
DEKOM – kommunene i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike 1 

Melding om behov for midler til etterutdanning gjennom  

desentralisert ordning for kompetanseutvikling – 2018 
 

Meldingen gjelder for kommunene i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike. Alle tiltakene i meldingen er ment å ha en varighet på minimum 3 år, 
med mulighet for forlengelse. Budsjettet i denne meldingen omfatter kun skoleåret 2018/2019. Fra neste skoleår vil aktiviteter og omfang øke i takt 
med kapasitet i UH-sektor og økonomiske rammer. 
 

1. Navn på aktører som deltar i samarbeidsforumet: 

Kommuner Friskoler UH-institusjon Nasjonalt senter Tillitsvalgt  Andre aktører 

Ski   OsloMet   Utviklingsveiledere 

Oppegård  OsloMet/UiO   Utviklingsveiledere 

Nesodden  OsloMet/NMBU   Utviklingsveiledere 

Frogn  OsloMet   Utviklingsveiledere 

Sørum  OsloMet/NMBU   Utviklingsveiledere 

Fet  OsloMet/NMBU   Utviklingsveiledere 

Skedsmo  OsloMet/NMBU   Utviklingsveiledere 

Enebakk  HiØ   Utviklingsveiledere 

Ås  HiØ/NMBU   Utviklingsveiledere 

Vestby  HiØ/NMBU   Utviklingsveiledere 

Aurskog-Høland  HiØ Naturfagsenteret  Utviklingsveiledere 

Hurdal  HINN   Utviklingsveiledere 

Gjerdrum  HINN   Utviklingsveiledere 

Nannestad  HINN   Utviklingsveiledere 

Eidsvoll  HINN Naturfagsenteret  Utviklingsveiledere 

Nes   HINN   Utviklingsveiledere 

Ullensaker  HINN   Utviklingsveiledere 

Lørenskog  UiO og egen melding m/Rælingen   Utviklingsveiledere 

Nittedal  UiO   Utviklingsveiledere 

Rælingen  Egen melding m/Lørenskog   Utviklingsveiledere 
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2. Om skoleeierne som deltar i ordningen: 

Navn kommune 
 

Navn på skoler Antall lærere totalt (lærerårsverk) 
Kilde: GSI 2017/2018 

Navn friskole Antall lærere  

Ski  Alle grunnskoler 321,27   

Oppegård Alle grunnskoler 257,83   

Nesodden Alle grunnskoler 171,36   

Enebakk Alle grunnskoler 100,98   

Ås Alle grunnskoler 184,93   

Frogn Alle grunnskoler 155,37   

Vestby Alle grunnskoler 193,02   

Hurdal Alle grunnskoler 29,35   

Gjerdrum Alle grunnskoler 68,25   

Nannestad Alle grunnskoler 120,81   

Eidsvoll Alle grunnskoler 220,1   

Nes  Alle grunnskoler 193,56   

Ullensaker Alle grunnskoler 358,62   

Aurskog-Høland  Alle grunnskoler 143,62   

Sørum Alle grunnskoler 178,73   

Fet Alle grunnskoler 106,33   

Skedsmo Alle grunnskoler 511,05   

Lørenskog Alle grunnskoler 329,79   

Nittedal Alle grunnskoler 238,24   

Rælingen Alle grunnskoler 150,74   

 

Intensjon og mål for arbeidet i Samarbeidsforum i Akershus (Follo, Øvre og Nedre Romerike) 
Samarbeidsforum i Akershus er en viktig arena for arbeidet med å heve kvalitetsutviklingen hos deltakende skoleeiere og i UH-sektoren. Forumet 
skaper helhet og sammenheng i alt forbedringsarbeid der forumets aktører bidrar, og fører til at satsinger (etterutdanning og innovasjon) gir økt 
motivasjon, mestring og læring for alle elever i det 13-årige opplæringsløpet. Samarbeidsforum bidrar til en større grad av samhandling mellom UH-
sektor, skoleeier og skolene – en samhandling som gir bedre undervisningspraksis og hever kvaliteten på lærerutdanningen.  

