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1. Innledning  
Utdanningsregion NordR har i samhandling med HVL utviklet enn modell for desentralisert ordning. Et 

utgangspunkt for modellen var at høgskole og kommunene skulle utvikle større kjennskap til 

hverandre gjennom flere møtepunkt og prosessmøter. Med det som bakteppe og gjennom ulike 

prosesser ute i kommunene, på skolene og i nedsatte grupper, er modellen utviklet. Kommunen og 

HVL har parallelt og i samarbeid utarbeidet ulike dokument som beskriver partnerskapet, strategier 

og konkrete handlinger.   

Det er to hovedsatsinger som nå er satt i system og prøvd ut gjennom et stykke tid. Det ene er to 

ledersamlinger for skoleledere i regionen i året med fokus på for og etterarbeid i skolebaserte 

prosesser. Arbeidet følges opp og erfaringsdeles i kommunale og interkommunale nettverk.   

Det andre er at skoler samhandler med HVL i klynger. Her er to eller flere skoler i klynge med samme 

utviklingsområde. Skolene og kommunen har i forkant gjennomført analyser og i skolebaserte 

prosesser der HVL er deltakende, kommet frem til det aktuelle området. Klyngene har en varighet på 

1,5 år og vil i etterkant følges opp i det enkelte nettverk og kommune.   

Samarbeidet mellom NordR og HVL har vært svært positivt og videreutviklet et godt tillitsforhold og 

bygget kompetanse både i kommunen og i HVL.  

2. Kunnskapsgrunnlag  
Endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen skjer i et stadig høyere tempo. Skolen er en del av 

samfunnsstrukturen. I en verden med stadig økende omstillingstakt er faglig fornyelse et nøkkelbegrep. 

Skolen må langt hurtigere kunne omstille seg i takt med det som skjer på forskningsfronten og i 

næringslivet.  

Skolen utdanner i dag elever til en fremtid vi ikke kjenner - til jobber som ikke finnes ennå.  

Dette er ikke nytt, men det stiller økte krav til endring av kompetanser, både for enkeltindividet, for 

samfunns- og arbeidslivet og for skolen. Ved å styrke relasjonen mellom skole, høgskoler, forskning 

og næringsliv oppnås en utveksling knyttet til kompetansebehov. Noe som igjen styrker betydningen 

av livslang læring.  

At opplæringen i skolen legger et fundament for den enkelte til å kunne tilegne seg nye kompetanser gjennom 

hele livet, blir viktigere i fremtiden.  

I Nasjonal kompetanse politisk strategi 2017 – 20 blir dette fremhevet.  

Befolkningens kompetanse er samfunnets viktigste ressurs og grunnlag for velferd, vekst, 

verdiskaping og bærekraft. God kompetanse i arbeidsstyrken er og vil være avgjørende både 

for norsk økonomis konkurranseevne og for sysselsetting i arbeidslivet.  

Kompetansepolitikken er den samlede politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av 

kompetanse i hele det norske samfunns- og arbeidslivet. Kompetansepolitikken skal bidra til 

innovasjon, produktivitet og konkurransekraft i arbeidslivet, velferd og fordeling i samfunnet og 

utvikling og mestring for den enkelte.  

Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse 

som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør 

at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.  

  

Utdanningsregion NordR ønsker å se på sammenhengen mellom Nasjonal kompetanse politisk strategi 

2017 – 20, Meld. St. 21 og 28 samt Læreplanverket 2020 inn mot kompetanseutvikling i  
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skolen. I tillegg er strategien Lærerutdanning 2025 av betydning for samarbeidet mellom 

lærerutdanningen og utdanningsregionen.  

 I Meld. St. 28 fokuseres det på fag, fordypning og forståelse. Dybdelæring – å forstå sammenhenger 

og å kunne anvende kunnskap i ulike sammenhenger skal ses i sammenheng med temaene folkehelse 

og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling. Disse områdene vil til 

sammen gi utfordringer i forhold til et tradisjonelt kompetansebegrep.   

Satsingsområdene i Meld. St 21 med fokus på tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og forståelse for det 

hele mennesket, vil legge føringer for områder og innhold i den skolebaserte kompetanseutviklingen.  

  

I overordnet del av læreplanen fokuseres det blant annet på at:   

Skolen skal være et profesjonsfaglig og verdimessig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte 

reflekterer over, vurderer og videreutvikler sin praksis.  

Lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og fag didaktisk dømmekraft i dialog og 

samhandling med kolleger. Utøvelse og utvikling av det profesjonelle skjønnet skjer både 

individuelt og sammen med andre. Faglig dømmekraft forutsetter også jevnlig oppdatering. 

Lærerprofesjonen må derfor vurdere sin pedagogiske praksis for å møte enkeltelever og 

elevgrupper best mulig.   

God skoleledelse forutsetter faglig legitimitet, og god ledelse prioriterer utvikling av samarbeid 

og relasjoner for å bygge tillit i organisasjonen. Skolens ledelse skal gi retning for å 

tilrettelegge for elevenes og lærernes læring og utvikling. Skoleledelsen skal stake ut kursen 

for det pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å utvikle et stabilt og 

positivt miljø der alle har lyst til å yte sitt beste.   

