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Til stede 
Styringsgruppe:  Dagfinn Cock (Nedre Romerike) Olav Weng (Follo), Yngve Rønning (Øvre 

Romerike), Øyvind Sæteren (koordinator) 

Akershus Fylkeskom.: Cathrine Bolle, Elin Bræin, Hans-Olav Gammelsrud 

HiNN: Hilde Friis, Rune Holme 

HiØ: Morten Skaug 

NMBU:    Linda Godager, Mette Nordby 

OsloMet:   Elisabeth Bøe, Nanna Paaske 

Skolelederforb.: Oddbjørg Reset 

UIO:    Hilde M. Madsø Jacobsen, Øystein Gilje 

Utdanningsforb.: Thorbjørn Alvim 

Utviklingsveiledere: Anett Hertzenberg, Ingvild Sehl (ref), Lise Merete Austvik 

 

1. Statusrunde – oppsummering fra UH og skoleeiere 
HiNN:  6 kommuner i Øvre Romerike. Er i kartleggingsfase. Har møtt alle kommuner og 

tildelt primærkontakter. God dialog – fagdiskusjoner, langsiktig tenking. 

NMBU:  4 kommuner (5 skoler). Skolehager, Lesson Study (1 skole). Viktig å bruke tid på å bli 

kjent med hverandre. Skolehage: Introduksjonsmøte på hver skole, mer praktisk i 

gang til våren. Er ute i skolene, holder på med fagutvikling. Eks. følger lærerteam i 

Lesson Study.  Deltatt noe i kommunalt nettverk. 

HiØ:  4 kommuner (7 skoler). Har brukt høsten til å snakke implementering med 

skoleledere og skolegrupper. Intensjonen er å få det til å bli skolebasert. 

OsloMet:  7 kommuner (12 skoler). Implementering av digitale verktøy, klasseledelse, 

matematikk. Har jobbet etter 3 ulike modeller: 1. Tett på skoler, lærer og fag 2. Støtte 

til fagnettverk, noe ut på skolene 3. Workshop 

UiO:  2 kommuner (2 ungdomsskoler). Dybdelæring og digitalisering. Feltarbeid. GEP = 

gode eksempler på praksis. Lærerne blir involvert i fellessamlinger. Erfarer 

synergieffekt i å kunne lære av Asker og Bærum til arbeidet i FØN, og også omvendt. 

Har hatt faglig innhold i workshop. 

Skoleeiere: Nedre Rom.: Positive signaler. Høy grad av tilfredshet. Opplever god dialog med UH. 

Øvre Rom.: Alle er ikke like godt i gang ennå, men til nå har det vært gode prosesser. 

Viktig å få dette til å passe inn - oppstart til høsten for å sikre god sammenheng. 

Follo: Som de to andre. Noen har erfart at det tar tid å bli kjent og finne 

innsatsområder. Opplever gjensidig respekt og forståelse for gode prosesser. 

 

Utfordringer som bør tas med videre 
- Viktig med god dialog, etablering av partnerskap (gjensidig anerkjennelse av hverandre som 

kompetansemiljø).  

- Partnerskap; «sammen kan vi bli gode». UH kan «kjøpe» tilbake tjenester fra 

skolene/kommunene, i form av spisskompetansen som disse sitter på. 

- Rammer må være tidlig/tydelig på plass. Kommunene må involvere tillitsvalgte. 

- Udir signaliserer forventning om kompetanseutviklingsplaner med ståstedsanalyser som 

grunnlag. Kan komme som føringer og muligens bli utfordrende (kommunestyrevedtak).    

FM har lovet informasjon primo mars. 



 

2. Workshop 

Dette er gjort 
- Dag 1 x 3 i samarbeid med UIO, tema «Dybdelæring og digitalisering»  

- Dag 1 x 3 i samarbeid med OsloMet, tema «Kritisk tenkning»  

- 160 skoler har deltatt; ca. 470 deltakere på hvert av temaene. 

Dag 2 for begge temaer gjennomføres i februar-mars. 

Erfaringer så langt 
Mange positive tilbakemeldinger så langt. Alle deltakere vil få evaluere ordningen etter dag 2. 

Flere kommuner bruker tema/kunnskap fra workshopene videre i ledernettverk. 

