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Forord
Den nye strategien for kompetanseutvikling i skolen skissert i Meld. St.21. (2016-2017) gir et uttalt
behov for tett samarbeid mellom skoleeiere, skoler og UH. Intensjonen med dette dokumentet er å
tydeliggjøre mål, innhold og ansvarsfordeling når det gjelder et forpliktende samarbeid i
samarbeidsforum. Målgruppen for dokumentet er i første omgang skoleeiere, skoleledere og UHinstitusjoner som deltar i samarbeidsforumet. Innholdet i dokumentet kan likevel ha interesse for
andre som ønsker å se hvordan vi samarbeider om kvalitetsutvikling i skolen og lærerutdanningen.
I strategidokumentet Lærerutdanning 2025 er et av de overordnete målene: «Stabilt og gjensidig
utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren».
Begrepet partnerskap brukes om samarbeidet, og Utdanningsdirektoratet vektlegger i sitt skriv om
ordningen (15.10.2018) følgende: «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.»
I Akershus er det opparbeidet en del erfaringer på dette feltet, bl.a. gjennom arbeidet med
ungdomstrinn i utvikling. Her etablerte skoleeierne en felles forståelse for viktigheten av skoleeiers
og skolelederes sentrale rolle i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Omfanget av, og mulighetene
med, denne nye ordningen gir likevel et betydelig større behov for et tett og langsiktig samarbeid. I
arbeidet med å utvikle robuste strukturer og arbeidsmåter må vi ta høyde for mye prøving og feiling
– læring. Dette dokumentet vil derfor ha behov for jevnlige oppdateringer parallelt med
utviklingsarbeidet vi er i gang med.
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Innledning
Samarbeidsforum for de 20 kommunene i Follo, Øvre- og Nedre Romerike og Akershus
fylkeskommune (heretter samarbeidsforum) ble formelt etablert i desember 2017. Det skal være en
gjensidig praktisk samarbeidsarena for kompetanseutvikling for skoler, skoleeiere og UH. I tillegg til
de 21 skoleeierne deltar OsloMet, UiO, HINN, HiØ og NMBU.

Figur 1. Skoler, skoleeiere og UH-sektor skal heve sin kompetanse innen skoleutvikling gjennom et tett, gjensidig
samarbeid.

Et utgangspunkt for samarbeidet er at skoler/skoleeiere og UH-sektor ses på som likeverdige og
komplementære kompetansemiljøer. På sikt er det et nasjonalt mål at satsingen skal styrke
lærerutdanningen samtidig som den enkelte skoleeier styrkes i sin evne til å arbeide målrettet med
skoleutvikling.
Rammer og mål for satsingen er grundig beskrevet i Meld. St.21. (2016-2017). Ordningen for
kompetanseutvikling er tredelt: 1) Modell for desentralisert kompetanseutvikling (forkortet
DEKOMP), 2. Oppfølgingsordningen og 3) Innovasjonsordningen. Oppfølgingsordningen gjelder
skoleeiere med svake resultater, og denne vil trolig ikke omfatte FØN-skoleeierne i overskuelig
framtid. I vår sammenheng er derfor den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling og
innovasjonsordningen de mest interessante.
I meldingen pekes det på at tidligere nasjonale satsinger ikke har gitt ønsket kvalitetsheving (av flere
årsaker) og regjeringen kaller den nye ordningen et «skifte». Helt konkret skriver de: «Målet er at alle
skoler, kommuner og fylkeskommuner, gjennom samarbeid med universiteter og høyskoler, skal ta
ansvar for å ha handlingsrom til å drive kvalitetsutvikling lokalt» Videre står det: «Når dette skiftet er
gjennomført, kan vi se for oss at alle kommuner i et fylke skal delta i godt fungerende
samarbeidsforumer sammen med det lokale universitetet eller høyskolen.» (s.84)
I den samme teksten koples den desentraliserte modellen opp mot innovasjonsordningen i et slags
framtidsscenario på denne måten: «Tiltakene som gjennomføres er skolebaserte og dekker et bredt
spekter av skolens samfunnsmandat. Samtidig deltar noen større skoler i regionen i et
forskningsprosjekt for å finne ut hvilken effekt ulike former for intensiv opplæring har på resultater i
nasjonale prøver i lesing.» Samarbeidsforum skal på bakgrunn av dette bidra til at vi får en god
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sammenheng mellom prosjekter innen innovasjonsordningen og etterutdanning innenfor den
desentraliserte modellen.
Den nasjonale riggingen av innovasjonsordningen er helt i startgropen. For Samarbeidsforums ulike
aktører er det viktig å være på søken etter ulike gode ideer til forbedring av undervisningen. Disse
kan danne utgangspunkt for pilotprosjekter i samarbeid mellom UH og skoleeier/skolene. Vi må også
se etter lure grep enkeltskoler eller skoleeiere gjør i dag, som en bør kople sammen med forskning
for å vurdere effekten av og om det er overførbart til andre.

