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Forord 

 

Skolens oppgave vil, på vei mot et fremtidig samfunn, være å kunne mestre 

endringer som har bakgrunn i et multikulturelt samfunn og følgene av 

økopolitiske endringer. Lærere og skoleledere i Rogaland skal kunne forberede 

elever, læringer og lærekandidater til å møte et samfunn med større mangfold 

og rask endringstakt. Endringskompetanse, solid basiskompetanse i fagene og 

samhandlingskompetanse vil være viktige forutsetninger for at skolen som 

organisasjon skal lykkes i sitt mandat. 

 

Rogaland fylkeskommunes Plan for desentralisert kompetanseordning bygger 

på NOU 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser og Meld. 

St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse - En fornyelse av 

Kunnskapsløftet, og de nasjonale satsingene for kompetanseutvikling - 

Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling. Opplæringsavdelingen 

vektlegger at planen vil kunne åpne for å sette i gang nye tiltak der erfaringer, 

lokale behov og nye ordninger tilsier dette.  

 

I Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen 

beskriver Kunnskapsdepartementet hvordan kompetansen i kommuner, 

fylkeskommuner og skoler er økt, og at skoleeier nå er i stand til å påta seg et 

større ansvar for det videre utviklingsarbeidet. Dette er derfor bakgrunnen for et 

skifte i statens rolle og bidrag til utvikling i skolen. Skoleeier får hovedansvaret 

for kvalitetsutvikling gjennom Desentralisert ordning – lokal kompetanse-

utvikling (DEKOMP). En gjennomgang av tidligere nasjonale kompetanse-

utviklingstiltak 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. 
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Gjennom Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling skal nasjonale 

myndigheter ha rollen som pådriver og tilrettelegger. Det er skoleeier som skal 

gjennomføre egne kompetanseutviklingstiltak. Skoleeier skal samarbeide med 

UH (universitet og høgskolemiljø) og andre aktuelle aktører for å kartlegge 

hvilke områder de trenger kompetanseutvikling innenfor, men det er lærere, 

skoleledere og skoleeiere som skal ha hovedrollen når de skal utvikle kvaliteten 

i skolen. 

 

1. Etterutdanning - skolebasert kompetanseutvikling 
 

Etterutdanning er kortere kurs som ikke gir formell kompetanse (studiepoeng). 

Frem til høsten 2019 har etterutdanning for ledere og lærere i videregående 

opplæring vært finansiert med statlige- og/eller fylkeskommune midler. 

 

1.1 Etterutdanning i statlig regi 
 

Statlig etterutdanning har frem mot høsten 2019 vært gitt gjennom nasjonale 

satsinger der kompetansehevingen skulle være skolebasert. Fra og med 2015 

og frem mot 2019 kan en se en tydelig dreiing i statlig etterutdanning fra 

individbasert etterutdanning til skolebasert kompetanseutvikling. 

 

Rogaland fylkeskommune har hatt med skoler i flere nasjonale satsinger som: 

Kompetanse for mangfold, Språkløyper og Realfagstrategien. Grunnlaget for 

disse tre statlige strategiene er skolebasert kompetanseutvikling der hele 

skolen, avdelinger eller faggrupper deltar over tid, og der universitet- og 

høgskolemiljø bidrar med både fag- og prosesskompetanse til de skolene som 

deltar i etterutdanningstilbudet. 

 

1.2 Etterutdanning i Fylkesrådmannens regi 
 

Fra 2011 har fagnettverkene vært hovedarenaen for kompetanseutvikling og 

etterutdanning i Fylkesrådmannens regi. Fagnettverksmodellen har en 
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grunnstruktur på 13 fylkesnettverk og 15 regionale fagnettverk. Alle lærerne 

som underviser i faget er medlemmer i fagnettverket. Fagnettverksstyret består 

av avdelingslederne på deltakerskolene. 

 

Fagnettverkene legger til rette for skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling 

der flere lærere fra samme fagområde er involvert og der kompetanseutvikling 

er tilpasset de lokale behovene i en fylkeskommunal kontekst. 

 

Hovedoppgaven til fagnettverkene er å samordne og gjennomføre 

etterutdanning i egne fag ut fra de fylkeskommunale satsingsområdene 

gjennom: 

 

1. Fagligpedagogisk kompetanseutvikling og etterutdanning gjennom 

nettverksbygging og fellesarenaer for lærere på tvers av skoler. 

2. Samhandling mellom regioner, mellom skoler og mellom skole og bedrift 

for kompetanseutvikling. 

3. Kompetanseutvikling og -deling på tvers av skoler, mellom skole og 

bedrift og mellom skole og høgskole/universiteter. 