God skoleutvikling krever kultur som gir rom for å stille spørsmål og lete etter svar. God 

skoleutvikling skapes av et profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan skolens praksis 

bidrar til elevenes læring og utvikling. (Overordnet del 2018, kap. 3.5)  

I Meld. St. 28 legges det vekt på ansvaret som hviler på skoleeier og skoleledelse for å gjennomføre 

goder prosesser for å utvikle skolens praksis. Her er kompetanseutvikling og kapasitetsbygging sentrale 

I begrep.  

Nøkkelen til å løfte elevenes kunnskap og læring er å satse på lærernes kompetanse, det 

profesjonelle lagarbeidet på skolene og tydelig skoleledelse og skoleeierskap. (Meld. St 28, s 

71)  

Formuleringene i både Meld. St. 28 og overordnet del til læreplanverket forsterkes i Meld. St. 21, s 85:  

Kompetanseutvikling er et av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte opp under 

arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Det er også et viktig virkemiddel for at 

lærerprofesjonen skal kunne utøve profesjonelt skjønn og utvikle profesjonen videre. 

Nasjonale kompetansesatsinger gir ikke nok rom for lokal tilpasning og kommuner og 

fylkeskommuner har ulik kapasitet og kompetanse til å drive kvalitetsutvikling i skolen. For 

å styrke lokalt ansvar og lokalt eierskap til kompetanseutvikling skal fire prinsipper ligge til 

grunn for en ny modell:  

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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Evalueringen av statlige satsinger viser at lokalt handlingsrom, tid til implementering, god 

kommunikasjon om mål og innhold i tiltaket og involvering av lærere og skoleledere i 

beslutningsprosesser, er viktige faktorer for at kvalitetsutviklingsarbeidet skal bli vellykket. (Meld. 

St. 28)  

Kompetanseutvikling skal gjennomføres i samarbeid med universitet og høyskoler. Lærerutdanning  

2025 legger i målbildet fram mot 2025 opp til at det skal finnes velfungerende lokale 

samarbeidsarenaer for lærerutdanningene og praksisfeltet over hele landet. Kvalitet i høyere 

utdanning handler om flere ulike faktorer som standarder som skal overholdes, og om å møte 

forventninger og krav. Men det handler også om utvikling og innovasjon, og om relevans. Erfaringer fra 

de siste års satsinger med skolebasert kompetanseutvikling og erfaringer ut fra elevresultater har før 

til bedre samarbeid mellom skole/skoleeier og universitet og høyskoler.    

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning løfter opp behovet for samhandling 

mellom universitet og høyskoler og arbeidslivet for øvrig for å sikre relevans i utdanningene. Studentene 

i grunnutdanningene skal forberedes til den arbeidshverdagen de vil møte. (s. 16) Det krever et godt 

samarbeid mellom universiteter og høyskoler og arbeidsliv (s. 60).    

Når det gjelder UH-sektorens krav om forskningsbasert utdanning blir det i Meld. St. 16 (2016-2017) 

forventet at lærerutdanningene skal utvikle utdanningene gjennom eksisterende kunnskap og 

forskning på utdanningsvirksomhet (s. 45). Tett samskaping og samhandling mellom kommunene og 

universitet og høyskoler gjennom desentralisert kompetanseutvikling, vil gi UH god tilgang på 

relevante problemstillinger fra skolene og kunnskap om hvordan skolene jobber med 

profesjonsutvikling og ledelse av læringsarbeid. Dette vil lærerutdanningen kunne ta med seg inn i 

møte med grunnutdanningsstudentene i profesjonsøvelsen.     

  

Nord R vil bygge valg av satsingsområder, kompetanseutvikling og strategier ut fra dette grunnlaget.  

  

3. Mål  
Utdanningsregion NordR skal styrke kapasiteten i det profesjonsfaglige arbeidet på skolene, i 

skoleledelsen og i skoleeierskapet for å løfte elevenes læring og utvikling  

   

Sektormål1:  

➢ Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø  

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

➢ De tilsatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse ➢ Alle lykkes i opplæringen og utdanningen  

  

NordR vil gjennom arbeidet i desentralisert ordning videreutvikle:  

➢ Systemer for kvalitetsarbeid på kommunenivå og helt ned på klassenivå.     

➢ Skolebaserte prosesser i kommunene og på hver skole  

➢ Profesjonsfaglige fellesskap i kommuner og på tvers av kommuner  

➢ Partnerskap og arenaer for samhandling mellom skolene / skoleeier og HVL / UH - sektoren  ➢ 

Partnerskapet med HVL skal også bidra til å styrke kompetansen i UH   

  
1 Prop 1S (2018-2019) – del 2 – 4  
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4.   Modell av og struktur for organiseringen     

  
Fig. 1 Modell og struktur for organiseringen     
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5. Roller og avklaringer   
  

Styringsgruppe:   

Har overordnet beslutningsmyndighet når det gjelder organisering og 

gjennomføring av desentralisert kompetanseutvikling i 

utdanningsregionen.  

