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Intensjon for dagen

• Videreutvikle felles forståelse for intensjonene i desentralisert 
ordning for kompetanseutvikling.

• Se desentralisert ordning for kompetanseutvikling i lys 
av læreplanfornyingen.



Fremtidsperspektivet på etterutdanning



Partnerskap på systemnivå

Samarbeidsforum i Akershus
Arbeidsoppgave: Melding om behov

Hvem: Skoleeiernes styringsgruppe, representanter fra UH, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og KS
Finansiering: DEKOMP

Skolebasert kompetanseutvikling i den enkelte skole – uten støtte fra UH
Kommunale satsingsområder

Antall skoler: 168
Finansiering: Kommunenes egenfinansiering

Partnerskap på fagnivå
Skolebasert kompetanseutvikling 

Med direkte støtte fra UH
Læreplanforståelse- Læringsmiljø -

Digitalisering
Antall skoler: 50?

Finansiering: DEKOMP

Skoleeiersamling
Tema: Skoleeierskap

Målgruppe: Skoleeiere
Finansiering: DEKOMP 

Fellestiltak – indirekte støtte til skolebasert 
kompetanseutvikling fra UH

Profesjonsfellesskap og læreplanforståelse
Målgruppe: Utviklingsaktører i skolen -

lærere ,skoleledere, skoleeiere
Antall skoler: 168

Finansiering: DEKOMP

Partnerskapssamling: Skoleeier-/UH
Tema: Kompetanseutvikling og læreplanforståelse

Målgruppe: Alle skoleeiere og UH 
Finansiering: DEKOMP

Kvalitetsutvikling i den enkelte kommune
Kommunale satsingsområder – kommunal strategiplan

UV: Direkte støtte til 
skoleeier/indirekte støtte til 

skolene i ledernettverk





Desentralisert kompetanseutvikling 
og partnerskap 

–nasjonale myndigheters intensjoner sett fra 
skoleeiers og UHs perspektiv

Yngve Rønning, kommunaldirektør Ullensaker kommune

Nanna Paaske, studieleder OsloMet



Meld.St 21: Hva er myndighetenes intensjoner med DEKOMP 
slik vi forstår det sett fra skoleeiers perspektiv





...vokse opp til den beste 
utgaven av seg selv, hva betyr 
det? Og hvordan ser «verden» 
ut da?



En skole som gir like muligheter for alle?

• Strekk i laget!
• Sosioøkonomisk faktor- overvurdert?
• Enkeltlærerens betydning?
• Fra drømmelæreren til drømmeskolen!



Lokale skolemyndigheter som kvalitetsutvikler

• Et «skifte» som følge av en viktig erkjennelse!

• Fra løse koblinger til...et system som greier å påvirke praksis i klasserommet?

• Manglende effekt av nasjonale satsninger, hvorfor?

• En skole der alle jobber mot samme mål, krever velfungerende 
profesjonsfelleskap på alle nivå!



Ny modell for kompetanseutvikling

• En desentralisert ordning som skal bidra til alle kommuner og fylkeskommuner 
driver kvalitetsutvikling og gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling gjennom 
at statlige midler kanaliseres til kommunene

• Innenfor overordnede nasjonale målsetninger definerer og prioriterer 
kommunene selv hva de trenger i samarbeid med universiteter og høgskoler

• Partnerskap kommuner-UH som skal tilføre kommunene kompetanse og styrke 
kunnskapsgrunnlaget hos UH

• Innovasjonsordning, krever et langsiktig samarbeid, fra best-practice til next
practice



Meld.St 21: Hva er myndighetenes intensjoner med DEKOMP 
slik vi forstår det sett fra UH perspektiv 



Hva betyr skolebasert? 

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at 
skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en 
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er 
å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og 
ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og 
samarbeid.



Dette vet vi om «gode lærere» 





Forutsetninger for å lykkes 

• Lærerprofesjonen har eierskap til tiltakene. 

