Veileder 

Fagfornyelsen 
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Innsatsen vil foregå skolebasert/klynger og i nettverk: 

• I pulje vil den skolebaserte kompetanseutviklingen foregå på den enkelte skole og i klynger. 
Den vil involvere ledergruppene og skolens øvrige personale. UIS bidrar som partner. (ca. 2 
ganger pr. semester) 

• Lærende felleskap på tvers av skoler bør fortsette etter puljedeltakelse. 

• Ledernettverk i regi av Utdanningsregionen vil gjennomføres på tvers av puljer. (2/3 ganger 
pr. år uavhengig av puljer)  

• Fagfornyelsen vil foregå på tvers av puljer og inkluderes som ett av prinsippene i den 
skolebaserte kompetanseutviklingen og i ledernettverk.  

• Kompetanse- og utviklingsveileder vil støtte og veilede utviklingen på skoleeier og 
skoleledernivå på tvers av puljer.  (se egen beskrivelse under roller)  
 

Lederutviklingen i nettverk på tvers av kommuner startet våren 2018.  I dette nettverket deltar 
også lederne av PPT og alle hoved- og plass tillitsvalgte i regionen. Kommunene har allerede 
etablerte interne nettverk på leder- og lærernivå som vil bygge opp under og forsterke de lærende 
fellesskapene som foregår på tvers av kommuner 
 
Den skolebaserte kompetanseutviklingen for skolene i første pulje startet høsten 2018, og de neste 
puljene vil starte opp hver påfølgende høst. 

4.4 Kriterier for deltakelse i pulje 
Ut fra erfaringer med ulike satsinger ønsker utdanningsregionen at alle skolene skal være godt rustet 
og klar for å gå i gang med utviklingsarbeidet. For å få et størst mulig utbytte av å gå i gang med et 
nytt innsatsområde må skoleeier sørge for: 

- At det er ryddet tid for oppfølging og deltakelse i ledernettverk fra skoleeier og 
skoleledergrupper. 

- Å følge opp og legge til rette for mellomarbeidet i ledernettverk. 
- Å skape entusiasme for arbeidet som igangsettes og forplikte seg til å dele erfaringer med 

andre skoleeiere  
- Å sikre nødvendig prioritet i forhold til andre satsinger 

 
Skolelederne må på lik linje som skoleeiere kunne innfri kriterier før de vil få godt nok utbytte av 
puljedeltakelse. Skolen må gjøre en skriftlig avtale hvor de kan vise til at:  

- skolen har motivasjon for å gå i gang med utviklingsarbeid, og at dette er godt forankret i 
personalet på skolen- skoler har ryddet tid på fellestid til fagdager 
- skolen har satt av tid og ønsker å delta i nettverk med andre 
- skolen har lagt til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i eget personale 
- skolen gjennomfører og følger opp mellomarbeid som blir avtalt 
- skolen ønsker å se på UiS/ kompetanse- og utviklingsveileder som partnere i 
utviklingsarbeidet 
- skolen har avklart, eller er i prosess for å avklare, kompetansebehov og målsettinger for 
arbeidet de skal i gang med 

 

4.5 Ressurslærere i pulje  
Skolebasert kompetanseutvikling foregår i og utenfor pulje. Når skolen er med i pulje, får skolen 

tildelt midler til ressurslærer.  Skolen kan velge å supplere ressursen fra egen ramme.   
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Midler til ressurslærer:  

Skolen får tilført midler til å dekke ressurslærer i 18 mnd., fra januar ved puljeperiodens oppstart. 

Størrelsen er basert på antall elever på skolen, rapportert i GSI i oktober.  

   Færre elever enn 200: 2 % dvs 22 000,- for 18 mnd.   
   Mellom 200 – 500: 4 % dvs 44 000,- for 18 mnd. 
   Over 500 elever: 6 % dvs 66 000,- for 18 mnd. 
 

Beregningssats: lærerlønn inkl. sosiale utgifter (718 000,-). Hele beløpet for 18 mnd. utbetales til 

skolen, via eget kommuneledd, i første kvartal av puljeperioden. 

Ressurslærers oppgaver:  

• Være en faglig bidragsyter for ledelsen i utviklingsarbeidet på skolen 

• Bidra til at ressurser hos udir.no og andre faginstanser blir benyttet på skolen slik at 

undervisningen blir i tråd med forskning og læreplan 

• Være utforskende i egen undervisning, modellere og bidra til å inspirere kolleger 

 

Ressurslæreren må:  

• være tilsatt som lærer og ha tillit i kollegiet 

• ha didaktisk kompetanse og innsikt i skolens utviklingsområde 

• ha læreplanforståelse og interesse for arbeidet med nytt læreplanverk og skoleutvikling 

 

Skolene avgjør selv om det er aktuelt at lærerspesialister, ressurslærere fra Ungdomstrinn i utvikling 

eller andre lærere blir ressurslærere. Det forutsettes at ressurslæreren velges ut i samarbeid med 

arbeidsplasstillitsvalgt og at skoleledelsen involverer ressurslæreren i planlegging og gjennomføring 

av den skolebaserte kompetanseutviklingen. 

