
 

 

NYHETSBREV FRA RSK 
VEST-FINNMARK 

 

NYHETSBREV - INFO  

RSK Vest-Finnmark vil sende ut et par nyhetsbrev i 
året, gjerne ett til jul og ett mot sommeren. 
Nyhetsbrevet vil ha litt informasjon om perioden som 
har vært og litt om hva som planlegges framover.   

«Nyhetsbrevet vil ha litt info om perioden som har vært 
og litt om hva som planlegger fremover» 

 
 

 

HØSTEN 2019 

I løpet av høsten har det vært arrangert turné med 
Pål Roland, som var innom alle kommunene i Vest-
Finnmark. Tema var noe ulikt fra sted til sted. 
Målgruppen var både ansatte i skole, barnehage og 
støttesystem, og foreldre enkelte steder.  
Tilbakemeldingene fra kommunene var veldig 
positive. 
 
Deretter var det turné med Alexander Skadberg, som 
besøkte alle kommunene i Vest-Finnmark – med 
fortellinger om en vanskelig oppvekst. Målgruppe var 
lærere og elever på ungdomstrinnet i hele RSK Vest 
sitt område. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Læringsdagene skole, barnehage og assistent og SFO 
– ansatte: 
Det ble arrangert seks store samlinger, tre i Alta og 
tre i Hammerfest, der det var deltakere fra hele 
regionen. Kursene ble grundig evaluert, og 
tilbakemeldingene tas med i det videre arbeid med 
læringsdagene. 
 
Kurs i programmering for lærere på mellomtrinnet: 6 
kurs i Alta, og 5 kurs i Hammerfest. Her ble det gitt 
gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Disse vil være 
med videre gjennom den teknologiske skolesekken.     

 



 

 

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidskontor for  
oppvekstsektoren for syv kommuner i Vest-Finnmark.        
E-post: oyvrog@alta.kommune.no Tlf: 916 89 195  

NYHETSBREV RSK VEST 

 

VÅREN 2020 – PLANLAGTE RSK-
VEST-ARRANGEMENT 

I løpet av våren har RSK Vest-Finnmark planlagt å 
arrangere en rekke kurs rettet mot barnehage, skole 
og støttesystemene. Det tas forbehold om endringer i 
planene og justerte datoer. Konkret dato vil 
publiseres med innkalling og invitasjon. 
 
Barnehage: 
 
TRAS-kurs 
Halv dag introduksjon for pedagoger i barnehage som 
ikke har hatt kurs på området. 
Halv dag for de erfarne pedagoger i barnehagene  
Halv dag for lærere på småtrinnet – som skal tolke, 
vurdere resultatene m.m. 
Foreløpig tidsplassering: Mars 2020. 
 
 
Kurs - ny pedagognorm 
Foreløpig tidsplassering: 4.-5. mai 2020 (eller 25.-26) 
Målgruppe: Styrere, pedagogiske ledere, 
barnehagelærere i RSK Vest-Finnmark 
Sted: Alta og Hammerfest 
 
 
Styrerkonferansen 2020 
24. mars 2020 – Scandic Alta 
Målgruppe: styrere og stedfortredere 
 
 

 

 

 
 
 

 

Skole: 
 
Kurs i lese- og skrivevansker – i samarbeid med 
Dysleksi Norge 
Målgruppe: Lærere, styrere, støttesystem 
Foreløpig tidsplassering: Mars 2020.12. mars. 
 
 
Kurs - opplæringstilbud til flyktninger, asylsøkere og 
andre nyankomne elever. Oppfølgingskurs i 
samarbeid med NAFO. 
Lærere, støttesystem 
Foreløpig tidsplassering: 5. mars 
 
 
Skolelederkonferansen 2020 
25. mars 2020 – Scandic Hotel Alta. 
Tema: Knyttet til fagfornyelsen og modul 5. 
 
 
Kurs i programmering – Den teknologiske skolesekken 
– 40 timers kurs, under planlegging. 
 
 
I tillegg vil det arbeides mot å arrangere et «adferds-
kurs» med tema knyttet til PTSD, traumer, utagering, 
vold, stress.  
Dette er i tidlig planleggingsfase.  
Målgruppe: lærere, skoleledere, assistent, 
støttesystem. 

«Det er planer om en 
rekke kurs og samlinger 
i løpet av vårhalvåret 
2020» 
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LITT OM RSK VEST-FINNMARK 
Styret består av oppvekstledere, skole- og barnehageansvarlige i 
Hammerfest, Alta, Nordkapp, Måsøy, Loppa, Hasvik og Kvalsund, 
og består av følgende: Styreleder Rikke Raknes (Alta), nestleder 
Arve Paulsen (Hammerfest), Christer Ringheim, Unn Wenche 
Slettvoll (begge Hammerfest) Tove K. Knudsen, Nina Sørensen 
(begge Alta), Monika Olsen (Hasvik), Liv Beate Karlsen (Loppa) 
Siv Kathrin Hjellnes (Nordkapp, Turid Pedersen, Toril Nilsen 
(Kvalsund), Reneé Andersen (Måsøy), Eskil Hovland 
(Utdanningsforbundet). RSK Vest-Finnmark har en ansatt, 
Øyvind Rognli, vikariat for Ingeborg Hågensen, med kontorsted i 
Alta. (Endring fra 2020 pga sammenslåing Hammerfest/Kvalsund 

GOD JUL OG  

GODT NYTTÅR! 