• Lærere har tillit til de miljøene som skal bidra med 
innholdet i tiltakene, 

altså universiteter og høyskoler. 

• Denne tilliten bygges gjennom 

dialog og samarbeid.

• Varige partnerskap 

Blossing mfl. (2010)



Gjensidig læring

• Bidra til gjensidig læring: 

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 og bidra som utviklingspartner overfor skolene på 
områder der de har kompetanse og kapasitet



Hva er kunnskapsgrunnlaget? 



Roller i endring og rammer for partnerskapet
Kommunen som skoleutvikler

”Det er det som skjer i klasserommet som avgjør
om skolen endrer seg”.
Michael Fullan (2001)





Hvis noe skal endre seg må noen endre seg...



Greier vi å skape et erkjent behov for endring?



Hva er din handlingsteori?



Fortid Framtid

Fokus

Fordypning

Utvidelse/se 
det utenfra

Dyp felles 
forståelse

Felles vilje

Kollektivt 
ansvar

Ny tenking

Nye prosesser

Ny praksis

Basert på theory-u, (Otto Sharmer)



Gode profesjonsfellesskap

Utvikler lærerrollen innenfra: 

• føler et felles ansvar for alle elevenes læring

• er opptatt av å dokumentere læringsresultater 

• arbeider sammen for å utvikle en felles forståelse av hvordan praksis i 
klasserommet kan forbedres

• planlegger undervisningsopplegg og pedagogiske strategier i 
fellesskap, og evaluerer effektene på undervisningen

• deler og videreutvikler undervisning som viser seg å være virkningsfull
(Kraft, Marinell og Yee (2016) Hattie (2015)) 



Skoleeier

Skoleleder(e)

Lærer

Elev/barnets

Optimal utvikling, 
faglig og sosialt

UH



Alt henger sammen med alt...

Lærere

• Lede elevenes læring og 
utvikling

• Profesjonsfellesskap

• Erfaringslæring

• Kompetanseutvikling

Skoleledelsen

• Lede lærernes læring

• Profesjonsfellesskap

• Oversette

Skoleeier, 
politisk

Fra UH som 
leverandør...

UH 

....til et 
langsiktig 
partnerskap

Velinformerte beslutninger
Handlingsrom og retning
God ressurskvalitet
Framsnakke og etterspørre 
de gode prosessene



DeKompdrivere hos UH

• Motivasjon for å finne «best- og next practice»

• FOU-motor

• Ønske om å kople vitenskapsfag til praksisfeltet

• Krav til mer praksisnær lærerutdanning

• 5-årig lærerutdanning med masterstudenter 

• Dialogpartner: En meningsfull rolle

• Skoleutvikling, et samfunnsmandag



DeKomp-hindringer hos UH

• Fire ulike satsninger på likt

• Krevende rykte internt: «Send Grethe.Hun kan det»

• Rett person på rett utviklingsprosjekt- «Vi»

• Det vanskelige førstemøtet

• Endrete bestillinger – raske tilpasninger (oppstart)

• UH-støtten må har komplekse verktøy: 

- Innsikt i oppdatert forskning på fagfeltet

- Oppdatert innsikt om fagdidaktikk 

- Innsikt om skoleutvikling 



Lærere

• Lede elevenes læring og 
utvikling

• Profesjonsfellesskap

• Erfaringslæring

• Kompetanseutvikling

Skoleledelsen

• Lede lærernes læring

• Profesjonsfellesskap

• Oversette

Skoleeier, politisk

UH 

Med utgangspunkt i en helt vanlig norsk kommune, hvordan bør et partnerskap 
fungere for at intensjonene i satsningen skal nås?
Fra skoleeiers side, hva kjennetegner det beste bidraget fra UH?