4. Erfarings- og kompetansedeling og koordinering mellom avdelingsledere 

på samme utdanningsprogram. 

5. Lederutvikling for erfarne og nytilsatte ledere. 

 

Opplæringsavdelingens forventning er at arbeidet i fagnettverket er konkret, 

målrettet, handlingsorientert og forpliktende når det gjelder gjennomføring av 

tiltak man er enig om. Hvert fagnettverk må avklare hvordan det er 

hensiktsmessig å jobbe med de prioriterte områdene som f.eks. vurdering både 

ut fra utdannings-programmets egenart og ut fra overordnede føringer. Hvert 

fagnettverk har en kontaktperson i Opplæringsavdelingen som er bindeleddet 

mellom fagnettverket og Opplæringsavdelingen. Føringer for etterutdanning 

innenfor de fylkeskommunale satsingsområdene gis av Strategisk ledergruppe 

(SLG). Fagnettverksorganiseringen gir fleksibilitet og tilpasning ut fra fagenes 

egenart samtidig som en involverer samtlige lærere. 
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2. Desentralisert ordning – lokal kompetanse, etterutdanning 

med målsetting om gjensidig kompetanseheving - DEKOMP 
 

Desentralisert ordning skal bidra til at skoleeiere gjennomfører egne 

kompetanseutviklingstiltak og samtidig gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart 

og langsiktig for kommuner, fylkeskommunene, universitet og høgskoler. 

Utviklingsarbeidet skal bygge på lokale utfordringer og føre til bedre læring for 

elevene. Disse føringene vil ligge til grunn for etterutdanningstilbudene frem 

mot 2025. DEKOMP er, for Rogaland fylkeskommune, i realiteten to parallelle 

ordninger: desentralisert ordning i skole og desentralisert ordning for yrkesfag. 

 

2.1 DEKOMP føringer 
 

Desentralisert ordning i skole skal i tillegg til skolebasert kompetanseutvikling 

bidra til kompetansebygging i UH. Det er et mål at ansatte og elever på skoler 

og i UH skal utvikle sin kompetanse gjennom et styrket samarbeid om teori og 

praksis.  

 

Den desentraliserte ordningen for yrkesfag skal gjennom samarbeidet mellom 

videregående skoler, arbeidsliv og andre aktører bidra til gjensidig 

kompetanseheving ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i 

yrkesopplæringen. 

 

Fra høsten 2019 er det to parallelle ordninger for statlige midler til 

etterutdanning for tilsatte i videregående opplæring. Hovedskillet er som følger: 

• Midler til kompetanseutvikling i skole fordeles via Fylkesmannen, og 

prioriteres i samarbeidsforumene i desentralisert ordning (desentralisert 

ordning for skole – DEKOMP-S). 

• Midler til kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen tildeles direkte 

til Fylkeskommunen, med noen overordnede føringer (desentralisert 

ordning for yrkesfag – DEKOMP-Y). 
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Kunnskapsdepartementet startet 2017 innføring av desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling i skolen. I den desentraliserte ordningen for skole 

kanaliseres statlige midler for etterutdanning til kommune og fylkeskommune 

gjennom fylkesmannsembetet. Fylkesmannen legger til rette for 

samarbeidsforum der kommuner og fylkeskommuner i fellesskap og i 

samarbeid med universiteter og høgskoler skal bli enige om tiltak og hvordan 

de statlige midlene brukes. Fra 2018 ble fylkeskommune invitert til å delta i 

samarbeidsforumet i desentralisert ordning for skole, og fra 2019 ble det lagt 

opp til at Fylkeskommunen skal motta midler til kompetanseutvikling i 

ordningen.  

 

Parallelt med den desentraliserte ordningen for skole, ble det fra høsten 2019 

innført en desentralisert ordning for yrkesfag. Ordningen har flere likhetstrekk 

med den desentraliserte ordningen for skole, men er ulik ved at midlene går 

direkte til Fylkeskommunen, ved at målgruppen vil utenom yrkesfaglærere, 

omfatte faglige ledere, prøvenemndsmedlemmer og lærere som underviser i 

fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram.  

 

Det er Fylkeskommunen som skal etablere samarbeidsforumet for 

desentralisert ordning innenfor yrkesfag. Statlige føringer er tydelige på at 

samarbeidsforumet skal ha representanter fra arbeidslivet, utenom dette er det 

opp til skoleeier å vurdere hvilke kompetansemiljøer/tilbydere og andre 

samarbeidsparter som skal involveres.  