Figur 2. Når samme aktører har ansvaret for både etterutdanning og innovasjon av nye og bedre tilnærmingsmåter, vil
effekten kunne bli en skoleforskning som både er praksisnær og relevant.

Prinsipp om fordeling av midler
I utgangspunktet er tildelingen av midler innen DEKOMP fra Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen
beregnet ut fra lærerårsverk i den enkelte kommune. Samtidig vektlegges det i ordningen at
etterutdanningen skal gis på bakgrunn av skoler og skoleeieres behov. Med dette som utgangspunkt,
har vi i Samarbeidsforum ikke satt opp en tildelingsnøkkel ut fra lærerårsverk. Prinsippet om at det
må være ut fra skoleeiers behov er det viktigste, samtidig som vi på lang sikt skal etterstrebe at
tildelingene blir mest mulig rettferdige ut fra kommunenes lærerårsverk.
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Hva vi vil oppnå
Samarbeidsforum har som overordnet mål å bidra til at sektormålene for grunnopplæringen i størst
mulig grad innfris. Disse er:
• Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
• Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
• Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring
Hovedtiltaket er å etablere et partnerskap mellom UH, skoler og skoleeiere som medfører a) en
etterutdanning av dagens lærere som medfører en kvalitetsheving for elevenes læring og b) en
kvalitetsutvikling av lærerutdanningen.

Intensjon
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
Resultat:
 Lærernes undervisning og lederes pedagogiske ledelse samsvarer med læreplanverket
 Elevenes grunnleggende ferdigheter bedres
 Elevene opplever bedre motivasjon, mestring og læringsmiljø
 Gjennomføringen i VGO bedres
 UH sin deltagelse i samarbeidet skal bidra til økt kvalitet på forskningsbasert og praksisnær
lærerutdanning

Prosess:
 Etterutdanning forankres i skolenes og skoleeiers behov
 Etterutdanningen og innovasjonen medvirker til en undervisning som samsvarer med
læreplanverket
 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)
 FØN-samarbeidet med UH skal bidra til å skape hensiktsmessige arenaer og gode praksiser for
gjensidig kompetanseutvikling.
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Felles forståelse for organisasjonsutvikling
Skoleutvikling i FØN – historisk oppsummering
De 21 skoleeierne som deltar i samarbeidsforum har siden 2014 samarbeidet i satsingen
Ungdomstrinn i utvikling som hadde et tydelig teoretisk rammeverk; Teoretisk bakgrunnsdokument
for arbeid med organisasjonslæring (Roald, K. m.fl, 2012). Følgende mål ble satt i 2014.
Skoleeiere og skolene:
 har god kompetanse og kapasitet når det gjelder kvalitetsutvikling
 har god kompetanse og kapasitet når det gjelder skolebasert kompetanseutvikling
 har godt læringsutbytte av deltakelse i nettverk
 ser sammenhengen mellom satsingsområder, og skaper helhet i arbeidet med
kvalitetsutvikling i skolen
 har et felles språk om kvalitetsutvikling i skolen
Det var videre et mål om kollektiv kapasitetsbygging i det 13-årige opplæringsløpet.
Etter hvert ble lærende skoleledernettverk med et målrettet arbeid med ledelse av skolebasert
kompetanseutvikling en viktig arbeidsform (og struktur). Dette ble utviklet av skoleeierne med støtte
fra utviklingsveilederne. Intensjonen var å styrke skoleledelsenes arbeide med å understøtte
organisasjonsutvikling i forbindelse med ulike etterutdanningstilbud for lærere – og å bevisstgjøre
både skoleeiere og skoleledere når det gjelder betydningen av helhet og sammenheng i de ulike
satsingene. Tre områder har skilt seg ut som vesentlige:
1. Langsiktighet. Endring av undervisning handler både om å endre holdninger og å endre
handlinger. Dette tar tid. I tillegg gir langsiktighet forutsigbarhet.
2. Helhet og sammenheng. Skoleutvikling kan bli fragmentarisk dersom vi ikke lykkes å se
satsingene i sammenheng – både med parallelle satsinger og med de vi allerede har vært
igjennom. I tillegg må satsingene ses i nært sammenheng med et følt behov i praksisfeltet –
satsingene må bidra til en bedre hverdag for både elever, lærere, og ledere.
3. Organisatorisk læring. Intensjonen med enhver satsing må være varig, kollektiv endring av
måter å tilrettelegge for elevenes læring. Satsing på etterutdanning av lærere er vesentlig
for kvaliteten i skolen. Men skal målet om organisatorisk læring nås, kreves det kompetente
skoleledere og skoleeiere som mestrer kunsten å arbeide med målrettet skoleutvikling – en
skoleutvikling som ikke bare får retoriske spor, men som også gir etterprøvbare resultater.

