
  

 

Samling i Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst (RSØ): 

Tilskuddsordningen for kompetanseutvikling er utvidet –

bør samarbeidet i RSØ videreutvikles? 
  
Tidspunkt:  15. oktober kl. 09:00-14:00 

Sted:   Quality Hotel Olavsgaard  

Målgruppe:  Barnehage- og skoleeiere og ledere i PP-tjenesten 

Arrangør:  Samordningsgruppa i RSØ 

 
Mål og intensjon med samlingen:  
Målet med samlingen er å undersøke kommunenes behov og utforske muligheter for et utvidet samarbeid om 
rådgiving-/veiledningsressurser i arbeidet med tilskuddsordningen for kompetanseutvikling i barnehage og 
grunnopplæring. Samlingen skal gi styringssignaler til samordningsgruppa for kommende behovsmelding.  
 
Forberedelsesoppgave 

1. Vi anbefaler at deltakerne følger Utdanningsdirektoratets digitale oppstartssamling om 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 21. september kl. 10-14. Frist for 

påmelding er 20. september kl. 12. For påmelding: Påmelding (oiiku.com) 

2. Vi ber dere lese informasjonen om kompetanseløftet på Udirs nettsider: Kompetanseløftet for 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis (udir.no) 

3. Q&A: Lurer dere på noe om tilskudds 

ordningen og kompetanseløftet utover den informasjonen som er gitt? Statsforvalteren kan ikke delta 

på samlingen vår, men har tilbudt seg å svare på spørsmål i forkant. Send inn spørsmål til 

utviklingsveilederne innen 1. oktober.  

 

Velkommen! 

Program:  

Kl. 09.00-09.45 Introduksjon  

• Velkommen  leder for RSØ, Yngve Rønning 

• Q&A: Tilskuddsordningen for kompetanseutvikling og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og 

inkluderende praksis Utviklingsveilederne Ingvild og Lise Merete 

Kl. 10.00-11.00 Del 1 - drøfting 

• I hvilken grad er eierapparatet i kommunene rigget for å ta imot kompetanseløftet? 

o Hvilke strukturer har vi? 

o Hvilken kompetanse har vi? 

• Hvilke strukturer og kompetanse trenger vi i vår kommune? 

Kl. 11.00-11.45 Lunsj 

Kl. 11.45-12.45  

• Verdier: Fra teori til virkelighet. Refleksjoner om hvordan vi skaper fellesskap og entusiasme rundt 

arbeidet vårt.  Henrik Syse, filosof og forsker  

Kl. 13.00-14.00 Del 2 - drøfting 

• Hvilke muligheter ser vi for samarbeid mellom kommunene innenfor rammene av 

kompetanseløftet? 

• Ønsker kommunene at det jobbes videre med utredning av muligheter for samarbeid på tvers av 

kommunene? 

https://invitations-app.oiiku.com/invitations/dcaef32b7d95c02e3b759c6b0d90b2c28786f9a48efd9b63bd4ef98ab909d5f0
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/