Medlemmer:   

Kommunalsjef Sauda kommune  

Kommunalsjef Suldal kommune  

Kommunalsjef Vindafjord kommune  

Skolesjef Tysvær kommune   

Kommunalsjef Bokn kommune 
 

Skolesjef Karmøy kommune  
 
Skolesjef Haugesund kommune  

 Kommunalsjef/rektor Utsira kommune  
 Prodekan ved Høgskulen på Vestlandet   
 
Representant fra Fylkesmannen  

 AU-leder  

   

  

Styringsgruppa skal:  

Vedta organisering, system og felles tiltak for skolebasert kompetanseheving. Det 

innebærer:  

1. Vedta fordelingsnøkkel  

2. Vedta kriterier for tildeling av midler  

3. Vedta budsjett og bli forelagt regnskap en gang i året  

4. Vedta søknad om midler  

5. Dialog om status for utviklingsarbeidet  

6. Leder deltar i Samarbeidsforum og er ansvarlig for å videreformidle 

informasjon og vedtak til og fra Samarbeidsforum  

  

  

Arbeidsutvalg:  

Har utøvende mandat for planlegging og gjennomføring av den 

desentraliserte kompetanseutviklingen i utdanningsregionen, i tråd 

med vedtak i styringsgruppa.  

  

Medlemmer:  

Koordinatorer/utviklingsveiledere for de tre nettverksområdene  

Skoleeierrepresentant fra en av de små kommunene  

Representant for PPT i utdanningsregionen  

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Karmøy kommune  

Koordinator for desentralisert ordning v. Høgskulen på Vestlandet  

7  
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Arbeidsutvalget skal:  

- Utarbeide forslag til søknad og budsjett og rapportering en gang pr. år  

- Utarbeide forslag til kriterier for tildeling av midler til den enkelte kommune  

- Diskutere og komme med forslag til organisering av felles arbeid basert på analyse av 

kommunenes og skolenes behov   

- Planlegge framdrift  

- Samhandle med skoleeier og UH sektoren og andre instanser for utforming av  

tiltak og felles tiltak  

- Legge til rette for kompetanseutvikling for å lykkes med implementering av Læreplanverket 

2020  

  

Høgskolen på Vestlandet (HVL) skal:  

- Delta i samarbeidsforum og fungere som utviklingspartnere for skoleeier  

- Delta i styringsgruppe   

- Delta i arbeidsutvalg og representere HVL.  

- Samarbeide med skolene og kommunene om utforming av innhold i         

kompetanseutviklingen, mål for veiledningen og ulike prosess strukturer  

- Bidra og støtte arbeidet med kartlegging og analyse av utviklingsbehov  

- Bidra med faglig innhold i det lokale utviklingsarbeidet  

- Sørge for kompetanseutvikling i egne rekker for å svare på skolenes og        skoleeiers 

kompetansebehov  

- Legge til rette for kompetanseutvikling for å lykkes med implementering av Læreplanverket 

2020  

- Være bindeledd til andre relevante UH- miljøer der det er aktuelt  

Skoleeier skal:           

- Velge en kontaktperson for kommunens arbeid med kompetanseutvikling  

- Ha oversikt over kommunes samlede kompetansebehov, prioritere å samhandle med AU  

- Delta i møter angående desentralisert ordning for kompetanseutvikling  

- Legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling gjennom å følge opp og evaluere 

ordningen i egen kommune  

- Legge til rette for langsiktighet i skolenes utviklingsarbeid og bidra i veiledning og 

utarbeiding av en utviklingsplan  

- Skal initiere at skolene gjennomfører kartlegging og analysearbeid i samarbeid med HVL  

- Legge til rette for kompetanseutvikling for å lykkes med implementering av Læreplanverket 

2020  

  

Fylkesmannen skal:  

  

- Møte i styringsgruppa  

- Har talerett, men ikke beslutningsmyndighet  

- Bidra med informasjon og avklaringer fra staten  
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- Være bindeledd mellom fylkesmannen og regionen  

  

Skoleledelsen skal:   

- Lede skolens arbeid med skolebasert kompetanseheving  

- Delta i felles kompetanseheving i å lede skolebasert kompetanseutvikling  

- Kartlegge og analysere skolens behov sammen med personalet og elevene og prioritere 

hvilket område skolen har som utviklingsområde   

- Utarbeide en utviklingsplan  

- Følge opp og støtte den enkelte ansattes kompetanseutvikling mot skolens mål  

- Bidra aktivt i nettverk med andre skoler  

- Samarbeide med skoleeier og HVL om utforming av deres bidrag og  veiledning   

- Dele erfaringer fra eget utviklingsarbeid med andre  

- Forankre skolenes utviklingsarbeid i FAU og SU  

- Legge til rette for kompetanseutvikling for å lykkes med implementering av Læreplanverket 

2020 Lærerne skal:     

- Delta i skolens arbeid med skolebasert kompetanseutvikling  

- Jevnlig å analysere og følge opp hver enkelt elevs behov  

- Delta i analyse av skolens behov for utvikling  

- Delta og bidra aktivt i profesjonsfelleskap og lærende nettverk  

- Dele erfaringer og refleksjoner fra egen praksis med kolleger  

- Sikre elevens rett til medvirkning  

- Delta i kompetanseutvikling for å lykkes med implementering av Læreplanverket 2020 

Elever skal:  

- Være kjent med skolebasert kompetanseutvikling  

- Delta i utarbeidelse av mål og kriterier  

- Medvirke i planarbeid  

- Uttale seg om deres, syn, erfaringer og meninger   

  

PPT skal:            -      Støtte skoleledelsen med å etablere strukturer for systemisk arbeid   

- Støtte lærer og skoleledelse med analyse av elevenes læringsresultat   

- Bidra til og delta i kompetanseutviklingsarbeid i kommunene  

  

Koordinator/utviklingsveileder skal:  