 

I Rogaland fylkeskommune finnes det allerede velfungerende nettverk, ett 

eksempel er de nettverkene som er etablert gjennom arbeidet i Helhetlig Fag- 

og Yrkesopplæring (HFY) og det vil være naturlig å bygge videre på disse. 

En viktig oppgave for samarbeidsforumet er å bli enige om en felles og 

langsiktig kompetanseutviklingsplan.  

2.2 DEKOMPs fire prinsipper 
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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. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole 

og innen yrkesfag bygger på disse fire prinsippene: 

 

1. Fylkeskommunen 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 høgskoler. Sektoren har også mer erfaring med skolebasert 
kompetanseutvikling». 

 
2. 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 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 høgskoler 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 brukes». 
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2.3 DEKOMPs modell for kompetanseutvikling  
 

Departementet beskriver grunnlaget for en ny modell for kompetanseutvikling, 

og basert på de 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.  
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2.4 DEKOMP målsetting  
 

Kunnskapsdepartementets mål for grunnopplæringen vil være styrende for all 

kompetanseutvikling i videregående opplæring: 

• Elever som mestrer grunnleggende ferdigheter og har god faglig 

kompetanse. 

• Et godt og inkluderende læringsmiljø for elevene. 

• Flere elever og lærlinger som gjennomfører videregående 

opplæring. 
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3. Desentralisert ordning i Rogaland 
 

Målsettingen for DEKOMP er innarbeidet i Rogaland fylkeskommunes 

satsingsområder som omhandler læringsmiljø, vurdering og utbytte av 

opplæringen. Satsingsområdene og en styrking av det profesjonsfaglige 

fellesskapet, kollektiv lagbygging gjennom skolebasert kompetanseutvikling, 

inngår i Fylkeskommunenes strategier for å nå målsettingen om bedre læring 

for elevene. Ordningen gjelder for de offentlige skolene og friskolene i 

Rogaland.  

 

Det er skoleeiers og skoleleders ansvar at lærerne har riktig kompetanse til å ta 

det nye læreplanverket i bruk i 2020. For skoleeier innebærer dette å kartlegge 

og prioritere utviklingstiltak. I arbeidet med å kartlegge og utforme tiltak skal 

skoleeier involvere skoleledere og lærerprofesjonen. I tillegg har 

Opplæringsavdelingen valgt å bygge på allerede eksisterende organiseringer 

som kan ha betydning for kompetanseutvikling i fylket. En faggruppe i Seksjon 

opplæring i skole er etablert og har ansvar for å koordinere arbeidet. 

Faggruppen består av en fagleder og to rådgivere.  Skoleeiers Strategigruppe 

som består av seksjonssjef for Opplæring i skole, tre rektorer (en fra hver 

region), de fylkestillitsvalgte og faggruppen i Opplæringsavdelingen, fungerer 

som rådgiver i arbeidet med å utvikle kompetansetiltak for de offentlige skolene 

og friskolene. Prinsipielle avgjørelser fattes av Strategisk ledergruppe (SLG), 

som består av fylkesdirektør, alle seksjonssjefene og tre rektorer (en fra hver 

region).  

 

Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling vil i Rogaland 

fylkeskommune kunne realiseres som etterutdanning i tre spor: 

• Desentralisert ordning i skole - DEKOMP-S. 

• Desentralisert ordning i innen yrkesfag – DEKOMP-Y. 

• Profesjonsutvikling – kollektiv lagbygging gjennom samskaping mellom 

ledelse og tillitsvalgte - DEKOMP-P. 
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Det er viktig at de skolebaserte utviklingstiltakene i hvert av sporene settes i en 

sammenheng og helhet. En forutsetning for skolebasert kompetanseutvikling 

og for å nå satsingsområdene for videregående opplæring i Rogaland, er at de 

ansatte i skolen arbeider sammen om kollektiv utvikling. Det er en forutsetning 

og en sentral føring at utviklingsarbeidet bygger på utfordringer i skolen, 

faggruppen/fagnettverket, regionen og/eller Fylkeskommunen og at det fører til 

bedre læring for elever, lærlinger og lærekandidater. Det er videre en 

forutsetning at skolebasert kompetanseutvikling skjer i samarbeid med UH og 

andre kompetansemiljø, og fører til gjensidig kompetanseutvikling for partnerne.  

Målsettingen for kompetansebygging i Rogaland fylkeskommune: 

 

Arbeidet skal foregå som en del av systematisk skolebasert 

kompetanseutvikling ved å: 

• Styrke og videreutvikle det profesjonelle samarbeidet på den enkelte 

skole og fremme kollektiv læring, slik at alle lærere videreutvikler egen 

kompetanse. 

