
Revidert melding om behov for midler til etterutdanning gjennom   

desentralisert ordning for kompetanseutvikling - 2019   

Meldingen inneholder justert tekst for kommunene i samarbeidsforum FØN  
  

1. Navn på aktører som deltar i det lokale nettverket:  
Kommuner   Friskoler   UH-institusjon/nasjonalt senter  Andre aktører   

Aurskog-Høland   
Eidsvoll   
Enebakk   
Fet   
Frogn   
Gjerdrum   
Hurdal   
Lørenskog   
Nannestad   
Nes    
Nesodden   
Nittedal   
Oppegård   
Rælingen   
Skedsmo   
Ski    
Sørum   
Ullensaker   
Vestby   
Ås   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Høgskolen Innlandet  
Høgskolen i Østfold  
NMBU  
OsloMet  
Universitetet i Oslo/FIKS  
Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo  
Lesesenteret, Universitetet i Stavanger  

 Utdanningsforbundet  
Skolelederforbundet  
KS  

  
  



 
  

2. Om skoleeierne som deltar i ordningen:  
Navn kommune  
  

Navn på skoler  Antall lærere totalt (lærerårsverk) 
Kilde: GSI 2018/2019  

Navn friskole  Antall lærere   

Aurskog-Høland   Alle grunnskoler  142,80      

Eidsvoll  Alle grunnskoler  235,56      

Enebakk  Alle grunnskoler  111,00      

Fet  Alle grunnskoler  112,34      

Frogn  Alle grunnskoler  150,97      

Gjerdrum  Alle grunnskoler  64,61      

Hurdal  Alle grunnskoler  25,10      

Lørenskog  Alle grunnskoler  355,06      

Nannestad  Alle grunnskoler  127,18      

Nes   Alle grunnskoler  183,74      

Nesodden  Alle grunnskoler  179,79      

Nittedal  Alle grunnskoler  245,80      

Oppegård  Alle grunnskoler  263,29      

Rælingen  Alle grunnskoler  166,09      

Skedsmo  Alle grunnskoler  506,34      

Ski   Alle grunnskoler  334,93      

Sørum  Alle grunnskoler  195,60      

Ullensaker  Alle grunnskoler  380,32      

Vestby  Alle grunnskoler  200,19      

Ås  Alle grunnskoler  177,07      

  

   
  
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  
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.  

For mer informasjon se vedlegg i tidligere melding «Rammedokument for Samarbeidsforum Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike».   
  
  
  

3. Oppgi hvilke utviklingsområde/-r som er valgt, og begrunnelsen for valg av tema/-er:  
Utviklingsområdene bygger på kommunenes behov og videreføres som tidligere meldt. Skoleeierne i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike har valgt å 
rette etterutdanningen mot utfordringer som møter skolene framover.  
  

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. 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 2019/2020.  Planen 
innebærer behov for midler slik at kommunene kan fortsette å arbeide med fornyingen av Kunnskapsløftet i samarbeid med og 



med støtte fra UH.   
  

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. Arbeidet med digitalisering sees i mange kommuner i sammenheng med fornyingen av Kunnskapsløftet.   
   

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.    
    

Koordinering, samarbeid 
om skoleeierskap, rigging 
for profesjonsutvikling – 
utviklingsveiledere som 
sentrale støttefunksjoner. 
    

En vesentlig intensjon med satsingen er å sette skoleeier i bedre stand til å drive skoleutvikling – påvirke/utvikle/endre praksis i 

klasserommet. Som en følge av dette er det avgjørende at skoleeier også er en del av et profesjonsfaglig fellesskap der vi kan 

«forske på» og utvikle egen lederpraksis og forståelse for hva som «virker».  