Velinformerte beslutninger
Handlingsrom og retning
God ressurskvalitet
Framsnakke og etterspørre 
de gode prosessene

HVA OM:
• Skoleeier ønsker bistand til på skoleeiernivå, mens UH 

signaliserer at deres bidrag må treffe lærerne...  
• Skoleeiers satsning handler om digitalisering/nettbrett, 

men UH har ikke kapasitet til å dekke dette behovet...
• Skoleeier opplever at arbeidet som skjer ute på skolene 

ikke er godt nok forankret i /ikke er i henhold til 
skoleeiers strategi

• Omforent forståelse av intensjonene
• Forstår de «ulike nivåene» og kan 

støtte veilede på flere nivå
• «Treffer» kommunens behov
• Bidra til profesjonsfelleskap på alle 

nivå
• Inngå i et profesjonsfelleskap med 

skoleeiere



Med utgangspunkt i en helt vanlig norsk kommune, hvordan bør et partnerskap 
fungere for at intensjonene i satsningen skal nås?

• UH perspektiv: Hva kjennetegner den beste måten å møte 
skoleeier/skoler/ledelse og lærere? 

Det er så mye enklere om vi møter hverandre med «Mariametoden»

«Jeg er ikke sikker på om jeg forstår hva du mener nå, men jeg ønsker å 
forstå deg fordi jeg er sikker på at du kan noe jeg kan lære av»  



«Hva om….»  

• UH møter er lærerteam som er uenige med rektor om hvor skoen 
trykker? 

• Rektor bare ber om ferdige kurspakker for lærerne sine og ikke 
dialog?

• Skoleeier har ønske om at skolen skal jobbe med å implementere nye 
læreplaner, men skolens ledelse og lærerne mener støtte til 
digitalisering er viktigere?  



Fra leverandør til diskusjonspartner og faglig 
garantist

• Bære risiko i et uforutsigbart økonomisk terreng

• Forplikte lærerutdannere til og jobbe systematisk med å 
utvikle partnerskap-

• Tilsette lærere som anerkjenner skolen som likeverdig 

• Erkjenne at når det profesjonelle samarbeidet er 
orientert mot å utvikle undervisningen får det 
betydning for elevenes læringsutbytte. 

• Gjensidig læring – også mellom UH’ene



Noe å tenke på? 

• Fra enkelterfaringer- til «Slik gjør vi det på vår skoler»- «Slik gjør vi det 
i vår kommune»? 

• Hvordan deler vi gode praksiser på et vis som skaper praksisendringer 
hos de som ikke utvikler det selv? 

• Hvordan gjør vi oss nytte av forskningen dette vil generere over tid? 



Lærere

• Lede elevenes læring og 
utvikling

• Profesjonsfellesskap

• Erfaringslæring

• Kompetanseutvikling

Skoleledelsen

• Lede lærernes læring

• Profesjonsfellesskap

• Oversette

Skoleeier, politisk

UH 

: 

Velinformerte beslutninger
Handlingsrom og retning
God ressurskvalitet
Framsnakke og etterspørre 
de gode prosessene