• Styrke det profesjonelle samarbeidet mellom skoler og på tvers av 

regioner. 

• Styrke det profesjonelle samarbeidet mellom videregående skole og de 

ulike aktørene i yrkesopplæringen. 

• Styrke partnerskap mellom Universitetet i Stavanger, andre UH-miljø og 

Rogaland fylkeskommune. 

• Styrke partnerskap mellom ulike tilbydere/kompetansemiljøer, andre 

samarbeidspartnere og Rogaland fylkeskommune. 

 

Rogaland fylkeskommune skal bygge kapasitet for å oppfylle satsings-
områdene for videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune og 
sektormålene for grunnopplæringen 
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4. Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling – 

DEKOMP-S 
 

Skolebasert kompetanseutvikling skal skje i partnerskap med UH og 

Fylkesmannen i Rogaland har valgt Universitetet i Stavanger som partner. 

Seksjon Opplæring i skole har ansvar for å koordinere arbeidet med kartlegging 

og gjennomføringen av kompetansetiltak.  

 

4.1 Kartlegging av DEKOMP-s tiltak 
 

Fylkeskommunen har ansvar for å involvere skoleledere og lærere i arbeid med 

å kartlegge behov for kompetanseutviklingstiltak. Det er valgt å ha søkelys på 

tiltak som kan knyttes til innføring av ny overordnet plan og nye læreplaner i fag 

på vg1 høsten 2020.  Friskolen sin koordinator samler kompebehov fra 

friskolene og rapporterer disse til Opplæringsavdelingen, og deltar i 

Strategigruppen sitt arbeid med å utforme tiltak i samarbeid med UH-miljø. 

 

Frem til og med høsten 2019 har vi hatt fokus på å etablere en felles forståelse 

av hva skolebasert kompetanseutvikling innebærer for Rogaland 

fylkeskommune. Det har vært naturlig å bygge videre på det arbeidet som er 

lagt til grunn gjennom profesjonsutviklingen, og kollektiv lagbygging med 

Overordnet del, der skoleutvikling skjer i samskaping mellom ledelse og 

tillitsvalgte.  

 

Utgangspunktet for gjensidig kompetanseutvikling skal være lokale behov og vi 

har så langt kommet til at regionene og fagnettverkene vil være de viktigste 

strukturene for å kartlegge, velge ut og utforme tiltak for å ruste skolen mot 

utfordringene Fagfornyelsen vil gi oss. Vi har over tid bygget opp solide 

fagnettverk, noen på fylkesnivå og i fellesfagene på regionsnivå. I tillegg 

samarbeider ledergruppene i regionene om skolebasert kompetanseutvikling. 

Skolebaserte behov for kompetanseutvikling fra fagnettverkene spilles inn til 

Opplæringsavdelingen to ganger årlig (høst og vår). De bygger på en 
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skolebasert vurdering der avdelingsleder ved den enkelte skole deler egen 

faggruppes kompetansebehov inn til fagnettverket. SLG blir gjort kjent med og 

vurderer kompetansebehovene fra fagnettverkene og samordner disse med 

kompetanse-behov spilt inn fra regionale rektorgrupper. Opplæringsavdelingen 

får i tillegg innspill til kompetanseutviklingstiltak gjennom skolebesøkene i høst- 

og vårterminen. I disse møtene med ledergruppen, tillitsvalgte og elever 

kommer det fram konkrete behov for å videreutvikle skolens praksis, for 

eksempel på vurderingsfeltet. 

 

Disse ulike kartleggingsprosessene danner grunnlaget for utformingen av tre 

tiltak som tilbys til skolene fra høsten 2020. Tiltakene er utformet i samarbeid 

mellom faggruppen i seksjon opplæring og i partnerskap med Universitetet i 

Stavanger. Det er disse tiltakene som danner grunnlag for partnerskapet for 

perioden 2020/23: 

 

1. Læringsfremmende relasjoner, elevmedvirkning og vurdering.  

Dette tiltaket kan relateres til krav i nye læreplanene. Elevene skal 

utvikle evnen til å reflekter over egen læring, forstå egne 

læringsprosesser, bruker underveisvurdering i eget læringsarbeid og 

tilegne seg kunnskap på selvstendig vis.  

 

2. Flerkulturell skole.  

Dette tiltaket kan handle om hvordan vår skole kan utvikle et 

inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. 

 

3. Akademisk lesing og skriving. 

Dette tiltaket kan handle om hvordan vi bidrar til at elevene er kvalifisert 

for videre studier. Arbeidet med tekst handler blant annet om å utvikle 

forståelse, evne til refleksjon og kritisk tenkning. 