Skoleeierne på kommunalt nivå har derfor sett det som nødvendig å inngå i et tett samarbeid, særlig i en fase med innføringen 
av et nytt system for kompetanseheving (etterutdanning). Samarbeidet er rettet mot kvalitetsutvikling i sektoren der en 
vesentlig del er å lære sammen og å lære av hverandre. En stor utfordring for skoleeierskapet er å legge til rette for at skolene 
klarer å kople etterutdanning og videreutdanning som en aktiv del av profesjonsutviklingen i den enkelte virksomhet. I denne 
sammenheng benytter skoleeierne seg av interne ressurspersoner (utviklingsveiledere) og ulike møtearenaer som medfører 
utgifter på tvers av kommunene.   
 
Ordningen med DEKOMP innebærer merarbeid for den enkelte skoleeier, i tillegg til samarbeid mellom skoleeierne. Dette er 
arbeid der Utdanningsdirektoratet tidligere hadde det organisatoriske og prosessmessige ansvaret, og som nå påhviler 
skoleeierne å utvikle gode systemer og prosesser for. Når så mange aktører involveres i en satsing som har som formål å skape 
helhet og sammenheng i skoleutviklingen hos 20 kommunale skoleeiere, parallelt med innføringen av et nytt læreplanverk, 
melder det seg også et stort behov for både koordinering og arbeid med felles begrepsforståelse, felles forståelse for 
satsingen og felles tiltak. Det samme gjelder i forbindelse med at kommunene i Akershus er avhengig av samarbeid med et 
stort antall UH-institusjoner for å dekke det lokale behovet for etterutdanning.  
  
 Under overskriften koordinering, samarbeid og rigging har skoleeierne behov for midler til å sikre følgende områder:  

 Samarbeide med UH om fellestiltak eller andre tiltak som er særlig relevante for alle lærere, skoleledere og 
skoleeiere.   



 Spredning og sammenheng – mellom skoler som får tilbud fra UH og de som (av kapasitetsmessige årsaker) ikke har, 
i perioder, et samarbeid med UH  
 Utforming av planverk, sikring av god skolevurdering og utforming av kompetanseplan/utviklingsplan  
 Samarbeid mellom skoleeiere om organisasjonsutvikling for å sikre at etterutdanning og videreutdanning medfører 
profesjonsutvikling  
 Ha oversikt over etterutdanningsbehov i skolene til den enkelte skoleeier samt helheten hos de 20 
kommunale skoleeierne.   
 Utarbeide melding om midler til Fylkesmannen i samarbeid med UH.   

  

  
  

4. Organisering av etterutdanningen:  
  

Organisering av etterutdanningen   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. Til sammen 6 samlinger – hver deltaker deltar 
på to av disse samlingene. Inntil 3 deltakere inviteres 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 og 
representanter fra UH delta. Faglig bidrag fra UH. Se vedlegg i tidligere melding om fellestiltakene.  
   

Nettbasert   X   Digital støtte (MOOC, Realfagsløyper osv.) Kompetansepakken i Fagfornyelsen.  
   

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

  



 

 

 

5. Oppgi omfanget av etterutdanningen:  
UH-institusjonene fortsetter og/eller innleder samarbeid med grupper av kommuner, slik oversikten i pkt. 1 viser. UH-institusjonene er i ferd med å bygge 
opp sin kapasitet slik at de kan øke samarbeidet med kommunene/enkeltskoler gradvis.  
Det planlegges felles tiltak på tvers av kommunene.  
Felles tiltak 1: Samling der tema er «Profesjonsfellesskap og læreplanforståelse»  

 Målgruppe: Lærere, ledere   
 Antall planlagte samlinger: 3 x 2 dager  
 Periode: august 2019-juni 2020  

  
Felles tiltak 2: Skoleeiersamling  

 Målgruppe: Skoleeierne i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike   
 Antall planlagte samlinger: 1  
 Tidspunkt: 29. november 2019  

  
Felles tiltak 3: Partnerskapssamling  

 Målgruppe: Representanter fra UH-sektoren, administrative skoleeiere, KS, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet   
 Antall planlagte samlinger: 1  
 Tidspunkt: 20. mars 2020  

  
Det utarbeides intensjon og program for hver samling som publiseres på www.skolelim.no. For felles tiltak 1 se vedlegg i tidligere melding.    
  