4.6 Et system for fagfornyelsen utenom pulje - Fagfornyelsesteam. 
Utdanningsregionen ønsker å bidra til at nytt læreplanverk forstås, implementeres og virker ut fra en 

felles begrepsforståelse på skole- og lærernivå i regionen. For å støtte kommunene i innføring- og 

implementeringsfasen ble det høsten 2019 opprettet et team som skal være operative på leder-, 

skole- og lærernivå, og som kan være sparringspartnere, translatører og pådrivere i arbeidet med 

fagfornyelsen. Medlemmene i teamet skal ha god kjennskap til sentrale ressurser som utvikles i 

sammenheng med fagfornyelsen, og være oppdatert på problemstillinger og tema som er viktige ift. 

nytt læreplanverk.  

Teamet settes sammen av representanter fra lærer-, skoleleder- og skoleeiernivå, og det skal ledes 

av regionens tilsatte leder av kompetanseutvikling. 

Teamet skal søke å nå så langt inn i klasserommet som mulig. Teamet er tilgjengelige for alle, men vil 

prioritere skoler utenom pulje.  

Høsten 2019 bestod teamet av 4 personer i 50 prosent stillinger. Skoleåret 20/21 består teamet av 2 

personer i 100% stilling.  

 

 4.7 Såkornfond for lærere 

Såkornfondet for lærere skal bidra til å inspirere lærergrupper eller skoler til å utvikle eller prøve ut 
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ulike tiltak i egen praksis, i kortere eller lengre tidsrom. Utdanningsregionen ønsker å etablere en 

ordning som stimulerer til innovasjon og utprøving direkte i klasserommet og som kommer lærere og 

elever til gode. 

 

Det settes av en årlig sum hvor skolene i Utdanningsregion Midt-Rogaland kan søke. Søknadsfrist er 

15.januar hvert år. Tildelt beløp utbetales til skolen. Dersom tiltaket ikke gjennomføres, skal tildelte 

midler tilbakebetales.  

Arbeidsgruppen går gjennom alle søknader og utarbeider sak til styringsgruppen som fatter endelig 

vedtak om tildeling. Dersom det er få søkere kan midlene lyses ut på nytt, eller overføres neste 

tildeling.  

 

Forutsetningene som legges til grunn for tildeling: 

• Tiltaket det søkes om skal støtte opp om innovasjon/utvikling i klasserommet, og må ha 

elevfokus 

• Søknaden må vise til planlagt samarbeid mellom lærergrupper eller skoler. Enkeltlærere kan 

ikke søke 

• Midlene skal nyttes til skoleutviklingstiltak på skoler i regionen som ikke deltar i pulje i 

søketidsrommet 

• Tiltaket skal svare på intensjonen og målsettingene i planen for utdanningsregion Midt-

Rogaland, og støtte opp under sektormålene for grunnopplæringen 

 

Søknaden skal inneholde: 

a. Navn på skole og kommune 

b. Mål for tiltaket 

c. Kort beskrivelse av tiltaket 

d. Framdriftsplan, med start- og sluttidspunkt og evalueringsform. 

e. Budsjett (enkelt) 

f. Navn på lærere som er involvert i tiltaket. 

g. Signatur av rektor  

 

Rektor må godkjenne søknad og eventuelt prioritere søknader fra egen skole. Søknaden må være 

drøftet i medbestemmelse. 

 

Etter utprøving: 

1. Sluttrapport fylles ut og gjøres tilgjengelig på felles plattform 

2. Søkere forplikter seg til å formidle tiltak og erfaringer til andre   

            skoler/samarbeidspartnere på forespørsel 

 

4.8 Evaluering av ordningen 
Utdanningsregion Midt-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  
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Evaluering på skolenivå: 
Evaluering av puljedeltakelse foregår underveis og i etterkant av hver pulje. Det foregår i desember 
og i klyngen skolen har deltatt i. 

Skolene leverer etter endt puljedeltakelse en evaluering av partnerskap og oppnådd målsetting. 
Rapportene arbeides med i arbeid- og styringsgruppe. 

Såkornford rapport levers etter endt prosjektperiode. Kviteriene for tildeling forutsettter også deling 
av erfaringer. Erfaringsdeling foregår på nettverk i for hele regionen.  (Ledernettverk)  

Evaluering på kommunenivå: 
Evaluering av ledernettverk, og ulike andre innsatsområder foregår ved at kommunene selv foretar 
interne evalueringer av ordningen, og ved at deltakerne på ledernettverk årlig bes om å evaluere og 
komme med innspill hva som fungere og hva som ikke fungerer. Evalueringen foretas på 
høstnettverket hvert år. 

Evaluering av region og partnerskapsnivå: 
Det ses på tilbakemeldinger på de overstående evalueringene ved partnerskapssamlingene som 
finner sted rundt nyttår. Der evalueres og justeres også denne planen.  