 

I forhold til de tre tiltakene som nå er kartlagt, må skolene involvere lærere og 

ledere i valg av tiltak og melde seg på til Opplæringsavdelingen. I denne 
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prosessen må skolene ta stilling til om tiltakene skal være for enkelte avdelinger 

eller hele skolen. De må vurdere tidsaspektet til tiltaket. For at tiltaket skal ha 

en effekt må det ha en viss varighet. For skolene skjer dette via Rogaland sin 

Intranettsider der skolene kan lese mer om aktuelle tiltak som tilbys. 

Opplæringsavdelinger må prioritere hvilke skoler som får delta på tiltak i 

partnerskap med Universitetet i Stavanger. Denne prioriteringen gjøres i 

samarbeide med Strategigruppen. Skolene må selv utvikle en plan for tiltaket, 

hva som er formålet og hvordan tiltaket skal gjennomføres i partnerskap med 

UiS. Dette betyr at innholdet i tiltak vil være individuelt for hver enkelt skole og 

at dette bygger på lærernes ønsker og behov for utvikling. 

 

I en prosess med friskolene sin representant er vi kommet frem til følgende 

ordning: Friskolene får tilbud om å være med på de tre første tiltakene og 

melder seg på via sin koordinator. Opplæringsavdelingen har en forventing om 

at friskolene melder behov for kompetanseutviklingstiltak som bygger på lokale 

utfordringer der lærere og ledere er involvert i kartleggingen. Strategigruppen 

har ansvar for å prioritere og velge ut tiltak. Friskolene må selv utvikle en plan 

for tiltaket, hva som er formålet og hvordan tiltaket skal gjennomføres i 

partnerskap med UiS. Dette betyr at innholdet i tiltak vil være individuelt for hver 

enkelt skole og at dette bygger på lærernes ønsker og behov for utvikling.  

 

Skolen kan søke Opplæringsavdelingen om økonomisk støtte. Det kan være til 

vikarutgifter, reiseutgifter, utstyr og materiale som støtter opp om 

utviklingstiltaket. 

 

4.2 Organisering av DEKOMP-S tiltak 

 

Desentralisert ordning skal være langsiktig og forutsigbart, og tiltakene som er 

definert skal gjelde for minst en treårsperiode. Kompetansebehovene skal være 

skolebaserte, og i oppstartsfasen har vi støttet oss til fagnettverkene og 

regionale rektorgrupper. Fra høsten 2020 skal alle skolene (offentlige skoler og 

friskolene) gjennomføre kartlegging av kompetansebehov og både lærere og 
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ledere må være involvert i dette arbeidet. Dette må skje gjennom prosesser der 

faggrupper, avdelinger og hele skolen vurderer egen praksis og behov for 

kompetanseutvikling. Prioriteringer av utviklingstiltak bør det skje i samarbeid 

mellom skolens ledelse og lærernes tillitsvalgte. Det er også mulig for lærere å 

melde inn tiltak til Opplæringsavdelingen via fagnettverkene. Kartlagte behov 

blir videre vurdert av regionale rektorgrupper som samordner og prioriterer 

utviklingsbehov for egen region. I en siste fase er det skolene som tilpasser og 

utvikler tiltakene i partnerskap med Universitetet i Stavanger. 

Samarbeidsforumet skal vurdere hvilke tiltak som skal prioriteres og hvordan de 

statlige midlene brukes. 

 

4.3 Evaluering av DEKOMP-S tiltak 

 

Opplæringsavdelingen har ansvar for å evaluere hvordan de statlige midlene 

blir brukt. Skoler skal i partnerskap med UiS evaluerer tiltak og vurdere om det 

er behov for å endre eller videreutvikle tiltak og rapportere til 

Opplæringsavdelingen. Vi rapporterer til Samarbeidsforumet og 

Utdanningsdirektoratet. I evalueringen må komme fram hvordan de statlige 

midlene er brukt, hvilke tiltak som er gjennomført og hvordan de har bidratt til å 

nå målene for grunnopplæringen. Er det mulig å se en sammenheng mellom 

tiltak og elevenes læringsmiljø, bidrar tiltakene til å utvikle elevenes 

grunnleggende ferdigheter og faglige kompetanse, og har det ført til at elever 

og læriglinger gjennomfører videregående opplæring? I evalueringen må det 

komme frem om vi følger de overordnede rammene og premissene som ligger 

til grunn for den statlige støtten og satsingen på den desentraliserte 

kompetanseutviklingen. 
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5. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag 

– DEKOMP-Y 
 

Den desentraliserte ordningen for yrkesfag skal stimulere til langsiktig og 

styrket samarbeid om kompetanseutvikling mellom fylkeskommuner, 

videregående skoler, arbeidslivet og andre aktuelle samarbeids-

partnere.  Midlene i desentralisert ordning for yrkesfag skal benyttes til 

etterutdanning gjennom kompetansetiltak som gjennomføres i samarbeid 

mellom skoleeier og relevante samarbeidspartnere. Ordningen omfatter både 

offentlige skoler og friskoler med yrkesfaglige utdanningsprogram. 