6. Tildelte midler 2018  
   Overført fra 2017  Tildelte midler 2018   

  
Brukte midler   Kommentar   

Akershus 
fylkeskommune   

Kr 1 700 000  Kr 3 800 000  Kr 5 850 000   Per 1. juli 2019. Beløpet «Brukte midler» baserer seg på lønn og 
reiseutgifter og utgifter til workshops og partnersamling ut juni 2019.   

HINN   Kr 450 490  Kr 1 900 000  Kr 910 490  Per 1. mars har vi brukt opp 2017-midlene og har igjen kr 1.440.000,- av 
2018-midlene. Vi har altså brukt kr 910.490,- siden forrige melding. Farten 
øker sakte, men sikkert, så allerede til sommeren har vi brukt et betydelig 
høyere beløp. Jeg regner med at fylkesmannen og dere tenker som oss, at 

http://www.skolelim.no/


2018-midlene i utgangspunktet skulle dekke arbeidet skoleåret 2018/2019 
og at 2019-midlene er til 2019/2020.  

HiØ   Kr 300 000  Kr 1 500 000  Kr 1 800 000  HIØ har dimensjonert og rigget for gjennomføring i henhold til tildelte 
midler. Timer ligger i arbeidsplanene til de fagansatte og de har hatt en 
plan for gjennomføring i 2018/2019.  Ås og Vestby har imidlertid utsatt mye 
av arbeidet, grunnet andre forestående prosjekt. Dette medfører at 
timeressurs ikke blir benyttet som planlagt. Det er viktig å påpeke at 
ubenyttede timer ikke kan overføres til neste år, da de ligger i årets 
arbeidsplaner. Kommunenes utsettelse medfører derfor bortfall av 
tjenester. HIØ tilbyr kommunene å bistå ut juni 2019 i den grad de har 
kapasitet til dette.  

Naturfagsenteret  Kr 0  Kr 600 000  Kr 300 000  Ingen kommentarer  

NMBU   Kr 300 000  Kr 1 700 000  Kr 1 740 000  Brukte midler er framskrevet til 30.06.19  

OsloMet   Kr 270 000  Kr 3 400 000  Kr 1 196 100  Spesifisert:                                                                                
Ski: Kr 405 000   
Oppegård: Kr 287 000  
Nesodden: Kr 183 000  
Frogn: Kr   36 000  
Sørum: Kr 115 000   
Fet: Kr   60 000    
Skedsmo: Kr 426 000   
*Storsamling: Kr 737 000   
Overheads: Kr 224 900  
  
*Til storsamlinger om kritisk tenkning ble 4 lærere fra institutt for 
grunnskole- og faglærerutdanningen koblet sammen for at temaet skulle 
kunne belyse flere skolefaglige og praksisnære sider ved det 
fagovergripende teamet. Totalkostnad for storsamling ble dobbelt av 
opprinnelig budsjett. Dette skyltes både at samkjøringen mellom de 
fire faglærerne var tidkrevende og kom i tillegg til den enkeltes 
forberedelser. I tillegg har tidsbruken økt utover det estimerte fordi 
utviklingsveilederne fulgte arbeidet tett og ønsket endringer, faglige 
oppklaringer og didaktiske begrunnelser underveis.   



UiO   Kr  900 000  Kr 1 600 000   Kr 1 000 000  GEPP prosjektet, der Oppegård og Lørenskog er med, er ikke avsluttet pr. 
31.3, og derfor gjenstår det midler.  