- Være bindeledd mellom kommuner i nettverkene og HVL                  -      Lede 

interkommunale nettverk  

- Samhandle med koordinatorer i andre nettverk  

- Støtte kommunene gjennom skoleledelsen i utviklingsarbeidet  

- I samhandling med skoleledelsen designe skolebasert kompetanseutvikling                      -      

Delta i opplæring i utdanningsregionen  
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     6. Strategier  
Statlige satsinger har i de siste årene hatt en klar sammenhengende strategi i forhold til å styrke 

skolebasert kompetanseutvikling. Dette er fremhevet i Meld. St. 21:  

Utdanningssektoren er nå 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. Videreutdanning for lærere og skoleledere har resultert i et stort kompetanseløft, og 

strukturreformen har lagt til rette for større fagmiljøer i lærerutdanningene. 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. (Meld. St. 21)  

  

’Overordnet del – verdier og prinsipper’ (2017), Meld. St. 21 (2016-17) understreker at lærende 

profesjonsfellesskap og lærende nettverk skal være sentrale i skolebasert kompetanseutvikling (kap. 

4). Planer for og erfaringer fra de nasjonale satsingene Vurdering for læring, Ungdomstrinn i utvikling 

og Realfagkommuner understreker betydningen av dette. I tråd med disse signalene vil kommunene i 

NordR fokusere på profesjonsfellesskap på den enkelte skole og lærende nettverk på tvers av skoler og 

kommuner som sentrale tiltak i kompetanseutviklingen lokalt og regionalt, der det er relevant. Kjernen 

i skolebasert kompetanseutvikling er at hver skole skal bli en selvgående enhet der lederen leder 

lærernes læring og utvikling med utgangspunkt i statlige føringer og elevenes behov.  

Skolen skal bygge kapasitet gjennom refleksjon og erfaringsdeling og mobilisere, ta i bruk, foredle og 

videreutvikle den kompetansen personalet besitter eller blir tilført. Elevenes rett til medvirkning er sentralt 

og må ivaretas gjennom kapasitetsbyggingen.  

Her vil arenaer i fag på tvers av fag i team på tvers av team, på trinn og på tvers av trinn være 

aktuelle.  

Skoleledelsen vil spille en sentral rolle med tanke på å lede og tilrettelegge for prosesser for å etablere, 

drifte og utvikle et lærende profesjonsfellesskap.  

Skoleeier har ansvar for å utvikle systemer for kvalitetsutvikling og oppfølging av skolene samt 

vedlikeholde og utvikle arenaer for å bygge skoleledernes kapasitet. Lederutviklingen inneholder utprøving, 

erfaringsdeling og praksisendring.  

   

Kapasitet for kvalitetsutvikling gjennom:  

Skolebasert kompetanseutvikling:  

• Etablere strukturer for systemisk arbeid på skoleeiernivå  

• Etablere varige strukturer for kvalitetsarbeid på kommunenivå og helt ned på klassenivå  

• Etablere arenaer for erfaringsdeling og lærende metoder  

• Etablere lærende nettverk i kommunene og på tvers av kommuner •  Ta i bruk verktøy og metoder for 

refleksjon og kollegabasert veiledning  

• Samhandling med høgskoler og forskning:  

• Utvikle lokale kompetanseplaner  

• Forskning og utvikling  
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6.1 Nettverk og profesjonelle læringsfelleskap  
Når gode interne profesjonsfellesskap treffer tilsvarende i nettverk på tvers av skoler og kommuner, 

vil det skape en forsterking innad og føre til en synergieffekt.  

Nettverkene skal bidra til at kommuner og skoler får støtte og ideer til å utvikle seg kollektivt på en 

slik måte at elevene merker i klasserommet at undervisningen blir mer motiverende. Den skal være 

praktisk, variert, relevant og utfordrende, og dermed fører til økt mestring og legger grunnlag for den 

enkelte elevs læring og utvikling. Det overordnede målet er å ruste elevene for både nåtid og framtid 

ved å legge til rette for at de kan mestre livene sine på en god måte.  

Organiseringen av lærende nettverk mellom skoler og kommuner i NordR vil kunne variere over tid. 

Det er små kommuner med én skole og store kommuner med 15-21 skoler. De store og mellomstore 

kommunene kan danne egne nettverk, men en kan også se for seg løsninger som går mer på tvers. 

Det legges til rette for en fleksibilitet på dette området, slik at nettverksstrukturene til enhver tid 

oppleves som støttende og relevante for skoler og kommuner. God nettverksledelse vil være en 

viktig faktor for at nettverkene skal fungere som en styrking av skolenes profesjonsutvikling, slik at 

det når helt ut i klasserommene.   

  

  

     7. Områder for kompetanseutvikling  

I Meld. St. 28 fokuseres det på fag, fordypning og forståelse.  

Dybdelæring – å forstå sammenhenger og å kunne anvende kunnskap i ulike sammenhenger 

sammen med temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt bærekraftig 

utvikling gir utfordringer i forhold til et tradisjonelt kompetansebegrep.   

Det samme gjør satsingsområdene i Meld. St. 21 med fokus på tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og 

forståelse for det hele mennesket.   

Dette vil legge føringer for områder og innhold i den skolebaserte kompetanseutviklingen.  

  

NordR ser en klar sammenheng mellom Meld. St. 28 og satsingsområder som det er av betydning å fokusere 

på for å danne et grunnlag for de prosesser og de områder som skal utvikles.  

Det er dokumentert at det er forskjeller mellom kommunenes kompetanse og kapasitet til å lede og følge 

opp skolene sine.  