 

5.1 Prinsipper for DEKOMP-Y 
 

Udir oppfordrer fylkeskommuner til å se de ulike etter- og videreutdannings-

ordningene innen yrkesfag i sammenheng når det utarbeides kompetanse-

utviklingsplaner basert på lokale behov. Slik vil det være naturlig å sette 

etterutdanningstiltak i desentralisert ordning inn i en sammenheng med det 

utviklingsarbeidet som skjer gjennom fagnettverk, helhetlig fag- og 

yrkesopplæring (HFY) og ordningen Yrkesfaglærer2. Yrkesfaglærer2 skal 

benyttes til å hente fagkompetansen fra arbeidslivet inn i skolen for å styrke de 

faglige aspektene ved opplæringen. Ordningen vil slik kunne bidra til å skape 

gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv og dermed medvirke til å 

øke elevenes læringsutbytte og motivasjon for fagene, samt bidra til å heve 

lærernes kompetanse. 

 

Innføringen av den desentraliserte ordningen for yrkesfag innebærer at flere 

nasjonale etterutdanningstiltak fra høsten 2019 fases ut i sin nåværende form, 

men det er klare statlige føringer for at hospiteringsordningen skal videreføres 

som en del av den desentraliserte ordningen for yrkesfag. Hospiterings-

ordningen gir lærere mulighet til å hospitere i en bedrift inntil fem dager. 

Rogaland fylkeskommune vil vektlegge at denne ordningen videreføres og 

utvides. Tilbakemeldinger viser at yrkesfaglærere som har hospitert i stor grad 
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opplever at de har fått utviklet kompetansen sin, fått nye praktiske eksempler til 

undervisningen, bedre kjennskap til hva som kjennetegner en god yrkesutøver, 

økt kunnskap om opplæringen i bedrift, bedre grunnlag for å gi råd til elevene 

om videre valg av fag og yrke og at det er blitt lettere å utplassere elever i 

yrkesfaglig fordypning. I tillegg er det en del lærere som fremhever at 

hospitering har gjort at de har gjenoppfrisket fagmennesket i seg selv, noe de 

selv opplever som svært verdifullt. 

 

 

5.2 Organisering av DEKOMP-Y 
 

Rogaland fylkeskommune har etablert et samarbeidsforum der beslutningene 

om hvordan de statlige midlene skal prioriteres og brukes skal tas. I 

Samarbeidsforumet deltar rektorer fra fylkeskommunale og friskoler, 

representanter fra offentlig og privat sektor av arbeidslivet, kompetansemiljøer, 

lærerorganisasjonene og Opplæringsavdelingen. Samarbeidsforumet skal bli 

enig om en langsiktig plan som viser prioriteringer, tematiske områder og hvilke 

kompetansetiltak som skal prioriteres. Arbeidet i Samarbeidsforumet 

representerer alle utdanningsprogrammene innen yrkesfag. Prinsipielle 

avgjørelser fattes av Strategisk ledergruppe (SLG), som består av 

fylkesdirektør, alle seksjonssjefene og tre rektorer (en fra hver region). 

  

5.3 Kartlegging av DEKOMP-Y tiltak 
 

Opplæringsavdelingen har, ved innføringen av Fagfornyelsen, ansvar for at 

elevene får opplæring i tråd med læreplanverket og at skolene har riktig 

kompetanse. Skole, fagnettverkene og regionene er de viktigste strukturene for 

å kartlegge, velge ut og utforme tiltak for at skolene skal kunne løse de 

utfordringene de nye læreplanverket gir. 

 

Kompetanseutviklingstiltakene er basert på lokale behov der skolene har 

gjennomført en kartlegging og prioritering av kompetansetiltak i hvert av de 

yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Dette er gjort av yrkesfaglærere og 
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avdelingsledere innen hvert utdanningsprogram. Videre har avdelingslederne i 

fagnettstyrene i regionene samarbeidet om kartleggingen og analysen av 

kompetansebehov med sine lærere. De skolebaserte kompetansebehovene ble 

samordnet av Opplæringsavdelingen. Prioritering av tiltak ble gjort i møter med 

hvert av fagnettverkene.  Friskolene har deltatt i arbeide med kartleggingen i 

aktuelle fagnettverk.  