REKRUTTERINGSARBEID 

RSK Vest-Finnmark har bestemt å intensivere 
arbeidet med å rekruttere flere barnehagelærere og 
grunnskolelærere. Dette fordi man opplever færre 
søkere og utfordringer knyttet til å redusere bruken 
av dispensasjoner i barnehage og ukvalifiserte i 
skolen. Vi tror også kampen om fagfolkene vil øke i 
hele landet i tiden framover. 
 

Forkurs barnehagelærerutdanningen: 
RSK Vest-Finnmark arrangerer på nyåret forkurs for 
de som ønsker å starte på 
barnehagelærerutdanningen, men som mangler 
generell studiekompetanse. Kravet er at man er 25 år 
eller eldre, og har realkompetanse fra arbeid i 
barnehage over flere år. RSK vil tilby norskkurs og 
eksamen samt studieforberedende. RSK vil også tilby 
et lite stipend til de som deltar på forkurset og som 
samtidig begynner på utdanningen til høsten.  
Frist for å delta er 20. januar, og e-post må innen 
denne dato sendes til oyvrog@alta.kommune.no  
 

Lærerutdanningen: 
Ofte er det matematikk-kravet som hindrer en god 
del kandidater fra å søke og komme inn på 
lærerutdanningen. Opptakskravet er generell 
studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt 
minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i 
norsk (393 timer). Men du dekker karakterkravet i 
matematikk hvis du har bestått ett av følgende 
programfag: S1, S2, R1 eller R2. 
Universitet i Sørøst-Norge (USN) vil gjennomføre et 
nettbasert kurs til de som vil forbedre karakteren i 
matematikk frem mot neste opptak. Kurset er 
nettbasert og tilbys over hele landet, og skal legge til 
rette for at man kan ta privatisteksamen. Da må man 
ta kontakt med Universitet i Sørøst-Norge på epost: 
mattekurs@usn.no  
 

Rekrutteringsarbeid: 
RSK-styret har innsett at man må «ut» av regionen for 
å få flere kvalifiserte til å søke lærer- og 
barnehagelærerjobb i regionen. Derfor planlegger 
RSK Vest-Finnmark en tur til både Trondheim, Bodø 
(vår 2020), Tromsø og Oslo (høst 2020) for å 
informere om den fine og varierte regionen vi bor i, 
og mulighetene til å få jobb i barnehage og skole i 
området.  
 
I den forbindelse vil RSK Vest-Finnmark utarbeide en 
del rekrutteringsmateriell i form av både film, 
nettside, brosjyrer og rollups.  

REKOMP OG DEKOMP 
Rekomp – Regional ordning for kompetanseutvikling i 
barnehagen -  er en nasjonal kompetansesatsing for 
barnehagesektoren, som erstatter tidligere 
kompetansetiltak. Ordningen har som mål å bidra til 
at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis 
gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. 
Dette vil si utviklingsarbeid som involverer hele 
personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. 
Inneværende år har RSK Vest valgt å prioritere 
barnehager i de små og mellomstore kommunene 
(Nordkapp, Måsøy, Loppa, Hasvik). 
Kompetanseutviklingen vil baseres på lokale behov. 
Samtidig vil de lokale satsingene i Hammerfest (sosial 
kompetanse og «Være sammen») og Alta 
(språkløyper, språkkommune) fortsette som før.  
 
Dekomp: Desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i grunnskolen - er en nasjonal 
kompetanseordning for grunnskolesektoren, som 
erstatter/viderefører tidligere kompetansetiltak. 
Ordningen skal bidra til at alle kommuner 
gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling. 
Innenfor overordnede nasjonale mål definerer og 
prioriterer kommunene selv hva de trenger, i 
samarbeid med lokal UH (universiteter og høyskoler).  
 
Partnerskap RSK Vest-Finnmark og UiT Campus Alta: 
De nasjonale satsingene fordrer at man i regionene 
inngår partnerskap med lokal UH, slik at både 
skoler/barnehager i regionen og UiT campus Alta kan 
utvikle sin kompetanse i tråd med de nasjonale 
satsingene. Derfor har RSK et nært samarbeid med 
UiT campus Alta, og høsten 2019 ble det inngått en 
partnerskapsavtale som i første omgang varer fram til 
2022. http://www.rsk-
vest.no/media/dokument/doc65/Partnerskapsavtale
%202019%20RSK%20-%20UiT%20-
%2003.10.%202019%20endelig.pdf  
 
Nært samarbeid med Fylkesmannen:  
De nasjonale satsingene fordrer et nært samarbeid 
mellom RSK-nettverk og Fylkesmannen i Finnmark, 
RSK prioriterer og fordeler etter mandat gitt av Udir, 
Fylkesmannen og samarbeidsforum. 
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