Høsten 2019 ble det gjort en stor undersøkelse blant alle skolene i Utdanningsregion Midt-Rogaland. 
Undersøkelsen ble utarbeidet og analysert i samarbeid med Universitet i Stavanger og region sør. Vi 
planlegger å gjenta undersøkelsen om noen år.  

 

 

4.9 Oversikt over skoler i Utdanningsregion Midt-Rogaland 
Pulje- og nettverksdeltakelse må skje på en hensiktsmessig måte, fordelt over tid mellom 
kommunene. Vi har ca. 70 skoler i Utdanningsregion Midt-Rogaland. 47 barneskoler, 18 
Ungdomsskoler, og 7, 1-10 skoler. Stavanger kommune og noen av de mellomstore kommunene vil 
ha skoler med i alle puljer. 

Kommuner:  Barneskoler: Ungdomsskoler: 1-10 skoler/annet: 

Kvitsøy kommune   1. Kvitsøy skule 

Hjelmeland kommune 1. Årdal 
2. Fister 

 2. Hjelmeland 

Strand kommune 3. Tau barneskole 
4. Nordre strand 

oppvekstsenter 
5. Resahaugen (1-4) 

5.1 Fjelltun (5-7)  

1. Tau Ungdomsskole 
2. Jørpeland 

 

Sola kommune 6. Håland 
7. Skadberg 
8. Grannes 
9. Røyneberg 
10. Haga 
11. Sande 
12. Storevarden 
13. Sola 

3. Sola 
4. Tananger 

4. Dysjaland 
 

 

Randaberg kommune   
 

5. Harestad 
6. Grødem 
7. Goa 

Utdanningsregion Midt-Rogaland skal bidra til å bygge kapasitet på alle nivå 

for å oppfylle sektormålene for elevene og de ansatte i våre skoler. 
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Stavanger kommune 14. Auglend 
15. Buøy 
16. Byfjord 
17. Eiganes 
18. Gausel 
19. Godeset 
20. Hafrsfjord 
21. Hinna 
22. Jåtten 
23. Hundvåg 
24. Kampen 
25. Kvaleberg 
26. Kvernevik 
27. Lassa 
28. Madlamark 
29. Madlavoll 
30. Nylund 
31. Roaldsøy 
32. Skeie 
33. Storhaug 
34. Sunde 
35. Tasta 
36. Teinå 
37. Tjensvoll 
38. Vardenes  
39. Vassøy 
40. Vaulen 
41. Våland 
42. Fogn 
43. Ombo 
44. Sjernarøy 
45. Mosterøy  
46. Vikevåg 

 

4. Auglend hørsel 
5. Austbø 
6. Gautesete 
7. Kannik 
8. Kristianslyst 
9. Lunde 
10. Revheim 
11. Smiodden 
12. St.Svithun 
13. Tastaveden 
14. Tastarustå 
15. Ullandhaug 
16. Hinna 
17. Gosen 
18. Rennesøy  

 

8.Finnøy sentralskkule 
 
(Johannes LS) 
Lenden 
 

Hvilke skoler som er med i hvilke puljer er vurdert etter kriterier vedtatt i Utdanningsregionen, og 
etter ønsker og kapasitet på skolene.  

5. Modell for kompetanseutvikling i Utdanningsregion Midt-Rogaland 

5.1 Organisering og styring 

  

Fig. 5: modell for samarbeid om kompetanseutvikling i Utdanningsregion Midt-Rogaland 
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I tråd med føringer i Meld. St. 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen er det 
etablert et regionalt samarbeidsforum i Midt-Rogaland.  Skolesjefenes fora i Midt-Rogaland er 
utvidet til å omfatte den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling, og vi har invitert inn 
Universitet i Stavanger som partner.  

5.2 Roller og ansvar i det regionale samarbeidet  
Kommunene som skoleeiere har overordnet ansvar for kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling i 
sine skoler. Hver kommune er representert med skolesjef/ kommunalsjef med ansvar for 
skolesektoren i den regionale styringsgruppa. Kommunene og universitetet samarbeider om å 
analysere og definere behov og prioritere satsingsområder for skoleutvikling i regionen.  

Universitetet i Stavanger er partnere i utdanningsregionen 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 nettverket og ute i kommuner og skoler. Universitetet kan også bistå med å 
analysere og definere behov som grunnlag for prioritering av satsingsområder. Konkrete oppgaver og 
omfanget av samarbeidet må nedfelles i en avtale. Universitetet er medlem av både styringsgruppen 
og arbeidsgruppen og skal bidra med kompetanseutvikling og veiledning på alle nivå. Universitet vil 
ha et spesielt ansvar for bidrag til kompetanseutvikling på skolene. 

Utdanningsforbundet er aktiv deltakende samarbeidspartner i Utdanningsregionen og medlem av 
arbeidsgruppen. De vi ha et spesielt ansvar som representant for lærerne og for å innhente innspill 
fra sektoren. Utdanningsforbundet skal også bidra med forankring av denne modellen for 
kompetanseutvikling blant egne medlemmer. 