Et partnerskap der organisasjonsutvikling blir et sentralt tema
I den desentraliserte satsingen er det mange aktører som skal trekke i trådene. Skal vi lykkes med
varige endringer gjennom organisasjonsutvikling, må vi være enige om hvilke tråder det er viktigst å
trekke i. Erfaringene fra samarbeidet mellom skoleeierne i FØN så langt er viktig å bygge videre på.
Her kan det være ideer og tilnærmingsmåter som skoleeiersiden sammen kan videreutvikle. Men det
kan også tenkes at dette er erfaringer UH kan bruke i sitt interne arbeid med organisasjonsutvikling.
Dette bør være områder som jevnlig tas opp til diskusjon i samarbeidsforum.
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Figur 3. DEKOMP skal rettes mot bedre måloppnåelse av sektormålene. En viktig forutsetning er at skolene er kollektivt
orienterte og at de arbeider målrettet med organisasjonslæring.
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Organisering
Skoleeierne som inngår i samarbeidet har ansvaret for ca. 200 skoler, og det vil derfor ikke være
mulig å knytte seg til kun ett universitet eller en høyskole slik det er i noen andre fylker. Så langt i
arbeidet med samarbeidsforum, deltar Universitetet i Oslo, OsloMet, Høgskolen i Innlandet, Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet og Høgskolen i Østfold. Indirekte har samarbeidsforum
kontakt med samtlige UH i Region Oslo Nord og i Oslofjordalliansen som kan være aktuelle
samarbeidspartnere.

Utviklingsveiledere
Når så mange aktører involveres i en satsing som har som formål å skape helhet og sammenheng i
skoleutviklingen hos 21 skoleeiere, parallelt med innføringen av et nytt læreplanverk, melder det seg
et stort behov for både koordinering og arbeid med felles begrepsforståelse og felles forståelse for
satsingen. I denne sammenheng har skoleeierne i samarbeidsforumet valgt å ansette faste
utviklingsveiledere. De er å anse som stabsansatte for den enkelte skoleeier med særlig ansvar for å
være en støtte for skoleeiers organisasjonsutvikling/kvalitetsutvikling, og har følgende nøkkelroller i
samarbeidsforum:






Ha oversikt over etterutdanningsbehov i skolene til den enkelte skoleeier samt helheten hos
de 21 skoleeierne.
Ha oversikt over kapasitet hos den enkelte UH innen de ulike satsingsområdene hos
skoleeierne.
Utarbeide melding om midler til Fylkesmannen i samarbeid med skoleeierne og UH.
Delta i koordinerende diskusjoner med UH, bl.a. for å understøtte en felles
begrepsforståelse.
Samarbeide med UH om workshops eller andre tiltak som er særlig relevante for alle lærere,
skoleledere og skoleeiere.