Mål for Samarbeidsforum i Follo, Øvre og Nedre Romerike:  
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Resultat: 

 Lærernes undervisning og lederes pedagogiske ledelse forbedres 

 Elevenes grunnleggende ferdigheter bedres 

 Elevene opplever bedre motivasjon, mestring og læringsmiljø 

 Gjennomføringen i VGO bedres 
 

Prosess: 

 Etterutdanning forankres i skolenes og skoleeiers behov 

 Kompetanseheving får en direkte innvirkning på lærernes undervisning – og derigjennom effekt på elevenes læring og utvikling 

 Alle aktører i skolen ser sammenhengen mellom satsingsområder, og skaper helhet i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen 

 Alle aktører i skolen har et felles språk om kvalitetsutvikling i skolen og holder seg oppdatert på relevant forskning 

 Kvaliteten på overgangene styrkes (større opplevd sammenheng i 13-årig opplæring) 

 

3. Oppgi hvilke utviklingsområde/-r som er valgt, og begrunnelsen for valg av tema/-er: 

Innledning:  
Etter at skoleeiere og skoler har prioritert etterutdanningsbehovene har samarbeidsforum valgt 3 utviklingsområder med en varighet på 

minimum 3 år. Dette er utviklingsområder som skoleeierne og skolene er særlig opptatt av nå.  

 

Utviklingsområde/-r 
 

Begrunnelse for valg av tema/-er 

Læreplan og 
læreplanforståelse 
 

Samarbeidsforum i Follo, Øvre og Nedre Romerike ønsker å se den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i 
sammenheng med fornyingen av Kunnskapsløftet. Ny overordnet del foreligger fra september 2017. Evaluering og 
erfaringer fra tidligere læreplanimplementering tilsier at det er hensiktsmessig å bruke tid på overordnet del. Et verdiløft 
i skolene forutsetter godt implementeringsarbeid knyttet til verdier og prinsipper som ligger til grunn for læreplanverket. 
Målsettingen er at skolene er godt forberedt når nytt læreplanverk skal i iverksettes høsten 2020. Arbeidet med 
overordnet del startet høsten 2017 og fortsetter skoleåret 2018/2019.  

Planen innebærer behov for midler slik at kommunene kan fortsette å arbeide med fornyingen av Kunnskapsløftet i 
samarbeid med og med støtte fra UH og utviklingsveilederne. Arbeid med læreplan og læreplanforståelse omfatter også 
tilpasset opplæring, vurderingspraksis og realfag.  
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Utviklingsområde/-r 
 

Begrunnelse for valg av tema/-er 

Digitalisering 
 

Mange av kommunene i Follo, Øvre og Nedre Romerike har politiske vedtak på at digitale verktøy og hjelpemidler skal 
inn i læringsarbeidet. Skolene og skoleeierne ønsker å sikre at digitale verktøy styrker elevenes læring, og ikke at fokuset 
ligger på teknologien. Fra internasjonal forskning vet vi at bruk at digitale verktøy og teknologi i undervisning og 
læringsarbeid kan bidra til å akselerere elevenes læring.  
 

Arbeid med etterutdanning innenfor digitalisering omfatter læring med digitale hjelpemidler, utvikling av digitale 
ferdigheter og tilpasset opplæring.  

Læringsmiljø 
 
 

Alle elever har rett til et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale 
utvikling. Et godt, inkluderende læringsmiljø fremmer ikke bare elevenes læring, det legger også grunnlaget for at 
elevene kan bli trygge, kreative og selvstendige.  
 

Arbeid med læringsmiljø omfatter klasseledelse, relasjonskompetanse, sosial kompetanse, gode rutiner for arbeid med 
mobbing, livsmestring, atferdsproblematikk og arbeid med å fremme psykisk helse.  