Fylkesmannen i Rogaland har ansvar for tildeling av midler innenfor den desentraliserte ordningen 
for kompetanseutvikling. I tilfeller der kommunene ikke kommer til enighet om hvilke 
satsingsområder som skal prioriteres eller hvordan midlene skal brukes, kan Fylkesmannen avgjøre 
hvilke tiltak som skal gjennomføres. 

 

5.3 De ulike rollenes forpliktelser 

Styringsgruppe: 

  

Styringsgruppen for Utdanningsregion Midt-Rogaland har det overordnede ansvaret for å 

analysere og definere lokale behov, prioritere satsingsområder og sette opp mål for det 

regionale utviklingsarbeidet 

Medlemmer:  

- Kommunalsjef oppvekst, Randaberg kommune  

- Kommunalsjef skole Stavanger kommune 

- Oppvekstsjef, Strand kommune 

- Skolesjef, Sola kommune 

- Kommunalsjef oppvekst, Hjelmeland kommune 

- Skolefaglig anvarlig/rektor, Kvitsøy kommune 

- Dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger 

- Leder av kompetanseutvikling i Utdanningsregion Midt-Rogaland 

 



   

19 
 

Styringsgruppen skal: 

• Lede arbeidet med regional kompetanseutvikling i kommunene i Midt- Rogaland  

• Vedta organisering og system for skolebasert kompetanseheving i Utdanningsregion Midt-
Rogaland 

• Vedta budsjett for arbeidet og få forelagt regnskap en gang i året 

• Vedta sammensetning og mandat for arbeidsgruppen, og gi konkrete føringer for 
arbeidsgruppens oppgaver 

• Drøfte status/ årsberetning for utviklingsarbeidet en gang i året 

 

Arbeidsgruppe:  

Arbeidsgruppen skal: 

• Utarbeide forslag til søknad om midler til kompetanseregion Midt-Rogaland 

• Drøfte og komme med forslag til organisering av felles arbeid basert på kartleggingen fra 
kommunene over skolenes/kommunens behov for kompetanseutvikling 

• Planlegge samlinger/nettverk for skoleledere på tvers av kommuner, der tema er 
lederkompetanse i skolebaserte prosesser 

• Koordinere utarbeidelse av dokumenter som for eksempel planer, oversikter og rapporter på 
oppdrag fra styringsgruppen 

• Vurdere etablering og bruk av felles digitale delingsarenaer 

• Utarbeide forslag til status/årsberetning for utviklingsarbeidet en gang i året 

 

Leder av kompetanseutvikling i Utdanningsregion Midt-Rogaland: 

Leder kompetanseutvikling deltar i styringsgruppen og er leder for arbeidsgruppa. Inntil 20% av 
stillingen vil være knyttet til oppgaver i forbindelse med kartlegginger, behovsanalyser, koordinering 
og utforming av arbeidsform.  
  
Arbeidsoppgaver på skoleeiernivå: 

 

Arbeidsgruppen for Utdanningsregion Midt-Rogaland har ansvar for å gjennomføre 

arbeidsoppgaver og tiltak styringsgruppa har iverksatt. Alle medlemmene har likt ansvar for at 

oppgaver gjennomføres, og at meninger er godt forankret i egne organisasjoner 

Medlemmer: 

- Leder kompetanseutvikling, Utdanningsregion Midt-Rogaland (leder)  

- Skolefaglig rådgiver, Randaberg kommune 

- Skolefaglig rådgiver, Stavanger kommune 

- Skolefaglig rådgiver, Strand kommune 

- Skolefaglig rådgiver, Sola kommune 

- Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland 

- Representant fra institutt for grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger 

- Leder for samarbeid med utdanningssektoren, Universitetet i Stavanger 

- Avdelingsleder PPT, Stavanger kommune 

- Rådgiver, Fylkesmannen i Rogaland, nå sakene er relevante 
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• Veilede skoleeiere i videreutvikling av skolene i egen kommune, gjennom støtte og   
veiledning i organisasjonsutviklingsprosesser, i og mellom kommuner 

• Bidra til kapasitetsbygging og kompetanseutvikling, deling av erfaring og 
kunnskapsoverføring i nettverk for skoleeiere 

• Veiledning og rådgivning i prosessarbeidet, i samarbeid med arbeidsgruppen 

• Individuell veiledning og rådgiving av skoleeiere som ønsker det 

• Bidra med foredrag, prosessveiledning, modellering av prosessverktøy, og rådgiving i 
kommuner og skoler 

• Bistå skoleeier og UIS, med erfaringer fra skolenivå, for bruk til kartlegging og forankring 
(ståsted og prosess) 

• Teamansvarlig med delegert personalansvar for Fagfornyelsesteamet i regionen 

Arbeidsoppgaver på skolenivå: 

• Veilede skolelederne i videreutvikling av egen skole, gjennom støtte og veiledning i 
organisasjonsutviklingsprosesser 

• Bidra til kapasitetsbygging og kompetanseutvikling, deling av erfaring og 
kunnskapsoverføring i nettverk for skoleledere, i og mellom skoler og kommuner 

• Individuell veiledning og rådgiving i organisasjonsutvikling av de skolelederne som ønsker 
det, eller som skoleeierne peker på, - blant annet bistå skolelederne i transaksjon av 
modeller og teorier, overordnede målsettinger, læreplanforståelse og implementering av ny 
læreplan 

• Bidra med foredrag, modellering og veiledning av prosessverktøy på skolene eller i nettverk. 