Fra evalueringsmøte med UiO og OsloMet: 

- Viktig å starte planlegging tidlig (skoleåret før)  

- Ønskelig med tydelige bestillinger til UH, tydelige mål for deltakerne og langsiktig perspektiv 

- Nettressurser fra samlingene bidrar til helhet og sammenheng, og muliggjør videre bruk for 

skolene (skolebasert kompetanseutvikling) 

Innspill i møtet 

- Er innsatsen verdt utbyttet? Skal erfaringene brukes til å utvikle konseptet til en ny runde, 

eller skal det gjøres noe helt annet?  

- I REKOMP tenkes det digitalt: Nettsted der alle barnehagene kan hente ressurser. 

- Nettbaserte etterutdanningsmoduler er kan være en effektiv ressurs for 

kompetanseutvikling. Ikke nødvendigvis MOOCer, men utveksling av erfaringer, tips, ha 

dialog osv. Sparer samlingsutgifter. 

- Det er behov for et analytisk arbeid på kommunenivå for å kartlegge hvilke skoler som 

trenger hjelp utover Udirs nettressurser og f.eks. workshoper. 

- Nesten samtlige skoler har deltatt. Ment som grep for å bidra til økt kunnskap om fenomen 

og grunnlag for felles forståelse. Vi mener ikke at 2-dagers samling skal føre til endring, men 

at det skal være ett av flere bidrag.  

- DEKOMP handler om etterutdanning for lærere. Sammenhengen fra elevens oppfatning til 

skoleeier er underkommunisert i DEKOMP. Hvis ressursene blir værende på Udirs sider må 

man spørre seg hvor UHs læring i møte med praksisfeltet blir av. 

 

3. Innspill til mulig tematikk, felles tiltak i DEKOMP i meldingen for 2019 
Frist for melding til FM er 8. april. 

Det ble diskutert mange ulike innspill som i stor grad handlet om læreplanfornyingen. 

Konklusjonen ble at vi skal arbeide videre med temaet; ny lærerrolle og aktiv elevrolle. 

Styringsgruppa for utviklingsveilederne tar med seg spørsmålet til kommunene og konkluderer i 

løpet av uke 9. 

4. Samling for utviklingsaktører 
I forrige samarbeidsforum var det enighet om å arrangere årlige samlinger for utviklingsaktører, 

der lærere (2 pr. skole), skoleledere, skoleeiere og UH deltar. 



Innspill om form, innhold og organisering 
- Behov for å få avklart for hva vi legger i begrepet «skolebasert kompetanseheving», et 

begrep som også bør arbeids med på samlingen for utviklingsaktører. Her må også 

utviklingsaktørenes rolle belyses. 

- Samling for utviklingsaktører er ikke ment som noe nytt nivå. Dette blir en samling for å 

styrke lærernes kompetanse til å bidra i utviklingsarbeidet på den enkelte skole. Erfaringer 

fra UiU viser at det er viktig for skolene å vite hvordan de bygger profesjonsfellesskap. Disse 

samlingene vil bidra til å ramme inn arbeidet som skjer i samarbeidet mellom UH og skolene. 

- Få frem forståelsen for at alle aktører jobber både nedover og oppover. Analysearbeid må 

skje hos de som skal gjennomføre arbeidet (lærerne). Lærerne må bidra til å synliggjøre 

behovet for endring. 

- Dette tiltaket er ment for å hjelpe 190 skoler, ikke bare de som får UH på besøk. 

Konklusjon 
Utviklingsveiledere sender e-post med skisse til intensjon, innhold og rammer. UH som kan bidra 

melder tilbake. Dette blir en del av årets meldingsarbeid. 

 

5. Felles samling for skoleeiere og UH 22.03.2019 

Gjennomgang av endringsforslag 
1. Innledning. Litt om partnerskap. Skoleeier og UH-perspektiv. Historie, intensjon. 

2. Sett i lys av nytt læreplanverk – hvilken kompetanse trenger lærerne. (Ida Large?) 

3. Skoleeiers rolle i arbeidet med læreplanimplementeringen – utfordringer og løsninger. Bruk 

av Dekomp. 

4. Implementering. Dekomp sett i lys av implementeringsteori. Råd fra forskere UH. (OsloMet? 

Pålshaugen? Ø. Ballo?)  

5. Gruppearbeid 

6. Oppsummering 

Konklusjon  
- Øyvind forespør Pålshaugen når det gjelder innlegg om imlementering og 

Utdanningsdirektoratet når det gjelder ny elev-/lærerrolle. 

 