Utviklingsveiledere i 
faste stillinger 
 

Samarbeidsforum Follo, Øvre og Nedre Romerike ønsker å videreføre utviklingsveilederstillinger sett i sammenheng med 
desentralisert ordning for kompetanseutvikling og fornyingen av Kunnskapsløftet. Utviklingsveiledere i faste stillinger 
dimensjoneres etter skoleeiernes behov.  
 
Prioriterte arbeidsoppgaver for utviklingsveilederne vil samlet sett være:  

1. Støtte skoleeierne i forbindelse med strategiplaner/sektorplaner, helhet og sammenheng og lærende 
ledernettverk 

2. Dialog med UH for å utforme satsinger – lage skisse til plan for behov for midler til fylkesmannen 
3. Samarbeid med skoleeiere og UH underveis i satsinger – justering/forbedring 
4. Delta i innovasjonsprosjekter  
5. Ansvarlig for årlig skoleeiersamling 
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4. Organisering av etterutdanningen: 

Hvordan skal etterutdanningen 
organiseres? (sett kryss) 

Gi nærmere beskrivelse av organiseringen av etterutdanningen 
 

På enkeltskoler X  Oppfølging av enkeltskoler over tid, skolebasert kompetanseutvikling under rektors ledelse 
- Bistå med tilrettelegging for prosesser for profesjonsutvikling; aksjonslæring, lesson study osv. 
- Observasjon i klasserom 
- Veiledning av lærere 
- Fellestidsøkter/plandager for lærere på skolen  
- Oppfølging av team/faggrupper 
- Veiledning av ledere 

På tvers av skoler i 
kommunen 

X Nettverk (lærere, fagnettverk, partnerskolenettverk) 
Planleggingsdager 

På tvers av 
kommuner/friskoler 

X Samlinger 2x1 dag for lærere fra alle kommuner – åpen invitasjon.  
Inntil 3 personer fra hver skole – en leder og lærere som har et spesielt ansvar for utviklingsarbeidet 
ved egen skole (ressurslærer, plangruppemedlemmer e.l.). 
I tillegg kan skoleeier delta. 
Til sammen 12 samlinger – hver deltaker deltar på to av disse samlingene. 
Innledninger ved UH og arbeid i egen skolegruppe. 
Utviklingsveilederne koordinerer, er programledere og prosessledere 

 

Nettbasert X Digital støtte (MOOC, Realfagsløyper osv.) 
 

Annet  X Dialog med skoleeier – dialog om ståsted og intensjon, samarbeid om innhold og prosesser i 
etterutdanningen.  

 

5. Oppgi omfanget av etterutdanningen: 
UH-institusjonene innleder et samarbeid med grupper av kommuner, slik oversikten på første side viser. UH-institusjonene er i ferd med å bygge 

opp sin kapasitet og vil øke samarbeidet med enkeltskoler etter hvert. I 2018 innleder UiO samarbeid med 4 skoler, OsloMet 5 skoler, HiØ 6 skoler, 

HINN … skoler. NMBU vil samarbeide med Skedsmo, Fet og Sørum i kommunale nettverk for lærere fra alle skoler i kommunene, og 11 skoler om 

realfaglige temaer. Naturfagsenteret vil samarbeide med 2 kommuner om realfaglige temaer i nettverk og ut mot enkeltskoler. UH-institusjonene 
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som deltar i samarbeidet beregner å bruke inntil 200 timer per år per skole. Faktor avgjøres av UH-institusjonene selv. UH vil i tillegg bruke tid til 

dialog med skoleeier og bistand til kommunale planleggingsdager.  

 

I tillegg planlegges det samlinger på tvers av kommunene med åpen invitasjon til alle skoler og skoleeiere der temaene er dybdelæring, digitalisering 

og kritisk tenkning.  