 Igangsatte tiltak skoleåret 2018/2019:  
Kommuner   UH-institusjon   Status for tiltakene   

Aurskog-Høland   
  

HiØ  Oppstartsmøte skoleeier 23.08.18. Avklaring om at ikke bare én, men inntil to skoler kan delta. Totalt 
har HiØ gjennomført 17 veiledningsmøter fordelt på Løken og Bråte skole (møter med trinnledere/ledelse, 
trinnene/ledelsen og ett personalmøte). Det er avtalt fellesmøte Løken/Bråte 14. 05. (tema eleven som ressurs og 
overordnet del), samt 4-6 teammøter på Løken skole i perioden april-juni.  Skoleeier har i epost 15. mars signalisert 
at de ønsker DEKOMP arbeidet videreført i de to skolene, og har også signalisert at de ønsker å utvide slik at også de 
andre fire skolene i kommunen kan delta. Forutsetningen er at den etablerte arbeidsmetoden med fokus på 
praksisbeskrivelser i teamene videreføres.   
  

Naturfagsenteret  Etter noen samtaler har kommunen bestemt seg for å takke nei til samarbeidet.  
  

Eidsvoll   Naturfagsenteret  Naturfagsenteret er i startgropen av et langvarig samarbeid med Eidsvoll som skal konkretiseres i neste uke, men 
handler om utforskende arbeidsmåter. Det er brukt ca halvparten av tildelingen for i fjor og har planer for resten og 
vil søke om midler i fortsettelsen. Naturfagsenteret vil videreføre samarbeide med Eidsvoll kommune om blant annet 
utforskende arbeidsmåter i naturfag, (Kr.300 000).  
  

Enebakk   HiØ   To avklaringer ble gjort på oppstartsmøtet 27.09.18: Enebakk har ikke kapasitet/tid til å starte opp DEKOMP før litt 
lenger ut i skoleåret.  HiØ har ikke kapasitet på tema «digitalisering» 2018-19. Nytt møte med skoleeier 07.11.18, 
der muligheten for å jobbe med tematikk knyttet til profesjonsutvikling og profesjonsfelleskap ved Hauglia skole ble 
drøftet. Avklaring fra skoleeier i epost 08.03.19 og avtale om første møte med ledelsen ved Hauglia skole 05.04.19.   
  

Fet   OsloMet  Digitalisering, tett skolebasert oppfølging på Dalen skole. Ressurser: 2 lærere fra seksjon for digital kompetanse, 
institutt for grunnskole- og faglærerutdanning  
  

Frogn   OsloMet   Læringsmiljø med fokus på realfag. Oppstartsfase vår 2019 med dialogmøter med skoleeier og rektor fra Seiersten 
ungdomsskole. Deltakelse på lærersamling fra naturfagseksjon. Ressurser: 1 lærer fra seksjon fra naturfag, utvides til 
2 lærere fra april 2019. Lærer nr. 2 fra matte eller naturfag, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.    
  



Hurdal  
Gjerdrum  
Nannestad  
Eidsvoll  
Nes  
Ullensaker  

HINN   
   

De seks kommunene i Øvre Romerike innledet i 2018 et samarbeid med HiNN, gjennom desentralisert 
kompetanseutviklingsmodell. HiNN fikk tildelt midler til dette arbeidet i 2018, og mange tiltak er i gang, noen av dem 
i en innledende fase. Tema i støttetiltakene varierer noe mellom de ulike kommunene, men oppsummert kan vi 
beskrive det slik  

 Læreplanforståelse, vurdering og fagfornyelse  
 Læringsmiljø, sosial kompetanse og livsmestring  
 Digitalisering  

Tiltakene gjennomføres på en slik måte at de støtter skolebasert kompetanseutvikling, og er rettet mot alle ledere og 
lærere. Noen av tiltakene, som læringsmiljø, har også en bredere målgruppe, der andre ansatte i en omsorgsrolle 
inkluderes.   
Alle seks kommuner ønsker å fortsette samarbeidet med HINN i de påfølgende årene, og det er behov for en 
oppskalering av tiltakene siden det er ønsket betydelig høyere fart i tiltakene fra skoleåret 2019/2020.   
  