• Veilede og bistå skoleeier og UIS i prosessen med kartlegging, forankring og implementering 
på skolenivå   

 

Skoleeier: 

• Opprette en kontaktperson for kommunens arbeid med regional kompetanseutvikling. 

• Ha oversikt over skolenes behov for kompetanseutvikling, prioritere kommunens behov og 
sende dem inn til arbeidsgruppen årlig innen oppgitt frist 

• Delta i møter med kompetanse- og utviklingsveileder, UIS og skoleledelsen når skolen 
samhandler med UiS 

• Legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling som strategi i kommunens 
utviklingsarbeid 

• Legge til rette for langsiktig utviklingsarbeid ved skolene i kommunen 

• Følge opp og støtte skoleledelsen i arbeidet med skolebasert kompetanseheving 

 

Rektor/ skoleledelse: 

• Delta i felles kompetanseheving i å lede skolebasert kompetanseutvikling 

• Analysere og prioritere skolens behov sammen med personalet og skoleeier  

• Lede skolens arbeid med skolebasert kompetanseutvikling 

• Følge opp og støtte den enkelte ansattes kompetanseutvikling innenfor skolens felles mål 

• Bidra aktivt i nettverk med andre skoler 

• Samarbeide med skoleeier og UiS om utforming av UiS sitt bidrag i den skolebasert 
kompetanseutviklingen 

• Legge fram erfaringer fra eget utviklingsarbeid slik at det kan bli til nytte for andre 
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Lærere: 

• Delta i skolens arbeid med skolebasert kompetanseutvikling 

• Delta i analyse av skolens behov for utvikling og kompetanseheving 

• Delta og bidra aktivt i profesjonsfellesskap og lærende nettverk 

• Sikre elevene rett til medvirkning ift. satsingsområder som vedrører deres læringsmiljø 

 

Universitetet i Stavanger (UiS): 

• Medlem av styringsgruppen 

• Medlem av arbeidsgruppen og eventuelle undergrupper som blir opprettet 

• Samarbeide med skolene og kommunene om analyser og utforming av 
innhold/prosess/organisering i den skolebaserte kompetanseutviklingen 

• Sikre forskningsbasert innhold og veiledning 

• Samarbeide om å hente inn annen nødvendig kompetanse nasjonalt/internasjonalt i tråd 
med vedtatte planer og fokusområder 

• Sørge for at samarbeidet om skolebasert kompetanseutvikling også får konsekvenser for 
lærerutdanninger og studenter innen lærerutdanning 

 

 

6. Felles teorigrunnlag for utviklingsarbeidet i Utdanningsregion Midt-
Rogaland 
 
6.1 Kompetanse og kapasitet for skoleutvikling 
I løpet av de siste åra er kompetansen til å drive systematisk skoleutvikling økt hos alle medvirkende, 
fra lærere og skoleledere til kommuner og universitet. Organisatoriske endringer, tilrettelegging for 
samarbeid og økt bevissthet om viktigheten av kollektiv innsats har bidratt til å utvikle aktørenes 
kapasitet til å drive skoleutvikling. Dette kommer også til syne gjennom et mer felles og profesjonelt 
fagspråk om skoleutvikling og læring. Fullan (2005) viser til at kapasitetsbygging kan framstå som et 
abstrakt begrep og at det er lett å definere det på forskjellige måter. Han trekker fram at det ikke 
bare er snakk om «workshops» og profesjonell utvikling for den enkelte, men snarere en daglig vane 
med å arbeide sammen.  

Sammen med de erfaringene som er gjort, bidrar dette til å skape forventninger om fortsatt 
samarbeid på tvers av skoler og kommuner, samt forventninger om fortsatt læring og utvikling for 
alle som er involvert. 

Partnerskapet i Utdanningsregion Midt-Rogaland er viktig for å styrke de allerede etablerte 
strukturer som finnes, og vil gi muligheter for et enda bedre samarbeid i kommunene og skolene i 
regionen. Partnerskapet med Universitetet i Stavanger kan styrke oss som en helhetlig 

«Large-scale success cannot be achieved if districts continue to act 

independently of one another»   

 A. Hargreaves (2015) 
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kompetanseregion, og gi mulighet for forbedring av både lærerutdanningene og læringen som skjer 
ute i det enkelte klasserom.  

 6.2 Dialog og samspill mellom nivåer 
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. 

Fig. 6: Illustrasjonen viser forskjellen fra hierarkisk styring på venstre side til overlappende kommunikasjon mellom de ulike 
nivåene på høyre side. 