 Antall planlagte samlinger: 12 

 Periode (fra mnd./år til mnd./år): august 2018-juni 2019 

 

6. Tildelte midler 2017 

 Tildelte midler Brukte midler Kommentar 

Akershus 
fylkeskommune 

Kr 1 700 000 0 Det er ikke brukt noen av midlene tildelt på 2017-meldingen, fordi vi har hatt en akkumulert 
overskudd fra UIU. Disse inngår i sin helhet i budsjettet for 2018, og er tatt med i beregningen når vi 
søker om friske midler. Ubrukte midler fra 2017 skal brukes i tråd med meldingen for 2017.  

UiO Kr 1 200 000 Kr 300 000 Møtevirksomhet internt og eksternt; samarbeidsforum, utviklingsveilederne, fylkesmannen. 
Ståstedsanalyser 20 kommuner. Planleggingsmøter med 2 kommuner/4 skoler. Ubrukte midler fra 
2017 skal brukes i tråd med meldingen for 2017.  

HINN Kr 800 000 Kr 349 510 Vi har brukt en andelsutregning der møter kun knyttet til FØN (samarbeidsforum, møter med UV, 
møter med Nannestad og Eidsvoll) belastes 100%. Møter om desentralisert ordning i Oslo/Akershus 
belastes FØN med 60% og UH regionmøter med desentralisert ordning som hovedsak belastes med 
30%. Arbeid vi har hatt knyttet til den desentraliserte ordningen mer generelt er fakturert FØN-
prosjektet med 20%. Ubrukte midler fra 2017 skal brukes i tråd med meldingen for 2017. 

Oslofjordalliansen, 
HiØ 

Kr 400 000 Kr 100 000 Benyttet til møtevirksomhet internt og eksternt. Dette innebærer møter med utviklingsveilederne, 
møter i samarbeidsforumet og møter med Fylkesmannen på administrativt nivå. Vi har i tillegg hatt 
internmøter/ informasjonsmøter med våre fagseksjoner og pilotering av arbeidsgruppe for dekom 
ute i kommunene der våre fagpersoner har deltatt. Resterende 300.000 kr. er tenkt avregnet mot 
aktiviteten som skal utføres i 2018 (Jfr. 6 skoler som vi skal følge opp i 4 ulike kommuner). Ubrukte 
midler fra 2017 skal brukes i tråd med meldingen for 2017. 

Oslofjordalliansen, 
NMBU 

Kr 400 000 Kr 100 000 Eksterne og interne møter + forberedelsestid. Ubrukte midler fra 2017 skal brukes i tråd med 
meldingen for 2017. 

OsloMet Kr 800 000 Kr 530 000 Workshop skoleledere, eksterne planleggingsmøter, arbeidsseminar – 2 x ½ seminardag, 
samarbeidsmøter UH/skoleeier/UV, planleggingsdager – Internt, og med andre UH, planlegging av 
innholdsmomenter og handlingsmodeller, deltakelse på skoleeiersamling. Ubrukte midler fra 2017 
skal brukes i tråd med meldingen for 2017. 
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7. Budsjett 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleeiers egenandel i meldingen er kun en liten andel av det kommunene totalt bruker til ulike typer etterutdanningstiltak. Denne andelen 

er relevant for de tiltakene som beskrives i meldingen. Posten «Koordinering/drift av etterutdanning» inkluderer møter i samarbeidsforum.  

  

Skoleeiere   UH-institusjon/nasjonale senter   
Type utgifter Beløp Type utgifter Beløp 

Utviklingsveiledere - lønn og reiseutgifter  kr             1 600 000  Høgskolen i Østfold  kr          1 500 000  

Samlinger på tvers av kommuner (antall: 12)  kr             2 050 000  Høgskolen Innlandet  kr          1 900 000  

Skoleeiersamling  kr                150 000  OsloMet  kr          3 400 000  

Nettverk  kr             2 250 000  Universitetet i Oslo  kr          1 600 000  

Frikjøp  kr             2 000 000  NMBU  kr          1 700 000  

Planleggingsdager  kr             1 000 000  Naturfagsenteret  kr             600 000  