Lørenskog   UiO   Datainnsamling i GEPP-prosjektet er ferdig i begge skoler i løpet av april 2018. Det har vært fellessamlinger for alle 
lærerne på begge ungdomsskoler med tema dybdelæring, og med informasjon om prosjektet. Begge skoler som 
deltar i prosjektet skal samles i juni eller september. UiO har også deltatt med innlegg på seminar om 
programmering i kommunen (26.3), og Lørenskog deltar på GEPP-seminar 6. mai 2019.  
  

Nesodden   
  

OsloMet  Digitalisering, tett skolebasert oppfølging på Alvern ungdomsskole. Ressurser: 2 lærere fra seksjon for digital 
kompetanse, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.  
  

NMBU  Samarbeid med Fjellstrand skole mht praktisk og pedagogisk bruk av skolehage. For å få til pedagogisk utnyttelse av 
skolehage erfarer NMBU at skolene trenger kompetanseheving innen praktisk drift av skolehage. NMBU ser derfor 
på muligheten for å tilby dette i kombinasjon med skolebasert oppfølging på hver skole. Trening i praktisk drift av 
skolehage vil i så fall foregå ved Vitenparken på NMBUs campus på Ås. NMBU vil gå i dialog med skoleeierne om 
dette.    
  

Nittedal   UiO   UiO har vært i dialog og i møter med representanter og skoleledere i Nittedal i forbindelse med 
digitaliseringssatsingen i kommunen.  
  

Oppegård   OsloMet  Læringsmiljø med fokus på engelsk. Tett skolebasert oppfølging på Sofiemyr skole. Ressurser: 2 lærere fra seksjon for 
engelsk, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.  
  



Oppegård  UIO  Datainnsamling i GEPP-prosjektet er ferdig i løpet av april 2018. Skolesamling for begge ungdomsskoler som deltar i 
prosjektet er planlagt 24.4. Oppegård deltar på GEPP-seminar 6. mai 2019.  GEPP-prosjektet fortsetter i Oppegård 
kommune med samlinger for lærere, tilbakemeldinger på funn og drøftinger om digitale satsinger i forbindelse med 
sammenslåing med Ski kommune. FIKS har også invitert skoleeier i Ski til å delta på GEPP-samlinger og nettverk, 
både våren 2019 og høsten 2019.  
  

Rælingen      Egen melding m/Lørenskog   

Skedsmo   
  

OsloMet  3 tiltak igangsatt:   
 Læringsmiljø, tett skolebasert oppfølging Åsenhagen skole. Ressurser: 2 lærere fra seksjon for pedagogikk og 
elevkunnskap og seksjon for kroppsøving, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.    
 Digitalisering, innføring av iPad på lavere trinn. Tett skolebasert oppfølging Vardeåsen skole. 2 lærere fra 
seksjon for digital kompetanse, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.   
 Skedsmo kommune, utviklingsprosjekt. Kartlegging av ønsket tilbud om å bygge kapasitet for barn med 
nedsatt hørsel. 2 ressurspersoner fra institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning bistår i prosessen med 
kartlegging og oppstart av utviklingsarbeid.   

  

NMBU  Samarbeid med Skedsmo kommune om lesson study, inkludert tett oppfølging av Skjetten skole.   
Alle disse tiltakene er tenkt videreført i skoleåret 2019/2020 og skoleåret 2020/2021.  
  

Ski    OsloMet   Digitalisering, fagnettverk av lærere. Utstrakt samarbeid hvor tildelte timer ble doblet i løpet av året pga. ønske om 
flere nettverksmøter. Ressurser: 2 lærere fra seksjon for digital kompetanse, institutt for grunnskole- og 
faglærerutdanning.  
  

Sørum   OsloMet  
  

Digitalisering, begynneropplæring på iPad. Oppstart vår 2019, dialogmøter og kick-start av ressursnettverk av 
faglærere. Ressurser: 2 lærere fra seksjon for norsk + 1 fra seksjon for digital kompetanse, institutt for grunnskole- og 
faglærerutdanning.  
  