Utviklingsaktører i skolen
Skolene i Akershus organiserer sitt arbeid med kvalitetsutvikling forskjellig. Mange skoler har lærere
med definerte roller innenfor praktisk skoleutvikling. Disse lærerne er viktige støttespillere både for
ledelsen og lærerkollegiet. Vi har valgt å kalle dem med en samlebetegnelse for utviklingsaktører. I
samarbeidsforum FØN ønsker vi å legge til rette for at utviklingsaktører får tilbud om
kompetanseutvikling innenfor praktisk skoleutvikling. Målet er at skoleringen skal gi dem:




Dybdekunnskap innen skolens/kommunens satsingsområder
Kompetanse innen praktisk skoleutvikling
Et grunnlag for å gi faglig støtte til lærerkollegiet og ledelsen underveis i utviklingsarbeidet

Partnerskapet
I følge kapittel 8 i Stortingsmelding 21 (2016-17) er det universiteter og høgskoler som skal levere
innholdet i kompetanseutviklingstiltakene som kommuner og skoler gjennomfører med bruk av
statlige midler (Kunnskapsdepartementet, 2017) (s.86). Samtidig skal samarbeidet være et likeverdig
partnerskap, der skoleeiere synliggjør og dokumenterer kompetansebehov og kompetanseutvikling
som UH-sektoren kan bistå med. Dette krever et tett samarbeid med både lokale skolemyndigheter,
utviklingsveiledere og koordinering gjennom samarbeidsforum. Tiltakene fra universitets- og
høgskolesektoren (UH-sektoren) skal i henhold til stortingsmeldingen være forskningsbaserte.
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For å kunne bidra til reell, forskningsbasert kompetanseutvikling i skolen vil det i mange tilfeller være
en forutsetning at UH-sektoren kan innhente og systematisere kunnskap fra praksisfeltet. Dette må
skje gjennom et systematisk samarbeid mellom skoleeiere, utviklingsveiledere og UH-sektoren.
Til grunn for dette samarbeidet bør det ligge prinsipper for gode partnerskap mellom forskning og
praksis i skolen, slik vi kjenner det fra internasjonal design-basert forskning og utvikling (Anderson &
Shattuck, 2012; Sandoval, 2014; Snow, 2015).
UH-sektoren bør bygge på prinsipper som ligger i et jevnbyrdig partnerskap mellom forskning og
praksis. Dette er helt avgjørende for utvikling av ny kunnskap om praksis. Fra internasjonal forskning
vet vi at samarbeid mellom praksisfeltet og forskningen der kunnskapen fra begge områder vurderes
som like mye verdt er en forutsetning for å kunne forbedre utdanning (Snow, 2015)
Partnerskapet må ta utgangspunkt i aktuelle og presserende problemstillinger fra praksisfeltets side.
Forsknings- og praksisfeltet må i dialog utforme prosjekter som retter seg mot kunnskaps- og
kompetanseutviklingsbehovet.
Dette innebærer at ved eventuelle nyvinninger som utvikles gjennom samarbeidet i Desentralisert
kompetanseutvikling, er det svært viktig at ikke bare nyvinningen, men også implementeringen av
den studeres. Evaluering av implementeringsprosessen kan sikre innspill fra praksisfeltet og på den
måten bidra til nyttige endringer i designet for implementering.
Basert på kunnskap fra partnerskap både internasjonalt og nasjonalt vet vi at forbedring av
undervisningspraksiser ikke kan foregå i prosesser uavhengig av de systemene som klasserommet,
elever og lærere befinner seg i. Utvikling og design av samarbeidsprosjekter mellom forskning og
praksis må derfor utformes i tett dialog og må ivareta at stemmer på alle nivåer inkluderes. Det bør
prøves ut ulike modeller som bygger på en reell likeverdighet/vektlegging mellom elevenes-,
lærernes, og skoleledernes (og skoleeiers) stemme.

Figur 4. Gjennom partnerskapet må det utprøves arbeidsformer som sikrer at de
ulike stemmene bidrar til å sikre at endringene blir relevante.
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Arenaer
Samarbeidsforum har høye ambisjoner. Skal vi lykkes, må vi ha nødvendige møtearenaer både for
koordinering og for felles utvikling.