 

En avgjørende faktor blir å bevare tette koplinger mellom arbeidet i skoleeiernivå og arbeidet ute på 
hver enkelt skole. Her spiller skolelederne en sentral rolle. Samtidig kan dette styrkes ved at 
kommunen er tett på utviklingsarbeidet. Skoleeier bidrar til å støtte opp under det overlappende og 
produktive arbeidet i stedet for det hierarkiske ved å være «tett på» skolene i sitt utviklingsarbeid. 

 

 
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.  

 

In the leading from the middle approach; districts don’t just mediate 

and manage other people reforms individually; they become the 

collective drivers of change and improvement together  

A. Hargreaves (2015) 
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Forankring og forpliktelse i alle ledd og en lyttende tilnærming til hverandre på tvers av ledd vil 
styrke kvalitetsutviklingen for hele sektoren. Skoleeierne må i så stor grad som mulig være med 
lederne og lede deres læring, på samme måte som skoleleder leder læreres læring, og lærere leder 
elevenes læring.  
 

6.3 

Skolen som lærende organisasjon 
Kools og Stoll (2016) har sett nærmere på sammenhengene mellom den lærende organisasjon og 
elevers læringsutbytte. De har utarbeidet en modell som viser hvilke ulike faktorer som kan påvirke 
elevenes læring, alt fra det nære i lærernes praksis og skoleledelsen ledelse av læreres læring, til 
overordna nivåer som kommunal og statlig politikk og styring.  
 

Fig. 7: En helhetlig modell av skolen som en lærende organisasjon. På linjen under de fire t-ene som er avgjørende for god 
samhandling 3 

 

Her kan vi se for oss hvordan regional utvikling og skoleledernettverk virker i den ytre ringen i 
modellen, og som omfatter statlig og kommunal politikk og styring, lederutvikling og skoleledelse. 
For at utviklingsarbeidet skal ha virkning helt inn i klasserommet må faktorene i den ytre ringen virke 
sammen med «kakestykkene i den indre ringen.  Den helhetlige tanken vektlegges i hele kjeden fra 
kommunal politikk og styring via skoleledelse og læreres praksis frem til elevenes læring. 

 
Det er samtidig viktig å ta hensyn til og gi rom for de fire t-ene, tillit, tid, teknologi og det å tenke 

 
3

Inspirert av M. Kools og L. Stoll. OECD: What makes a school a learning organisation? 

Fritt oversatt av Rune Knutsen og Inger Sofie B. Hurlen 
  

Tillit

Tid

Teknologi

Tenke sammen

https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf
https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf
https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf
https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf
https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf
https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf
https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf
https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf
https://www.oecd.org/edu/school/school-learning-organisation.pdf
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sammen- først da kan vi få til optimal læring i en organisasjon. Viktigheten av samarbeid og 
samspillet mellom individ og kollektiv omtales av flere skoleforskere f.eks. Irgens: 

«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). 

 

Irgens (2007) beskriver læringsnivåene til en organisasjon ved at vi klatrer i en trapp som går fra 
nederste trappetrinn; direkte påvirkning. Eksempelvis ved at en lærer går på kurs alene. Gjennom 
klatring og brytning av filtre når en toppen av trappen; organisatorisk læring.  På veien har erfaring 
og læring vært delt, det har fått konsekvenser for egen praksis og til slutt skapes det læring sammen 
som får kollektive konsekvenser og bærekraftige resultater for hele organisasjonen.  

 Fig. 8: Erik J. Irgens, femtrinnsmodellen for læringsprosessen. 

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. 

«God skoleutvikling skapes av et profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan skolens 
praksis bidrar til elevenes læring og utvikling» (KD 2017b). 

Erfaring fra skoleutvikling viser at tilrettelegging av arenaer for læring i seg selv ikke er nok for å få til 
god utvikling og læring over tid, og skolelederes forståelse av rollen som pedagogiske ledere av 
læring er vektlagt i forskningslitteraturen. 

 
OECD (2015) vektlegger tre karakteristika for fremtidens skoler:  

1. Trygge lærere 
2. Ønske om innovasjon 
3. Skoleledere som leder og legger til rette for de overordnede punktene 
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Robinson beskriver skolelederes viktige rolle og hvordan skoleledere best mulig kan innvirke på 
elevenes læring. Hun hevder at den enkeltfaktoren som har størst betydning, er skolelederes 
deltakelse og involvering i lærernes profesjonelle læring.  

«Jo mer ledere fokuserer sitt arbeid og sin læring på kjernevirksomheten, som handler om 
undervisning og læring, jo større påvirkning vil de ha på elevenes læringsresultater» 
(Robinson, 2014)  

 

Fig. 9: Viviane Robinson. Elevsentert ledelse. (Modellen er hentet fra en oversettelse til norsk av stiftelsen Imtec) Den 
enkeltfaktoren som har størst innvirkning på elevenes læring er ledelsesdimensjon 4 – å lede lærernes læring og utvikling.  
 