Evalueringen av Kunnskapsløftet viste at det er behov for økt kompetanse og kapasitet på 

skoleeiernivå for analyse av resultater og egen praksis. (Meld. St. 28, s 72). Ansvaret som påhviler 

kommunene er tydelig beskrevet i overordnet del av Læreplanverket 2020.  

  

7.1 Lederutvikling  
Modell for lederutvikling  
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Lederutvikling er et gjennomgående og prioritert område i regionen. Fokuset siden oppstart 

av desentralisert ordning har vært analysekompetanse. 

Modellen som beskrives her, er utprøvd i denne perioden og 

skal være bærende for videre utvikling.   

Modellen består av to kompetansebyggende samlinger i året. 

Kompetansebyggingen vil fokusere på tema med utgangspunkt i 

analysearbeid, lederutvikling og utvikling av et profesjonsfaglig 

felleskap, herunder er skolebasert kompetanseutvikling 

sentralt. Gjennomføring planlegges i AU (arbeidsutvalget) og 

spisses i en arbeidsgruppe bestående av medlemmer i AU, 

kommunerepresentant, HVL og tillitsvalgt. Denne gruppen vil 

utarbeide et opplegg bestående av forarbeid, gjennomføring 

selve dagen og etterarbeid.  

For og etterarbeid gjennomføres i den enkelte kommune og på 

den enkelte skole.  

  

7.2 Modell for strategisk samhandling  
Hver kommune har etablert nettverk der skoleeier, skoleledelse sammen drøfter og planlegger 

gjennomføring av etterarbeidet (hjemmeleksa) på den enkelte skole, og erfaringer fra dette arbeidet 

deles. I etterkant av de kommunale nettverkene blir det gjennomført møte i interkommunalt 

ledernettverk med intensjon om at skoler og kommuner deler erfaringer ved gjennomføringer av og 

innholdet i etterarbeidet.  Hvert interkommunalt nettverk ledes av en koordinator. Utviklingspartner 1 

fra HVL deltar i nettverkene.  

Kommunale og interkommunale nettverk benyttes også til gjennomgang og prosesser knyttet til 

Læreplanverket 2020. Det er utarbeidet moduler som kan benyttes kommunalt eller på den enkelte 

skole. Hver kommune setter en plan for gjennomføring.  

  

Beskrivelse av begreper  

Kompetansebygging: En arena for kompetansebygging for skoleadministrasjon, skoleledere, PPT, 

representanter for HVL, fylkesmann og tillitsvalgte i NordR med faglig påfyll og erfaringsdeling. I 

tilknytning til disse samlingene gjennomføres et planlagt for og etterarbeid. Ansvarlig for innhold AU og 

HVL.   

Kommunalt nettverk: Nettverk for utvikling og erfaringsdeling skolene imellom knyttet til for og etterarbeid 

til de to årlige kompetansesamlingene og i denne perioden til arbeid med fagfornyelsen.  

Ledes av person utpekt i skoleadministrasjonen.                        

Deltakere skoleadministrasjon, skoleledere, PPT og tillitsvalgte.  

Fig. 2 Årshjul for lederutvikling   



25  

  

 



26  

  

Strategiplan for organisering av Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i NordR 2020 - 24  

  

          

Interkommunalt nettverk: Nettverk for utvikling 

og erfaringsdeling skolene og kommunene 

imellom knyttet til for og etterarbeid til 

kompetansesamlingene og i denne perioden til 

arbeid med fagfornyelsen. Deltakere 

skoleadministrasjon, skoleledelse, PPT, 

tillitsvalgte, koordinator for nettverket og 

utviklingspartner 1 fra HVL. Møtet ledes av 

koordinatoren.  

                                                                                                         

               Fig.3 Fordeling av nettverk i NordR  

Klynger: Kommuner og skoler med sammenfallende satsingsområder som danner et nettverk for å samhandle 

med HVL. En klynge kan bestå av to til tre skoler fra en eller flere kommuner, PPT og HVL. Koordinator i 

nettverket er ansvarlig kontaktperson for klyngen.  

  

7.3 Organisering av desentralisert ordning HVL  
I strategien Lærerutdanning 2025 beskrives ny modell for kompetanseutvikling i skolen og Universitet 

og Høgskoler (UH) sin rolle: «Lærerutdanningene vil få en viktig rolle som utviklere av innholdet i 

kompetanseutviklingstiltakene, i tett og langsiktig kontakt med skoleeiere og profesjonelle fellesskap på 

skolene. Tilbudene skal i størst mulig grad være skolebaserte» (Lærerutdanning 2025, s.31).  

  

Partnerskap i desentralisert ordning for kompetanseutvikling   

Ett av flere overordnede mål i strategien Lærerutdanning 2025 er “Stabilt og gjensidig utviklende 

samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren”.  

Samarbeidsforumene og partnerskapene i desentralisert ordning har som intensjon å bidra til 

langsiktig og målrettet samarbeid mellom kommuner/fylkeskommuner/skoler og UH-institusjoner. Det 

er et mål at både ansatte og elever/studenter på skoler og i UH skal utvikle sin kompetanse gjennom 

et styrket samarbeid om teori og praksis.   