 

Samarbeidsforum har for DEKOMP-YF definert følgende kompetanse-

utviklingsmodeller:   

 

• Kurs og Sertifisering  

Kortere kurs fra 1-5 dager som gir en avgrenset, men viktig faglig 

kompetanse. Noen av kursene gir en sertifisering slik at våre lærere kan 

gi sertifisert opplæring til elevene.  

  

Kurs og sertifisering er tiltak som vil kunne gå på tvers av skolene i regi 

av fagnettverkene. Fagnettverkene koordinerer tiltak og organisering, og 

er nå i prosess og prioriterer tiltak som skal settes i gang. Dette meldes 

inn til Opplæringsavdelingen.  

  

• Faglig- og pedagogisk utviklingsarbeid - fagnettverk  

Kompetansehevingstiltak internt på en skole, på tvers av 

skoler, i partnerskap med næringsliv eller med UH sektor. Utvikling 

av kompetanse krever tid, prosesser og gruppearbeid. Dette kan være 

prosjekter som går fra 3-5 år.  

  

Opplæringsavdelingen har over tid hatt samarbeid med OsloMet om 

Videreutdanning for yrkesfaglærere, og studier for yrkesfaglærere som 

mangler formell kompetanse. I partnerskap med OsloMet planlegges det 

tiltak som skolene kan velge ut fra eget utviklingsarbeid. Felles for 

tiltakene er at de er forankret i ny overordnet del og i nye læreplaner. 

Skolene skal starte interne prosesser i forhold til hvilke av tiltakene de 
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ønsker å prioritere for kommende skoleår (eventuelt neste). Dette 

meldes inn til Opplæringsavdelingen.  

  

Tiltak med oppstart høsten 2020 i partnerskap med Oslo-MET: 

•Yrkesretting og relevans.  

•Dybdelæring og bærekraft.  

•Programmering (Phyton, Arduino).   

 

• Hospitering  

Utveksling av kompetanse mellom næringsliv og skole med en varighet 

på 1-5 dager. Hospiteringen skal skje systematisk og med faste 

avtaler med den enkelte bedrift. Hospiteringsordningen skal brukes for å 

oppnå både som dybde- og breddekompetanse innenfor et fagområde.  

  

Mange fagnettverk har spilt inn hospitering som et viktig kompetanse-

utviklingstiltak. Det er en målsetting at hospiteringsordningen skal 

styrkes og videreutvikles. Skolene organiser og gjør avtaler for den 

enkelte lærer internt, og søker om refusjon fra 

Opplæringsavdelingen.  Det vil bli utarbeidet et styringsdokument til 

skolene om hospiteringsordningen.  

 

• Å hente inn fagkompetansen fra arbeidslivet   

Dette er tiltak som kan ha som målsetting å styrke de faglige aspektene 

ved opplæringen, samt øke elevenes motivasjon for fagene. Dette vil bli 

organisert i sammen med ordningen yrkesfaglærer2.  

 

 

Det er en målsetting at høsten 2020 skal alle utdanningsprogram få startet opp 

minimum ett kompetanseutviklingstiltak. For de offentlige skolene skjer dette via 

Rogaland sin Intranettsider der skolene kan lese mer om aktuelle tiltak som 

tilbys. For at friskolene skal kunne melde interesse for tiltak, så har det blitt 

utarbeidet egne rutiner i samarbeid med friskolene sin koordinator. 

Opplæringsavdelinger må prioritere hvilke skoler som får delta på tiltak. Denne 
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prioriteringen gjøres i samarbeide med Strategigruppen og Samarbeidsforumet. 

Skolene må selv utvikle en plan for tiltaket, hva som er formålet og hvordan 

tiltaket skal gjennomføres i aktuelt kompetansemiljø. Dette betyr at innholdet i 

tiltak vil være individuelt for hver enkelt skole og at dette bygger på lærernes 

ønsker og behov for utvikling.  

 

Skolen kan søke Opplæringsavdelingen om økonomisk støtte. Det kan være til 

vikarutgifter, reiseutgifter, utstyr og materiale som støtter opp om 

utviklingstiltaket. 

 

5.4 Evaluering av DEKOMP-Y 

 

Skolen og fagnettverkene evaluerer tiltak og rapporterer til 

Opplæringsavdelingen. Det må komme frem hvordan tiltakene er gjennomført 

og hvordan de har bidratt i henhold til målsettingen. Evalueringen legges frem 

for Samarbeidsforumet, som vurderer om tiltakene er i henhold til rammer og 

premisser for statlig støtte, og bidrar til kompetanseheving og elever og 

lærlingers læring. 
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6. Desentralisert ordning for profesjonsutvikling – DEKOMP-P 

 

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

ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.» 