 

6.4 Profesjonsfaglige felleskap  
En forutsetning for skolebasert kompetanseutvikling er at de ansatte i skolen arbeider sammen om 
kollektiv utvikling. Et profesjonsfaglig felleskap kan være et felleskap hvor lærer jobber side om side, 
men hvor det ikke er lagt til rette for organisert læring av og med hverandre.  
I overordnet del av læreplan beskriver Kunnskapsdepartementet (2017b) sentrale verdier og 
prinsipper for norsk skole. Et eget kapittel er viet til det profesjonsfaglige felleskapet og 
skoleutvikling. Overordnet del sier: 

 
 «Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte 
reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis» 
(Kunnskapsdepartementet 2017b). 

 
 
Videre står det presisert:  

 
 «God skoleutvikling krever rom for å stille spørsmål og lete etter svar og et 
profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan skolens praksis bidrar til elevenes  
læring og utvikling. Alle ansatte i skolen må ta aktivt del i det profesjonelle  
læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen. Det innebærer at fellesskapet reflekterer  
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over verdivalg og utviklingsbehov, og bruker forskning, erfaringsbasert kunnskap og  
etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. Velutviklede strukturer for  
samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og på tvers av skoler fremmer en  
delings- og læringskultur» (KD 2017b). 

 

Begrepene profesjonsfellesskap og profesjonelle læringsfelleskap brukes litt om hverandre, men den 
viktigste forskjellen på disse to begrepene er ordet læring. Et profesjonsfelleskap kan bestå av 
grupper av lærere ved en skole, et helt personale eller grupper av lærere på tvers av skoler som deler 
samme profesjon. Som presisert over er det ikke tilstrekkelig å være et profesjonsfelleskap der vi 
deler samme profesjon. I et profesjonsfellesskap må det også dannes læringsfelleskap der det 
kontinuerlig skjer læring mellom deltakerne.  

Profesjonelle læringsfellskap kjennetegnes ved at gruppen har et felles mål om å stadig undersøke og 
utvikle egen praksis til beste for elevers læring og utvikling. Læringsfellesskapet er preget av 
refleksjon, inkludering, utvikling og læring. (Stoll, 2007)4 

 

6.5 Skolebasert kompetanseutvikling som tankesett 
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.»5 

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 noen regionale nettverk har fagfolk fra universitetet vært i direkte dialog med 
lærere og skoleledere. Dette har bidratt til kompetanseheving for alle parter: 

«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» (KD 
2017a). 

I utviklingsarbeidet framover blir det viktig å bygge videre på den etablerte kontakten mellom 
universitet, kommunene og skolene. Samarbeidet må også utvides til å gjelde alle skolene.  

For at utviklingsarbeidet skal få gjennomslagskraft lokalt, er det avgjørende med skolebasert 
kompetanseutvikling i tillegg til de regionale samlingene i skoleledernettverket. 

 
6.6 Lærende nettverk som læringsstruktur 
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 praksis og støttes opp av relevant teori og 

 
4 Fritt oversatt av Inger Sofie B. Hurlen, hentet fra Stoll, L. & Louis, K.S. (red.) (2007): Professional Learning 
Communities. Divergence, Depth and Dilemmas.  
5 Utdanningsdirektoratet: Plan for skolebasert kompetanseutvikling 
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forskning6.  
 

Nettverk handler om å arbeide sammen over tid: 

«Et nettverk er ikke enkeltstående møter, men en lengre læringsprosess der medlemmene 
gjensidig bidrar til hverandres læring, med en målsetting om kollektiv kapasitetsbygging 
gjennom erfaringsdeling, refleksjon og ny utprøving» (Dickinson, 2015, s. 173). 

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]7 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  

 

6.7 Dialogkonferanser som struktur for samhandling 
Arenaer for samhandling og læring kan organiseres på ulikt vis. Det viktigste for å få til god læring er 
god organisering og tydelig ledelse av læringen som skal skje. Enten det er i på skoleeiernivå, 
skolenivå, eller på tvers av skoler i nettverk.  

 «En forutsetning for å skape samtaler der meningsbrytninger skjer, er å strukturere og 
regulere samtalene mellom de som deltar» (Lund m.fl. 2010) 

 
Samlingsarenaer kan organiseres som dialogkonferanser. Kort oppsummert kan en si at en 
dialogkonferanse har følgende fire hoveddeler: 

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

 
I Rogaland har dialogkonferansen vært brukt som modell for samlinger i Ungdomstrinn i utvikling. 
Modellen har vært strukturen i lærende nettverk for rektorer og i nettverk for ressurslærere i UIU. 
Partnerskapet ønsker å videreføre denne arbeidsmåten i ledernettverk på tvers av kommuner og i 
puljeklynger med skoler. 

 
6 Fra Rammeverk for Skolebasert kompetanseutvikling 
7 I originalteksten: «i klasserommet» 
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Dialogkonferansemodellen brukt i nettverk eller i fagsamlinger i pulje i desentralisert ordning:  

Fig. 10: En modell som viser hovedelementene i en dialogkonferanse. Modellen er delt inn i fire rom som gjennomføres med 

tanke om å skape sammenheng i de ulike rommene. 