Lokal UH skal delta i samarbeidsforumene og bidra som utviklingspartner overfor skolene på områder 

der de har kompetanse og kapasitet. I tilfeller der lokal UH mangler kompetanse og/eller kapasitet på 

områder som skoleeier/skoler etterspør, skal de undersøke om andre UH-institusjoner kan være 

skolens utviklingspartner for hele eller deler av partnerskapets kompetanseutviklingsplan. For å 

kunne følge opp ny kompetansemodell og andre strategiske nasjonale føringer er det i Fakultet for 

lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) oppretta en egen enhet for strategiske satsinger. Saman med 

studieprogramansvarlig for etter- og videreutdanning (EVU) i FLKI har pro-dekan det overordna 

faglige og administrative ansvaret for den desentraliserte ordninga for kompetanseutvikling.  

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er organisert i ulike kompetanseregioner.  Tre i Rogaland, sju 

i Hordaland og fire i Sogn og Fjordane.  I tillegg samarbeider kompetanseregionen Hallingdal med HVL.   

HVL ønsker å medvirke til kompetanseutvikling i regioner, kommuner og på skolene. Tett samskaping og 

samhandling mellom kommunene og universitet/høyskoler gjennom desentralisert 

kompetanseutvikling, vil i tillegg gi UH god tilgang på relevante problemstillinger fra skolene og 

kunnskap om hvordan skolene jobber med profesjonsutvikling og ledelse av læringsarbeid. Dette vil 

lærerutdanningen kunne ta med seg inn i møte med grunnutdanningsstudentene i  
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profesjonsøvelsen.     

  

HVL som utvikl ingspartner   

Høgskulen   på Vestlandet har organisert arbeidet i desentralisert kompetanseutvikling gjennom  

modell for utviklingspartner 1 og 2.     

  

  
Fig. 4   Modell for utviklingspartner 1 og 2 i HVL   
  
Utviklingspartner 1 ved HVL  deltar i møter med regionens/kom munens ledelse og i regionens  

arbeidsutvalg. UP 1 er kontaktperson mellom regionen og HVL og bidrar til koordinering  av  

kapasitetsbygging i HVL med  relevante fagtilsatte som innehar kompetanse på nettverkene sine  

utviklingsb ehov/tema. UP 2 arbeider sammen  i par og kan inneha tverrfaglig kompetanse.   

  

UP 1 og   koordinator for nettverkene  innkaller til  oppstartsmøte r . Det gjennomføres møte med  

aktuell skoleeier og skoleledelse fra de aktuelle skolene, utviklingspartner 1 ved HVL  sammen med  

utviklingspartner 2 v ed HVL, PPT og koordinator. Ved oppstart av arbeidet i klyngen er det viktig å  

bruke god tid på å avklare forventninger, de ulike aktørenes roller, mål for utviklingsarbeidet,  

arbeidsformer og hvor omfattende arbeidet er.   

Sa mhandlingen mellom skoleeier, sk oleledelse og HVL skal føre til at utviklingsarbeidet preges av det  

profesjonsfaglige fellesskapet der lærere, ledere og andre ansatte i skolen reflekterer over felles  

verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis til d et beste for hver klasse og hver   elev. Lærende  

møter er bærende prinsipp og kan fylles med både  faglig innlegg , diskusjon, erfaringsdeling,  

observasjon, veiledning med mer. Forsking på og sammen med skolene, ut fra skolenes behov er  

sentralt.      
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7.4 Organisering av desentralisert ordning NordR                                 
NordR er styringsgruppe i arbeidet med desentralisert kompetanseutvikling. Det er opprettet et AU med 

representanter fra organisasjonene, fylkesmannen, to representanter fra store kommuner og ro fra litt 

mindre og to representanter fra HVL.   

AU er ansvarlig for drift og utvikling av kompetanseutviklingen. AU har arrangert flere samlinger for 

skoleadministrasjon, skoleledere, PPT, organisasjonene, HVL og fylkesmannen. NordR har og vil benytte 

kompetanse fra UH sektoren og fra kommunene i prosessene som pågår.  

  

Kommunene i regionen rigger sin struktur for å kunne planlegge og gjennomføre skolebaserte prosesser 

i egen kommune. HVL vil veilede den enkelte skole og kommune etter behov.  

  

7.5 Modell for samhandling mellom HVL, den enkelte kommune og den 

enkelte skole    
Den desentraliserte ordningen legger opp til at skoleeiere skal samarbeide med universitet og 

høgskoler for å kartlegge og prioritere hvilke områder det er behov for kvalitetsutvikling innenfor. 

Skoleeier er ansvarlig for å involvere skolelederne og lærerne i kartlegging, valg og utforming av 

tiltak.  

NordR har inngått partnerskapsavtale med HVL som da er utviklingspartner for skoleeier, og bidrar som 

hovedsamarbeidspartner i det lokale utviklingsarbeidet.  

  

Skolene melder inn utviklingsbehov basert på pedagogisk analyse til skoleeier som samordner behov i 

sin kommune. Skoleeier sender sin prioritering til AU. AU koordinerer forslag til klynger av skoler som 

har sammenfallende pedagogiske og profesjonsfaglig utviklingsområder og hvor mange klynger  

som vil være operative i et skoleår. Disse vedtas endelig i styringsgruppen i NordR. Her er det rom for 

ulike modeller. Arbeidet som vil skje i forkant av oppstart av klyngen, innebærer planlegging i den Fig 5 

Modeller for klynger  

enkelte kommune, på den enkelte skole og i samarbeid med HVL. Planleggingen omfatter omfanget 

av, innhold i og organisering av samhandlingen.  Det kan være klynger i en kommune og klynger på 

tvers av kommuner Hver klynge bør ha maksimalt to til tre 

skoler. Arbeidet i klyngen strekker seg over tre semestre.  