Vestby   
  

HiØ  Etter noen samtaler har kommunen bestemt seg for å takke nei til samarbeidet.  
  

NMBU  Samarbeid med Son skole mht praktisk og pedagogisk bruk av skolehage. For å få til pedagogisk utnyttelse av 
skolehage erfarer NMBU at skolene trenger kompetanseheving innen praktisk drift av skolehage. NMBU ser derfor 
på muligheten for å tilby dette i kombinasjon med skolebasert oppfølging på hver skole. Trening i praktisk drift av 



skolehage vil i så fall foregå ved Vitenparken på NMBUs campus på Ås. NMBU vil gå i dialog med skoleeierne (de fire 
kommunene) om dette.    

Ås   
  

HiØ  Etter noen samtaler har kommunen bestemt seg for å takke nei til samarbeidet.  
  

NMBU  Samarbeid med Rustad skole og Solberg skole mht praktisk og pedagogisk bruk av skolehage. For å få til pedagogisk 
utnyttelse av skolehage erfarer NMBU at skolene trenger kompetanseheving innen praktisk drift av 
skolehage. NMBU ser derfor på muligheten for å tilby dette i kombinasjon med skolebasert oppfølging på hver skole. 
Trening i praktisk drift av skolehage vil i så fall foregå ved Vitenparken på NMBUs campus på Ås. NMBU vil gå i dialog 
med skoleeierne (de fire kommunene) om dette.    
  

Samlinger på 
tvers av 
kommunene  

UIO og OsloMet  Skoleåret 2018-19 er det gjennomført samlinger på tvers av kommunene i tråd med beskrivelsen i meldingen for 
2018. Workshop «kritisk tenkning» hadde 490 deltakere. Workshop «dybdelæring og digitalisering» hadde 500 
deltakere.  
Det planlegges tilsvarende fellestiltak for skoleåret 2019-2020. Se vedlegg i tidligere melding..  
Partnerskapssamling er gjennomført i mars 2019.   
All informasjon om workshopene og partnerskapssamlingen med program og materiell er dokumentert 
på www.skolelim.no  

  
  

Nye tiltak/utvidelse av eksisterende tiltak, skoleåret 2019-2020:  
Kommuner   UH-institusjon   Nye tiltak skoleåret 2019-2020/utvidelse av eksisterende tiltak   

Aurskog-
Høland   
  

HIØ   Utvidelse: Kommunen har signalisert ønske om å utvide samarbeidet til i gjelde flere skoler. HIØ er positive til dette. 
HIØ kan totalt ta ansvar for 6 skoler i FØN. Tilbakemelding fra prosjektleder HIØ:  
2 skoler videreføres + 4 nye skoler: Skoleeier bekrefter at de ønsker å videreføre tiltakene på skolene Løken og Bråte 
(praksisbeskrivelser, profesjonsfellesskap og læring, eleven som ressurs, overordnet del og fagfornyelsen) og at de 
ønsker samme type tiltak i kommunenes fire andre skoler, jf epost fra skoleeier 26.03.19 og 15.03.19.   
  

UiO/FIKS  Nytt tiltak: Aurskog – Høland ønsker bistand i arbeid med dybdelæring i matematikk. Dette er planlagt som fire 
samlinger av 3-4 timer. Ansvar fra UiO sin side er det matematisk vitenskapelige fakultet, og de bruker sin 
professorkompetanse på området. Dybdelæring i matematikk er et nytt område, og det må derfor utvikles kunnskap 
og kompetanse gjennom dette samarbeidet. Det beregnes derfor godt med planleggingstid for hver samling.   
  

http://www.skolelim.no/


Frogn   
  

OsloMet  Utvidelse: Dyrløkkeåsen skole høst 2019.   
  