Samarbeidsmøte i samarbeidsforum
Samarbeidsforum har jevnlige møter (etter behov) på overordnet nivå. Her møter representanter fra
de deltakende universiteter og høyskoler, en kommunaldirektør/sjef fra hver region, fylkesdirektøren
for opplæring i Akershus, en representant fra KS, en fra Skolelederforbundet i Akershus og en fra
Utdanningsforbundet i Akershus. Videre møter utviklingsveilederne og koordinator for
utviklingsveilederne. Koordinator er ansvarlig for at det er en rød tråd mellom møtene og at det
utarbeides en agenda i forkant. Koordinator leder også diskusjonene i samarbeidsforum. Leder ved
den enkelte UH vurderer, ut fra temaene i møtet, hvilke personer fra egen organisasjon som bør
delta.

Felles samlinger skoleeiere og UH
Samarbeidsforum baserer seg på et partnerskap der samarbeid og tett koordinering er avgjørende
faktorer for at vi skal lykkes. Felles språk og felles forståelse for organisasjonsutvikling er to
ytterligere suksesskriterier. Med totalt 21 skoleeiere og minst fem ulike UH er det i seg selv en
utfordring å kunne møtes felles. Det bør derfor settes av en fast struktur der slike samlinger blir en
del av årshjulet i FØN. I utgangspunktet ønsker vi å prøve ut en modell med en årlig samling mellom
UH og skoleeiere, og ett separat mellommøte. I mellommøtet kan UH diskutere hva det er behov for
å belyse/diskutere på fellessamlingen med skoleeierne. Mellommøtet for skoleeierne har samme
utgangspunkt.

Samlinger for utviklingsaktører
Det gjennomføres en årlig samling for utviklingsaktører. På samlingen deltar inntil tre
utviklingsaktører fra hver skole samt aktører fra UH. Det er opp til den enkelte skoleeier å definere
hvem som skal være utviklingsaktører og hva som skal være deres interne rolle i kommunen/skolen.
Samlingene er i hovedsak todelte. Den ene delen omhandler hvilke satsingsområder som pågår og
hvilke relevante/dagsaktuelle problemstillinger som kommer opp. Den andre delen er rettet mot
organisasjonsutvikling, både kunnskapsutvikling og ferdighetsutvikling. Økonomien til
gjennomføringen av samlingene dekkes via midler fra DEKOMP, mens lønnsressurser må dekkes av
kommunenes egenfinansiering.

Arbeidsmøter
Det praktiske arbeidet med både for- og etterarbeid av melding om midler vil foregå gjennom ulike
arbeidsmøter. Noe av dette vil bli beskrevet under årshjul for meldingsarbeidet. Per nå er det ikke
strukturfestet noen arbeidsmøter utover det, men det må fortløpende vurderes.

Prosjektmøter/fagmøter
Dette vil være det lokale utviklingsarbeidet i forbindelse med satsingene i den enkelte kommune.
Møtene vil være mellom UH og kommunens nøkkelpersoner. Her kan utviklingsveilederne bidra
dersom skoleeier har behov for det.

Styringsgruppen for utviklingsveilederne
Dette møtet har ikke direkte noe med samarbeidsforum å gjøre. Styringsgruppens funksjon er å følge
opp utviklingsveiledernes arbeid i den enkelte kommune. Det vil likevel være tilfeller der UH kan
melde ønsker om at styringsgruppen behandler prinsipielle spørsmål på vegne av de 21 skoleeierne,
eller at styringsgruppen behandler spørsmål fra de 21. skoleeierne som deretter framlegges i neste
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samarbeidsforum. Styringsgruppen har ingen leder, og arbeidet koordineres av koordinator for
utviklingsveilederne.

Dette dokumentet revideres ved:



Endringer av rammebetingelser fra fylkesmann.
Årlig diskusjon om eventuelle justeringer ut fra nye erfaringer og utvikling av ny kunnskap i
løpet av samarbeidsperioden.

Årshjul for meldingsarbeidet
Høst

Utviklingsveilederne samarbeider med kommunene om behov for neste års
melding, evt. justeringer

22. oktober

Samarbeidsmøte Samarbeidsforum

25. januar
11.30 – 15.30

Samarbeidsforum
Fastsette felles tiltak skoleår 2019-2020
Avklare videre arbeid i kommunene på grunnlag av økonomiske rammer

22.mars
Hel dag
26. april
09.00 – 15.30
Ikke avklart, men vi
ønsker 1. mai
Juni

Skoleeiersamling med UH

Siste samarbeidsforum før levering av melding.
Levering av melding til FM
Møter med UH for å avklare kunnskapsgrunnlag for skisserte tiltak
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