I det langsiktige partnerskapsarbeidet bidrar HVL med:  

• Faglig støtte og innsikt i nyere forskning på 

tema/område i utviklingsarbeidet  

• Delta i kartlegging og analyse av behov  

• Delta i og bidra inn i det skolebaserte 

utviklingsarbeidet på region/kommune/skolenivå  

• Samarbeide om FoU  

• Gjennom arbeid i klasserommet styrke 

kompetansen til lærerutdannere og kobling til 

lærerutdanningene  
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7.6 Læreplanen Kunnskapsløftet 2020  
NordR vil legge til rette for kompetanseutvikling slik at skolene og alle som jobber med opplæring får 

hjelp med å sette seg inn i og ta læreplanverket i bruk på en god måte. Innføringen av LK 20 er et 

kunnskapsarbeid. Skolene skal tolke, forstå og bruke læreplanverket på en måte som er optimal for 

elevene. Derfor må skoleledere, lærere og PPT jobbe sammen om læreplanen med mål om å få til 

endringsorienterte skoler. Endringsorienterte skoler utvikler profesjonsfelleskapet gjennom å 

omsette erfaring og kunnskap til ny praksis Hvordan realisere LK20:  

 •  Samarbeid og dialog på skolen, mellom skoler, i nettverk, blant ledere, blant skoleeiere, med  

UH-sektoren o Samlinger/nettverk for ledere og tillitsvalgte, to ganger i året. Samlingene 

skal ha som mål å støtte skoleledelsen i å lede skolebaserte utviklingsprosesser.   

o Lærende nettverk på tvers av skoler/kommuner  o 

Bistå skolene i å ta i bruk kompetansepakkene  

  

7.7 Fokus på det hele mennesket  
I Meld. St. 21 fokuseres det på tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Flere av kommunene i NordR 

har fokus på å etablere systemer for tverrfaglig samhandling. I denne satsingen er det fokus på å 

tilføre kompetanse innen flere områder som er sentrale for at eleven skal være i posisjon til å motta 

læring. Eksempler her er når følelsene kommer i veien, psykisk helse, aggresjon hos elever etc. Barns 

rett til medvirkning og foreldrenes rett til likeverdighet er områder av betydning for effekten av 

tiltak. Dette vil være et fokusområde i den tverrfaglige samhandlingen gjennom «Bedre tverrfaglig 

innsats».  

Med bakgrunn i Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, 

skole og SFO blir det iverksatt kompetanseløft innen spesialpedagogikk og inkludering. Intensjonen er å 

lage et system for kompetansebygging for det spesialpedagogiske støttesystemet i kommuner og 

fylkeskommuner slik at de blir i bedre stand til å møte barn og elever med behov for særskilt 

tilrettelegging. Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkludering realiseres gjennom DeKomp – 

ordningen fra 20/21. Praktiske ordninger og utviklingsplan for kompetanseløftet avklares høsten 20  

   

    8. Økonomi  
Bruk og fordeling av regionale kompetansemidler:  

De kommunale midlene sendes til Haugesund kommune, som fordeler etter avtale. Kommunen 

legger fram regnskap en gang pr. år.  

Det er avtalt en 50 – 50% fordeling mellom kommunene i Nord R og HVL.   

Midlene fordeles etter søknad og tildeles kommuner og universiteter og høyskoler som bidrar i 

kompetanseutviklingen, via fylkesmannsembetene.  

For å motta midlene er det krav om at skoleeierne skal bidra med finansiering på 30 prosent av det 

statlige tilskuddet.  
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Midlene vil kunne brukes til felles satsningsområder, lederutvikling, klynger og kommunenes behov. 

Noen tema vil alltid være aktuelle for flere kommuner.   

  

    9. Plan for arbeid i klynger  
Ved gjennomføring av endringer i en organisasjon, er en av suksessfaktorene forståelse for at 

endringsprosesser går gjennom ulike faser. Partnerskapet mellom kommuner/skoler i NordR og HVL tar 

utgangspunkt i modellen for endring i utdanningssektoren vist i figuren under. Her er prosessen 

visualisert i et system med tre overlappende stadier. Disse fasene er ikke ment å være lineære og 

kronologiske, men gå naturlig inn i hverandre.  

 
Fig. 6 Endringsprosessen Fullan, M, The New Meaning of Educational Change (2007 og 2015)   

  

Pulje-/klyngearbeidet i utdanningsregion NordR skal i tråd med en slik forståelse ses over fire 

semester, der HVL er direkte involvert i tre av dem. Initieringsfasen skal gå over to semestre og 

inneholde både gode forankrings prosesser gjennom kartlegging, analyse og refleksjon på den enkelte 

skole og etablering av partnerskap med høyskolen, spissing av tema og utarbeidelse av en langsiktig 

utviklingsplan. Langsiktighet innebærer blant annet at en allerede i denne fasen tenker 

institusjonalisering, og setter ord på hvordan kompetanseutviklingen skal tas videre i egen 

organisasjon. I denne fasen skal det også gjennomføres en oppstartsamling på lærernivå. Viktige 

faktorer i initieringsfasen er å kartlegge og motivere. Michael Fullan illustrerer dette slik: “Meaning is 

motivation; motivation is energy; energy is engagement; engagement is life.” (s. 303) Dette 

understreker viktigheten av gode forankrings prosesser på den enkelte skole, slik at det samlede 

utviklingsarbeidet oppfyller intensjonen om desentralisert og skolebasert kompetanseutvikling som 

kommer alle elever til gode.  