HiNN  Nytt tiltak: HiNN har hatt et samarbeid med ungdomsskolene i Frogn kommune i flere år, men har hittil ikke hatt en 
egen avtale om samarbeid med kommunen gjennom desentralisert kompetansemodell. HINN har nå mottatt et 
ønske om oppfølging av ungdomsskolene i kommunen, med tema vurderingsarbeid, og HINN kan bidra med dette. 
Det er da snakk om direkte oppfølging av den enkelte skoles ledelse og profesjonsfellesskap. Omfanget av 
samarbeidet er stipulert til kr 200.000,-.  

Hurdal   
Gjerdrum   
Nannestad   
Eidsvoll   
Nes    
Ullensaker   

HiNN  Utvidelse: Alle seks kommuner ønsker å fortsette samarbeidet med HINN i de påfølgende årene, og det er behov for 
en oppskalering av tiltakene siden det er ønsket betydelig høyere fart i tiltakene fra skoleåret 2019/2020.   
   
   
   

Lørenskog   UiO/FIKS  Utvidelse: Lørenskog planlegger en rekke ulike aktiviteter der FIKS, UiO inngår.   
Planlegging av plandag for samtlige ansatte lærere i kommunen: 19. juni og 22. august. Plandag 9. september.   
Utvikling og skolebasert kompetanseutvikling på skolene (skolesupport / fyrtårnslærere) høst og vår.   
Deltagelse på nettverk for fyrtårnslærere og skolesupportere høst og vår.   
  
GEPP-prosjektet fortsetter i Lørenskog kommune med samlinger for lærere, tilbakemeldinger på funn og drøftinger 
om digitale satsinger i forbindelse med sammenslåing med Ski kommune. I tillegg deltar UiO på en rekke samlinger 
med Lørenskog kommune i skoleåret 2019/2020.  

  

Nesodden   OsloMet  Nye tiltak: Skoleeier har meldt ønske om tilsvarende tiltak som på Alværn (digitalisering) på 2 nye skoler. Vi vil 
forsøke å imøtekomme forespørsel, med forbehold om ressurser tilgjengelig på seksjon for digital kompetanse.   
  

Oppegård   OsloMet  Nytt tiltak: Skoleeier har meldt ønske om tilsvarende skolebasert tiltak som på Sofiemyr på annen skole. Vi vil 
forsøke å imøtekomme behov, med forbehold om ressurser tilgjengelige.  
  

Skedsmo   
  

Naturfagsenteret  Nytt tiltak: Naturfagsenteret har inngått samarbeid med Skedsmo om teknologi, utforskende arbeidsmåter og 
programmering. Omfanget av samarbeidet er stipulert til Kr. 300 000.  

OsloMet  Nytt tiltak: Vigernes skole, skolebasert, implementere tre fagovergripende tema på alle trinn  
  



Ski    OsloMet  Utvidelse: Digitalisering, fagnettverk av lærere med utvidelse til besøk på deltakende skoler i nettverket. Ønsker 
ressurs fra NAFO i tillegg (ressurs på lese og skriveopplæring) og fellestiltak ved planleggingsdag (digitalisering og 
kritisk tenkning)  

Lesesenteret  Nytt tiltak: Begynneropplæring i lesing skoleåret 2019-2020 , og bidra med faglige innlegg på samlinger, bidra inn i 
nettverk og veilede, samt å planlegge dette med leder.  

Vestby   OsloMet  Nytt tiltak: Læringsmiljø og læreplanforståelse  

Ås   
  

   UiO/FIKS    

Nytt tiltak: Ås planlegger en rekke ulike aktiviteter der FIKS, UiO inngår. Plandag for alle lærere. Tre plandager for 
alle skoleledere. Deltagelse på ledernettverk og nettverkssamlinger med lærere i kommunen.  
  