UV

15 skoler
PPT/veiledere

VOX
7+38 bhg

Ledermøter
Ledernettverk
Lederdialoger

Strategi for 
kompetanseutvikling
Regionale samlinger

MOOC

Helhetlig læringsløp
Læringsmiljø

Fagfornyelsen
«Digitalisering»
Elev/lærerollen



Gruppe 1

Lena Solholt, Rælingen

Eva Herlofsen Jonskås, 

Nannestad

Jeanette Solberg, Vestby

Elisabeth Bøe, OsloMet

Gruppe 2

Anita Bekkeslette Hykkerud, 

Lørenskog

Anne Brodal, Eidsvoll

Janne Roven, Ski

Erik Ryen, OsloMet

Gruppe 3

Turid Lomsdalen Framnes, 

Skedsmo

Rune Holm, Eidsvoll

Ingrid Kringlebotn, Nesodden

Hans-Olav Gammelsrud, AFK

Ase Karin Hjelen, Norges 

Musikkhøgskole

Gruppe 4

Grethe Rønning, Aurskog-Høland

Hege Brænna, Hurdal

Cathrine Skjeltorp, Vestby

Morten Skaug, HIØ

Gruppe 5

Line Tyrdal, Nittedal

Anne Bergem, Nannestad

Kari V. Aagaard, Frogn

Hilde Kløvfjell, AFK

Øystein Gilje, UIO

Gruppe 6

Per Korsvik, Nittedal

Kjersti Stundal, Ullensaker

Kari Eliassen, Ås

Lene Hammergren Stensli, 

Utdanningsforbundet Akershus

Unni Hagen, HIØ

Gruppe 7

Anne Hege Rosenlund, Lørenskog

Øyvind Bibow Hansen, Gjerdrum

Ellen Aas, Oppegård

Kari R.Eide, Skolelederforbundet

Eli Tronsmo, UIO 

Gruppe 8

Camilla Sandstrøm Mathiassen, 

Lørenskog

Anne Soltveit, Ullensaker

Ronny Trogstad, Nesodden

Bjørn Bolstad, UIO

Gruppe 9

Ole Kristian Hauan, Rælingen

Marius Lier Dahl, Nes

Vibeke Aaser Grønli, Ås

Egil Hartberg, HINN

Gruppe 10 

Rita Hellesjø Orderud, Sørum

Ellen Elise Aarstad, Ullensaker

Per Øyvind Strand, Vestby

Bjørn Haugen, HINN

Gruppe 11

Dagfinn Cock, Lørenskog

Ingar Døhlen, Nes

Vibeke Holte, Enebakk

Katrine Nikolaisen, KS

Nanna Paaske, OsloMet

Gruppe 12

Åshild Noraker, Aurskog-Høland

Mari Munkeby, Enebakk

Yngve Rønning, Ullensaker

Cathrine Bolle, AFK

Mona Sannerud Moe, Norges 

Idrettshøgskole



Pause



Elev- og lærerrollen

• Øystein



Refleksjonsoppgave

• Hva kan skoleeiere gjøre for å ta et aktivt ansvar for den nye 
elev- og lærerrollen?
• Hvilke områder i undervisningspraksis bør det jobbes mer med?

• Hva etterspør vi som skoleeiere i møte med skolene, skolelederne 
og lærerne?

• Hvilke grep må lærerutdanningen ta for å utdanne lærere 
som er i tråd med styringsdokumentenes beskrivelse av 
lærerrollen?



Lunsj





Implementeringskvalitet – omsettingen av myndighetenes 
intensjoner til endring av læringsarbeidet i det enkelte 

klasserom, hva påvirker?

Øyvind Pålshaugen

AFI/OsloMet 



Forskningserfaring fra og omkring skolefeltet

• Skolen som arena for barn og unges psykiske helse (2013 – 2018)

Aksjonsforskning i 22 skoler, 18 i 4 kommuner og 2 i to fylkeskommuner

• Laget rundt eleven (2017 – 2020)  

Effektevaluering av skoleomfattende intervensjon i 20 skoler, 4 komm.

• Innovasjon i regionale bedriftsnettverk (2010 – 2013)

• Bedriftsutvikling basert på bred medvirkning (1983 – 2010)



Hva «Forskning viser…»
- og hva som viser seg å være uklart…

«Kunnskap om hva som fremmer læring, hva som sikrer kollektiv 

skoleutvikling, og hvordan effektiv skoleledelse gir resultater, er godt 

dokumentert og tilgjengelig. Hva som må gjøres for at skolens praksis 

skal baseres på det forskningen viser gir effekt, er uklart.» 

[NOU 2016: Mer å hente (s.80



Lærelyst og kvalitet i skolen
- lystig lesning?

• …forskning [tyder] på at samarbeid i norsk skole fortsatt er mindre 
utviklet enn det Kunnskapsløftet hadde som forutsetning

• Lærerne opplever at det er relativt lite samarbeid om å utvikle det 
som skjer i klasserommet. 

• Norske rektorer legger i noe mindre grad enn kollegaer i andre land til 
rette for den typen samarbeid som har betydning for elevenes læring.