Implementeringsfasen skal være den perioden der skolen har størst grad av faglig støtte og veiledning 

på lærernivå fra HVL, og dermed også størst grad av utprøving og refleksjon. Den siste, viktige 

institusjonaliseringsfasen viderefører dette, og har samtidig ekstra fokus på hvordan skolene og 

kommunene selv kan konsolidere de praktiske og organisatoriske endringene en har kommet i gang 

med, og videreføre den kollektive kompetanseutviklingen når fagmiljøet trekker seg ut. Da blir 

støtten fra koordinatorer/utviklingsveiledere og egen skoleeier sentral for å få til varige endringer.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Initiere   Institusjonalisere   Impl ementere   
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Fig.   7   Faser i pulje - /klyngearbeid i NordR   

  

  

10 . Evaluering av
  

desentralisert ordning    

Det forventes a t regionene og kommunene årlig evaluerer   utbytte og kvalitet   etter et gitt kriteriesett.  

Innholdet i evalueringen er todelt .    

En del går på opplis t i ng av deltakelse og gjennomføring  i forhold til hvor mange skoler som   har  

deltatt i kompetansetiltakene og h vilke områder kompetanseutviklingen har vært knyttet til.    

Den andre delen skal svare på   følgende:   

-   Om kommunene har systemer for å kartlegge, analysere og vurdere  
kompetansebehovet i virksomhetene som deltar i kompeta nsehevingstiltak innen  
desentralisert o rdning   

-   Om kommunen / skolene er i prosess med UH i dette arbeidet   
-   At regionen / kommunen sikrer at prioriterte kompetansetiltak møter lokale  

kompetansebehov og er forankret i langsiktige planer   
-   At regionen / kommunen  sikrer at skolebaserte kompetansetiltak   gjennomføres i  

partnerskap mellom skoleeiere og UH   
-   Utrede p å hvilken måte  en sikrer at  utbytte og kvalitet i  

kompetanseutviklingstiltakene blir vurdert   
    
Denne strategiske planen belyser kriteriene i de fire  første punktene. Nord R vil utarbeide en plan f or  
vurdering av utbytte og kvalitet i de pågående kompetanseutviklingstiltakene.   
Nord R vil gjennom AU lede oppdraget med å gjennomføre evalueringen av desentralisert ordning  

årlig i samarbeid med de enkelte k ommunene.   
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    11. Foreløpig forslag til klynger NordR 2020 -2024  
  

Pulje  
Antall 

klynger  
Kommune  Skoler  Skoleslag  TEMA  

1.  

(2020- 

21)  

1  Tysvær  
Frakkagjerd US  8-10  

Realfag: ABEL-rom  
Grinde skole  1-7  

2  Vindafjord  
Vågen skule  1-7  Lesing i alle fag, med fokus 

på LK20  Sandeid skule  1-7  

3  

Bokn  Bokn skole  1- 10  Lesing i alle fag, med fokus 

på LK20  

  
Utsira  Utsira skole  1- 10  

4  Haugesund  Skåredalen skole  1- 10  
Lærerutdanningsskole/ 

Inkluderende undervisning   

2.  

(2021- 

22)  

1  Vindafjord  

Ølen skule  1-10  
Lesing med fokus på realfag 

og LK20  
Skjold skule  1-10  

Vikedal skule  1-10  

2  

  

  

Suldal  

  

  

Marvik skule  1-7  Inkluderende skolemiljø opp 

mot LK20  

Her blir det en nærmere 

analyse av skolene  

  

  

Nesflaten 

oppvekstsenter  
1-10  

Vanvik 

oppvekstsenter  
1-7  

Jelsa 

oppvekstsenter  
1-7  

3  Sauda  

Risvoll skule  1-7  
Inkluderende skolemiljø opp 

mot LK20  
Austarheim skule  1-7  

Fløgstad skule  1-7  

4  Karmøy  

Norheim skole  1- 7  

Fellesskapende 

undervisning  

Kolnes skole  1- 7  

Mykje skole  1- 7  

 
1- 7  

Kopervik skole  

  

5  

  

Haugesund  

Håvåsen skole  

 
Haraldsvang skole  

8- 10  Matematikk / vurdering  

Skaperrom / i klynge med 

Frakkagjerd og Grinde  8- 10  

3.  

(2022- 

23)  

   

  

   

  

1  Tysvær  

    Utviklingsområdet 

defineres etter 

analysearbeid   
3 skoler    

    

2  Vindafjord  2 skoler    «  

3  Suldal  

    

«  3 skoler/ 

oppvekstsentre  
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4  Karmøy  6 skoler    «  

5  Haugesund  4 skoler    «  
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4.  

(2023- 

24)  

  

  
 

1  Tysvær  3 skoler    «  

2  

 
3  

Vindafjord  2 skoler    «  

Suldal/Sauda  2 skoler    «  

4  Karmøy  2 skoler    «  

5  Haugesund  5 skoler    «  
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Utdanningsregion NordR 2020   

  

  
NordR   –   skolesamarbeid  i Nord

 Rogaland 
  