  

8. Budsjett for kompetanseutvikling skoleåret 2019/2020:  
  

Skoleeiere  UH-institusjon  

Type utgifter   Beløp  Type utgifter   Beløp  

Utviklingsveiledere – lønn og reiseutgifter  Kr 2 100 000  Høgskolen i Østfold  Kr 1 560 000  
Lokalleie og bevertning - fellestiltak  Kr 1 300 000  Høgskolen i Innlandet  Kr 3 424 000  
Lokalleie og bevertning - lokale tiltak, 
nettverkssamlinger o.l. i forbindelse med UHs 
bidrag 

Kr 2 000 000  OsloMet  Kr 2 020 000  

    Universitetet i Oslo  Kr 550 000  

    NMBU  Kr 1 780 000  

    Naturfagsenteret  Kr 600 000  

    Lesesenteret  Kr 136 000  

SUM skoleeier   = Kr 5 300 000  SUM UH/nasjonale senter  = Kr 10 070 000  

SUM lokalt nettverk (sum skoleeier + UH på linjen over)  
  
= Kr 15 370 000  

Skoleeiers egenandel 30%  
(beregnes av sum lokalt nettverk)  

+ Kr 4 611 000  
  

SUM – Total kostnad etterutdanning desentralisert ordning   = Kr 19 981 000  



   
9. Følgende avtaler er inngått mellom skoleeiere og UH for 2019/2020   

Det er inngått en felles samarbeidsavtale mellom kommunene i Follo, Øvre og Nedre Romerike og den enkelte UH. Se vedlegg i tidligere melding.  
Sideskift  

10. 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. 3 300 000  170081-281909-
52020-92527  

Høgskolen i Østfold  Postboks 700  
1757 Halden  

Morten Skaug  7694 05 00571  971567376  Kr. 1 560 000  Høgskolen i Østfold - 
OFA EVU samarbeid 
med Akershus  

Høgskolen i Innlandet - 
Lillehammer  

Postboks 400  
2418 Elverum  

Egil Hartberg  7694 05 00660  
  

918108467  Kr. 3 424 000  1392-100040  

OsloMet  Postboks 364 
Alnabru   
0614 Oslo   

Bruna Bruce  7694 05 14963  997058925  Kr. 2 020 000  4600  

Universitetet i Oslo  Postboks 1092  
Blindern  
0317 Oslo  

Øystein Gilje  7694 05 11077  971035854  
  

Kr. 550 000  180002  

NMBU  Postboks 5003  
1432 Ås  

Hans Erik Lefdal   
  

7694 05 12510  969 159 570  Kr. 1 780 000  Pr.nr. 3650000011  

Naturfagsenteret  
  

Postboks 1092 
Blindern   
0317 Oslo  

Merethe Frøyland  IBAN: 
NO7776940511077  

971035854  Kr. 600 000  152700 
Naturfagsenteret  

Lesesenteret  Postboks 8600 
Forus  
4036 Stavanger  

Margunn Mossige  Lesesenteret sender 
faktura  

971564679  Kr. 136 000  
  
Lesesenteret sender 
faktura  



  
  
  

11. Opplysninger om kontaktpersoner i samarbeidsforumet:  
Kontaktperson for:  Navn   E-post  Tlf.nr.  

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

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

Høgskolen i Oslo og Akershus  Bruna Bruce   
  
Elisabeth Bøe  

Bruna.bruce@oslomet.no  
  
Elisabeth.boe@oslomet.no  

67 23 74 89 / 901 75 587   
  
997 96 797  

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  Øystein Gilje  
Bjørn Bolstad  

Oystein.gilje@ils.uio.no  
Bjorn.bolstad@uv.uio.no  

41217141  
99705006  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  Mette Nordby  Mette.nordby@nmbu.no  67 23 15 35  

Naturfagsenteret  Merete Frøyland  Merethe.Froyland@naturfagsenteret.no  
  

91 83 61 04  

Lesesenteret, Universitetet i Stavanger  Margunn Mossige  Margunn.mossige@uis.no   51833142  
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