Koordinering/drift av etterutdanning  kr             1 000 000      

         

Sum Skoleeier  kr           10 050 000  Sum UH/nasjonale senter  kr        10 700 000  

Sum Samarbeidsforum (sum skoleeier + 
UH/nasjonale senter på linjen over)      kr        20 750 000  

Skoleeiers egenandel 30% (beregnes av sum 
samarbeidsforum)      kr          6 225 000  

SUM - Total kostnad etterutdanning 
desentralisert ordning      kr        14 525 000  
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8. Utbetaling av midler til desentralisert ordning: 
Mottaker 

 Skoleeier som 
koordinerer 
samarbeidsforumet 

 UH/nasjonalt senter  

Adresse  Kontaktperson Kontonr.  Org.nr. Kr.  Merking av 
utbetaling 

Akershus fylkeskommune 
(skoleeier som koordinerer 
samarbeidsforumet) 

Postboks 1200 
Sentrum 
0107 Oslo 

John Arve Eide 1503 68 05800 958381492 Kr 3 800 000 170081-281909-
52020-92527 

Høgskolen i Østfold Postboks 700 
1757 Halden 

Morten Skaug 7694 05 00571 971567376 Kr 1 500 000 Høgskolen i 
Østfold - OFA 
EVU samarbeid 
med Akershus 

Høgskolen i Innlandet - 
Lillehammer 

Postboks 400 
2418 Elverum 

Egil Hartberg 7694 05 00660 
 

918108467 Kr 1 900 000 1392-100040 

OsloMet Postboks 364 
Alnabru  
0614 Oslo  

Beate Holing 7694 05 14963 997058925 Kr 3 400 000 4600 

Universitetet i Oslo Postboks 1092 
Blindern 
0317 Oslo 

Sten Ludvigsen 7694 05 11077 971035854 Kr 1 600 000 180002 

NMBU Postboks 5003 
1432 Ås 

Hans Erik Lefdal  7694 05 12510 969 159 570 Kr 1 700 000 Pr.nr. 
3650000011 – 
DOK Akershus 

Naturfagsenteret 
 

Postboks 1092 
Blindern  
0317 Oslo 

Merethe Frøyland IBAN: 
NO7776940511077 

971035854 Kr 600 000 152700 
Naturfagsenteret 
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9. Opplysninger om kontaktpersoner i samarbeidsforumet: 

 
Kontaktperson for: Navn  E-post Tlf.nr. 

Skoleeierne i samarbeidsforum Akershus (Follo, Øvre 
og Nedre Romerike) 

John Arve Eide John.Arve.Eide@afk.no 92 40 55 09 

Høgskolen i Oslo og Akershus Beate Holing Beate.Holing@hioa.no 67 23 71 19  

Høgskolen i Innlandet Egil Hartberg egil.hartberg@hil.no 61 28 75 67/950 85 616 

Høgskolen i Østfold Morten Skaug morten.skaug@hiof.no 69 60 80 91/404 71 201 

Universitetet i Oslo Sten Ludvigsen stenl@iped.uio.no 22 84 07 12/957 74 652 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vigdis Johansen vigdis.johansen@nmbu.no  67 23 03 00/04 

Naturfagsenteret Merete Frøyland Merethe.Froyland@naturfagsenteret.no 
 

91 83 61 04 

 

10.  Underskrift: 
 

Sted ……………………………………………………….,  den …………./…………. 2018 Sted ……………………………………………………….,  den …………./…………. 2018 

 
 
 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
Underskrift av representant for kommune/friskole Underskrift av representant for UH/nasjonalt senter 

 

Vedlegg:  

 Kopi av samarbeidsavtaler (mellom skoleeiere/UH-inst./nasjonale senter) 

 Om samarbeidet med friskolene 

Frist for innsending av skjemaet: 1. juli 2018 
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