 

Sitatet over er fra innledningen til kapittel 3.5 Profesjonsfellesskap og 

skoleutvikling i overordnet del av Læreplanverket.  den påfølgende teksten fra 

Overordnet del utdyper dette ved å understreke viktigheten av å skape 

kollektive prosesser som inkluderer alle aktører i skolen: 

 

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. Dette innebærer at fellesskapet 

reflekterer 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 delings- og læringskultur. 

 

 

6.1 Organisering av DEKOMP-P 

 

Opplæringsavdelingen fulgte opp ambisjonene ved å initiere et forpliktende 

samarbeid- Sammen om profesjonsutvikling - mellom de ansattes 

organisasjoner, skolens ledelse og Opplæringsavdelingen. Det er enighet om at 

for å lykkes med profesjonsutvikling er det en forutsetning at både skoleledere, 

tillitsvalgte og lærere opplever å ha tilstrekkelig med handlingsrom i arbeidet 

sitt. Et profesjonelt skjønn utøves både individuelt og i fellesskap med andre. I 

tillegg er det et kjennetegn på profesjonsutvikling når man utvikler et metodisk 

kunnskapsgrunnlag for hvordan skolene og partene lokalt kan drive fram 

utviklingsarbeidet. 
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Samarbeidet har vært bygget opp av to samlinger i 2017 og 2018 med internt 

arbeid på den enkelte skole mellom samlingene. I løpet av 2019 har skolenes 

ledergrupper og tillitsvalgte arbeidet videre med egne utviklingsområder under 

veiledning av professor E. Irgens.  Dette er et arbeid som støtter opp under 

innføringen av et nytt læreplanverk. 

 

 

6.2 Tiltak i DEKOMP-P 

 

I forbindelse med ny overdnet del og nye læreplaner i fag, er det en forventing 

fra Utdanningsdirektoratet at skolene gjennomfører interne 

profesjonsutviklingstiltak. 

 

Dette kan skje ved at skolene: 

• Fortsetter å utvikle egen pedagogisk praksis. 

• Er innovative i forhold til digitalisering, dybdelæring, tverrfaglige tema og 

nytt kompetansebegrep. 

 

Skolene skal være et profesjonsfaglig fellesskap: 

• Lærere, ledere og andre sammen reflekterer over felles verdier, og 

vurderer og videreutvikler sin praksis. 

• Hva betyr det å utvikle et profesjonsfellesskap? 

o Kolleger deler erfaringer. 

o Kolleger reflekterer sammen. 

o Kolleger prøver ut nye metoder. 

o Alle må drive egenvurdering og vurdere sin praksis. 

 

I forbindelse med innføring av nytt læreplanverk fra høsten 2020 har Udir 

utformet flere kompetansepakker. Disse består av fem hovedmoduler, og en 

introduksjons-modul som er anbefalt å starte med. Kompetansepakken er åpen 

for alle, og kan fungere som veiledning og støtte i arbeidet med å bruke, tolke 

og forstå det nye læreplanverket.  Opplæringsavdelingen ønsker at skolene tar 
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i bruk kompetanse-pakkene som en støtte i skolens eget arbeidet med 

profesjonsutvikling.  

 

Udir sitt overordnet mål med modul 0 er at lærere og ledere tolker, forstår og 

bruker læreplanverket på en måte som er optimal for elevenes opplæring. 

Profesjons-utvikling handler blant annet om å reflektere over hvordan ny 

læreplan påvirker vår skole og hvordan vi jobber. I dette arbeidet kan 

Kompetansepakke-0 fungere som et verktøy. Udir foreslår at kompetanse-

pakken brukes i desentralisert ordning for kompetanseutvikling.  

 

Opplæringsavdelingen anbefaler at skolene i første omgang ser på to tiltak, og 

at disse gjennomføres i partnerskap med Høgskolen i Innlandet: 

 

Profesjonsutvikling I 

Dette tiltaket har fokus på hvordan nye læreplaner påvirker egen skole. I ny 

overordnet del er det et nytt kompetansebegrepet, og skolene må vurderer 

hvordan dette påvirker arbeidet med elevenes læring. Dette kan bidra til at 

skolen utvikler sin pedagogiske praksis. 

 

Profesjonsutvikling II 

Dybdelæring er et sentralt begrep i nye læreplaner fra høsten 2020. Her må 

skolene utvikle en god praksis i forhold til dybdelæring. Skolene må også se på 

hvordan de kan etablere en god praksis og få til gode tverrfaglige prosjekter. 
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