• Mange lærere og skoleledere opplever også at skoleeieren i liten grad 
bidrar til å utvikle den kompetansen som skolen trenger.

• S. 28 (I)



Fra Kunnskapsløftet til Fagfornyelsen

I hele denne perioden har staten stått overfor et grunnleggende 
styringsparadoks: 

- De faktorene som har størst betydning for elevenes læring og 
utvikling, er de som staten i minst grad kan styre.

- Faktorer som staten kan styre, har ofte begrenset effekt på elevenes 
læring.

Det samme styringsparadokset kan også sies å gjelde mellom de lokale 
skolemyndighetene og skolene, og mellom skoleledelsen og lærerne på 
en skole.



Løsningen på styringsparadokset?

«Forestillingen om at staten kan skape et likeverdig skoletilbud gjennom 

detaljregulering og styring, erstattes med tillit til at den enkelte lærer, skoleleder og 

skoleeier selv har de beste forutsetningene for å vite hvordan god læring kan 

skapes og gjennomføres, innenfor rammen av nasjonale mål.» 

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring

(Gr.laget for Kunnskapsløftet)



Oppløsningen av styringsparadokset
- et stykke på vei 

• Gjennomgangen [av tidligere satsninger] viser at viktige faktorer for at 
kvalitetsutviklingsarbeidet skal bli vellykket er:  

- lokalt handlingsrom, 

- tid til implementering, 

- god kommunikasjon om mål og innhold i tiltaket og involvering av 
lærere og skoleledere i beslutningsprosesser 

(s 87 II)



Kvalitetsutvikling = skoleutvikling

• Kvalitetsutvikling i skolen omfatter mange aktiviteter. Det kan for 

eksempel være samarbeid om bedre vurderingspraksis, analyse av 

informasjon fra kvalitetsvurderingssystemet, eller systematisk arbeid 

med klasseledelse.

Arbeid med kvalitetsutvikling = arbeid med skoleutvikling



Skolebasert kompetanseutvikling: 
smalt begrep, åpner for bred praksis

• Kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og skoleeiere er et smalere 
begrep som beskriver en aktivitet som kan inngå i kvalitetsutviklingen –
dvs. skoleutviklingsprosesser.

• Skolebasert eller kollektiv kompetanseutvikling, der flere lærere fra samme 
skole deltar, påvirker praksisen i større grad enn individuelle tiltak og korte 
kurs. Slike former for kompetanseutvikling bør planlegges lokalt for best 
mulig tilpasning til lokale behov.

Skolebasert kompetanseutvikling blir best tilpasset lokale behov         
når den foregår som del av en helhetlig strategi for skoleutvikling



Lærerprofesjonen – i samarbeidsforum

• For å lykkes med den desentraliserte ordningen for 
kompetanseutvikling er det en forutsetning at lærerprofesjonen har 
eierskap til tiltakene. Departementet mener derfor at de bør delta i 
samarbeidsforumene som skal avgjøre bruken av midler.

• For at kompetanseutvikling skal bidra til endring, er det også viktig at 
lærere har tillit til de miljøene som skal bidra med innholdet i 
tiltakene, altså universiteter og høyskoler. Denne tilliten bygges best 
gjennom dialog og samarbeid.



Lærerprofesjonen – i skoleorganisasjonen

Hva kjennetegner skolen som arbeidsorganisasjon?



Hvordan få nye/bedre praksisformer 
inn i skolen  

• Ved å føre dem inn – i de eksisterende arbeidsorganisasjoner

• Ved å prøve dem ut – innenfor de eksisterende arbeidsorganisasjoner

• Ved å overføre dem – mellom de eksisterende arbeidsorganisasjoner

Alle disse framgangsmåtene krever UTVIKLINGSARBEID, lokalt i skolene



TO HOVEDTYPER ARBEIDSOPPGAVER I 
SKOLEN

DRIFT



Tid og rom – og form – på utviklingsarbeid 

• «Et stort flertall av lærerne [ønsker] at skolen skal arbeide 
systematisk, både for å forebygge psykiske vansker og for å fremme 
god psykisk helse hos elevene. Likevel er det bare et mindretall som 
oppgir at skolen faktisk gjør dette» (NIFU 2014)

• «Vi har ikke tid!»      «Det er mer enn nok av  tid!»