 

6.8 Partnerskap som samarbeidsform med kommuner og UiS 
Partnerskap innebærer noen annet enn å få påfyll fra noen utenforstående som besøker skolen. Det 
innebærer likeverdighet og respekt fra begge partnere. Det må skapes et felles målbilde som det 
jobbes mot alene og i sammen. Der hvor det er etablert et verdsettende klima anerkjennes og 
verdsettes styrker, og utfordringer løses i fellesskap. Sentralt for alle aktører er at vi snakker ikke om 
hverandre, men med hverandre.  
I partnerskap med universitet og høgskolesektoren kan det beskrives slik. 
 

«Å jobbe sammen i partnerskap gir muligheter for å utvikle kunnskap sammen, der en både 
tar hensyn til forskningens egenart og egenarten ved praksis. Gjennom slikt samarbeid kan 
en også identifisere områder der skolen trenger mer forskning. Men det krever at en har 
respekt for hverandres kunnskapsområder. Forskning og praksis er forskjellige, og i det ligger 
også styrken til utvikling.» (Midthassel, 2017) 
 

I utdanningsregion Midt-Rogaland vil Universitetet i Stavanger (UiS) være partner for skoleeiere, 
skoleledere og skolene. 
 
Vi kan også si at kommunene i Utdanningsregionen er i partnerskap med hverandre. Gjennom 
samskaping og deling mellom lærerne, lederne og skoleeierne. I partnerskapet blir likeverd og 
respekt for hverandres kunnskapsområde viktig for å etablere gode tillitsbaserte relasjoner. Sammen 
skal vi jobbe mot felles målsettinger og å videreutvikle skolene i regionen. 
 

«Partnerskap er krevende og krever både tid, motivasjon og tillit. Partnerskap forutsetter at  
deltakerne har mulighet til å være aktive deltakere, og at deltakerne har et ønske om å være  
deltakere. Slik sett er det krav om rammer og tid til partnerskapsarbeidet og motivasjon til å  
inngå i alle de prosessene som er viktige deler av et partnerskap. Gjennom partnerskap kan vi  
bli utfordret på våre egne antakelser, vi kan bli klar over vår tilkortkommenhet så vel som vår  
kompetanse. Det kan bli stilt forventninger til oss som vi ikke var klar over eller ikke 
forventer, og vi kan ha forventninger til andre som de ikke var klar over eller forventet.  
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Partnerskapsarbeidet kan være frustrerende, irriterende, og det kan sette emosjoner i kok. 
For at det skal være mulig å arbeide i vanskelige prosesser og i krevende samarbeid, er tillit 
en grunnleggende faktor». Munthe (2017)  
 

 
Figur 11: Partnerskap for utvikling. Modellen ovenfor er en oversettelse av en «puslespills-modell» utviklet i Ontario, 

Canada8  

«De seks bitene av puslespillet hører sammen, og utgjør til sammen elementer som har 
betydning for å få til gode, lærende fellesskap. At slike partnerskap handler om læring for alle 
elever, blir framhevet som en av de viktige elementene, i tillegg til at samarbeidet er 
resultatorientert. Partnerskapet må vite hvor det vil. I dette partnerskapet, må det utvikles 
tillitspregede relasjoner som gjør det mulig å være konstruktivt kritisk i arbeidet, og det må 
være en ledelse som gir rammer og muligheter og som verdsetter og deltar aktivt i arbeidet. 
Arbeidet må stå i sammenheng med overordnede mål, som f.eks. sektormålene eller skolens 
visjoner eller læreplan. Den siste brikken handler om arbeidsmåte. Basert på erfaringene som 
er gjort i Ontario, mener de at partnerskap som skal utvikle noe må være opptatt av å 
utforske i fellesskap. Det bør altså være noe å samhandle om, og det kan svært gjerne være 
en problemstilling som alle partnerne er opptatt av å utforske og lære noe om» Munthe 
(2017) 
 

I en utdanningsregion vil synergieffektene kunne være store ved stabile partnerskap. Tillit og 
verdsetting av hverandres styrker må etableres og reetableres underveis for å få til et reelt gjensidig 
samarbeid. Såkalte verdsettende partnerskap, (Folkvord mfl. 2017). Alle nivå må være koblet på og 
ansvarliggjort, fra overordnet nivå til utøvende nivå, hos både universitet og kommuner. Samarbeid 
med hverandre på tvers av kommuner eller med UH-sektor krever at partnerne forblir partnere og 
ikke parter som konkurrerer med hverandre. Hvor samarbeidet preges av dialog med gjensidig 
anerkjennelse og med mål om å oppnå noe sammen, til beste for elevene i vår region.  

 

 
 

8 http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/plc.pdf 
 

Utdanningsregion Midt-Rogaland skal bygge kapasitet på alle nivå for å 

oppfylle sektormålene for elevene og de ansatte i våre skoler. 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/plc.pdf
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