• Bruk av teamtid og fellestid



Systematikk i utviklingsarbeid 
- hva vil det si i praksis?

Systematisk veksling mellom to former for praksis:

- Utprøvende praksis 
(i undervisning, sosialpedagogiske og sosialfaglige tiltak m.m.)

- Diskursiv praksis 
(deling og diskusjon om erfaringer med utprøvende praksis)



Lærernes «tause kunnskap» (1)

Mye god undervisningspraksis (og annen elevrettet praksis): 

- læringspartner; læringsstiler; læringsstrategier

- «simultant tilpasset» undervisning

Ikke så delingspraksis som undervisningspraksis?

Mange av lærerne vi intervjuet opplever behov for mer systematikk i 
møtestruktur for å få til bedre deling av erfaringer

(fra SAPH)



Lærernes «tause kunnskap» (2)

Den diskursive praksis i skoleutviklingsprosesser kan foregå i fora som: 
Dialogsamlinger, teammøter, prosjektmøter m.m.

Eksempel: Hvordan kan vi bruke møtene i utviklingstiden bedre?

Selvkritikken: møtene brukes mest til drift, og tiden brukes ofte dårlig

Forslag: organisering og ledelse av møtene; teknikker og metoder for 
gjennomføring; ytre rammer og kontekst; og – holdninger.



Betydningen av god diskursiv praksis i 
skoleutvikling 

• Uten felles diskusjoner: ‘privatpraktiserende lærere’

• Uten god kvalitet på diskusjonene: labert engasjement fra lærerne; 
ingen kontinuitet i utviklingsarbeidet – ingen skoleutvikling 

• Uten felles diskusjoner: dårlig integrasjon eller samspill mellom de 
ulike prosjekter og satsninger som foregår på skolenivå



Hvordan få forskningsbasert kunnskap i bruk?

1. Ved å koble den énsifrede %-andel forskningsbasert kunnskap til 

den tosifrede %-andel erfaringsbasert kunnskap 

2. Ved å bruke dialog som koblingsmekanisme – og dialoger er noe 

som alltid finner sted lokalt



Hvordan omsette generell kunnskap til 
konkret (lokal) praksis?

- oversettelse av kunnskap og ideer til lokal praksis

vs.

- iverksettelse av lokal praksis, der generell kunnskap 
spilles inn gjennom den felles diskursive praksis



Ekstra-gevinst av å knytte skolebasert kompetanseutvikling til 
skoleutviklingsprosesser

Ikke bare:

• Få tilført akkurat den type ny kunnskap som trengs fra UH-partnere

Men også:

• Få forløst den type allerede eksisterende kunnskap som finnes lokalt



Skoleeier: kreve og legge til rette for at alt utviklingsarbeid skal 
gjennomføres som del av en helhetlig strategi for skoleutvikling

Forutsetningen for å stille kravet: 

- at skoleledelsen har en helhetlig strategi?

Eller:

- at skoleledelsen ser det enkelte prosjekt som ledd i å utvikle en 
helhetlig strategi 



Hvem har hvilke roller i utviklingsarbeidet?

• Utdanningsmyndighetene: Manusforfattere 

• Skoleeier: Teatersjef

• Skolesjef: Regissør

• Lærerne (og andre ansatte): Skuespillere

• Elevene: Deltakere i sal og på scene



Pause



Refleksjon

Erfaringer vi har fra implementering av myndighetenes 
intensjoner til endring av læringsarbeid i det enkelte 
klasserom;

•Der vi fikk det til; hva var utløsende faktorer?

•Hva skal vi ikke gjøre om igjen?

•Hvilke grep skal vi ta nå?



Dette sto på programmet, men….

«Hvordan kan desentralisert ordning for kompetanseutvikling bli en 
reell støtte for skoleeiere til å innfri intensjonene i fagfornyelsen?»

• Signaler fra Fylkesmannen om mulig endringer av rammene, blant 
annet behovsprøving av etterutdanning

• Nytt overordnet samarbeidsforum

• Møte 23.april



Partnerskap på systemnivå

Samarbeidsforum i Akershus
Arbeidsoppgave: Melding om behov

Hvem: Skoleeiernes styringsgruppe, representanter fra UH, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og KS
Finansiering: DEKOMP

Skolebasert kompetanseutvikling i den enkelte skole – uten støtte fra UH
Kommunale satsingsområder

Antall skoler: 168
Finansiering: Kommunenes egenfinansiering

Partnerskap på fagnivå
Skolebasert kompetanseutvikling 

Med direkte støtte fra UH
Læreplanforståelse- Læringsmiljø -

Digitalisering
Antall skoler: 50?

Finansiering: DEKOMP

Skoleeiersamling
Tema: Skoleeierskap

Målgruppe: Skoleeiere
Finansiering: DEKOMP 

Fellestiltak – indirekte støtte til skolebasert 
kompetanseutvikling fra UH

Profesjonsfellesskap og læreplanforståelse
Målgruppe: Utviklingsaktører i skolen -

lærere ,skoleledere, skoleeiere
Antall skoler: 168

Finansiering: DEKOMP

Partnerskapssamling: Skoleeier-/UH
Tema: Kompetanseutvikling og læreplanforståelse

Målgruppe: Alle skoleeiere og UH 
Finansiering: DEKOMP

Kvalitetsutvikling i den enkelte kommune
Kommunale satsingsområder – kommunal strategiplan

UV: Direkte støtte til 
skoleeier/indirekte støtte til 

skolene i ledernettverk



Fremtidsperspektivet





Skolebasert kompetanseutvikling

• Hvilke former for etterutdanning/kompetanseutvikling vil 
hjelpe den enkelte skoleeier med å innfri intensjonene i 
fagfornyelsen?

• Skoleeier snakker/UH lytter



Bord1

Ullensaker - 4

Hurdal - 1

Gjerdrum - 1

Egil Hartberg, HINN

Elisabeth Bøe, OsloMet

Bord 2

Lørenskog -4

Skedsmo -1 

Sørum - 1

Øystein Gilje, UIO-FIKS

Mette Nordby, NMBU

Bord 3

Nannestad - 2

Eidsvoll - 2

Nes – 2

Bjørn Haugen, HINN

Mona Sannerud Moe, 

Norges Idrettshøgskole

Bord 4

Rælingen – 2

Nittedal – 2

Aurskog-Høland - 2

Morten Skaug, HIØ

Åse Karin Hjelen, Norges 

Musikkhøgskole

Bord 5

Nesodden – 2

Ski – 1

Oppegård – 1

Ås -2

Bjørn Bolstad, UIO-FIKS

Erik Ryen, OsloMet

Bord 6

Vestby – 3

Enebakk – 2

Frogn -1

Unni Hagen, HIØ

Nanna Paaske, OsloMet

Bord 7

Akershus Fylkeskommune – 2

Eli Tronsmo, UIO-FIKS

Linda Godager, NMBU

Katrine Nikolaisen, KS

Lene Hammergren Stensli, 

Utdanningsforbundet

Kari R.Eide, 

Skolelederforbundet



Skolebasert kompetanseutvikling

• Hvilke former for etterutdanning/kompetanseutvikling vil 
hjelpe den enkelte skoleeier med å innfri intensjonene i 
fagfornyelsen?

• Skoleeier snakker/UH lytter



Arbeid i kommune- og i UH

• Hva betyr det vi har hørt i dag for arbeidet i vår kommune/UH?

• Hvilke spørsmål har vi med oss videre som må besvares?


