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

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.

Koronasituasjonen – oppstart høsten 2020:
BARNEHAGENE
Fra høsten skal barnehagene planlegge for en
mer normal barnehagehverdag med
utgangspunkt i gult nivå i trafikklysmodellen. Det
betyr at hele avdelinger kan være samlet og at
alle barn skal få et fulltidstilbud. Det er fortsatt
barnehageloven som regulerer rammene for
barnehagene.
www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-tilbarnehagestart-2020/
SKOLENE
Fra høsten skal skolene planlegge for en mer
normal skolehverdag der dere følger gult nivå i
trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser
kan være samlet og at alle elever skal få et
fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager.
Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være
behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.
https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytttil-skolestart-2020/

Fra kurset tilpasset opplæring tidligere i vår.

Våren 2020
Våren 2020 har vært spesiell for oss alle. RSK VestFinnmark startet halvåret som vanlig, med diverse kurs i
begynnelsen av halvåret;
«Hvordan kan vi gjøre barnehage- og skoledagen
enklere for barn, elever og lærere?» (Tilpasset
opplæring / Læringsmiljø / Adferd) og
«Tilpasset opplæring knyttet til minoritetsspråklige
elever»
Deretter traff koronaviruset for fullt, og vi i RSK VestFinnmark og våre samarbeidspartnere var tidlig ute med
å avlyse kurs og samlinger, i tråd med smittevernrådene
fra helsemyndighetene.
Dette stilte styret i RSK Vest-Finnmark ovenfor
utfordringer. Styret valgte selvsagt å følge de råd man
fikk fra sentrale myndigheter, og fokus ble flyttet over
til digitale løsninger.
Barnehage- og skoleeierne i styret hadde veldig mye
jobb i forbindelse med nedstengning og åpning av
barnehage og skole, og ved hjelp av de fantastiske
lederne og alle ansatte i barnehage og skole, forløp
dette veldig bra i vår region. Dette satte derimot
fokuset på kompetanseutvikling til side. Når det er sagt,
har vel mange, både innenfor barnehage og skole, lært
utrolig mye gjennom den situasjonen vi har vært oppe i.

Digital overgang:
RSK Vest-Finnmark er i gang med å utvikle digitale
kurs i samarbeid med andre samarbeidsaktører.
Selv om det ser ut som mye nå åpnes opp, vil
arbeidet med digitale løsninger fortsette.
Dette gjelder blant annet TRAS-kurs, som vi
samarbeider med Statped med å utvikle. Dette vil
forhåpentligvis være på plass ved starten av nytt
barnehageår. I tillegg arbeider Alta kommune med
å utvikle en kompetansepakke innenfor BTI. Her
samarbeides det også med RSK m.fl., og flere
kommuner i regionen vil kunne dra nytte av dette
arbeidet. Les mer: https://rsk-vest.no/digitale-kurs/

Rekomp barnehage og
dekomp skole
Våre samarbeidspartnere UiT og Fylkesmannen fikk
naturlig nok også store utfordringer knyttet til
koronaviruset. Derfor ble arbeidet med rekomp og
dekomp satt på vent. Dette arbeidet er nå i full
gang igjen.
Barnehage og rekomp:
For barnehageåret 2019/2020 var barnehagebasert
kompetanseutvikling for barnehagene i Nordkapp,
Måsøy, Loppa og Hasvik prioritert. Dette arbeidet
vil også fortsette utover høsten 2020 da mye av
arbeidet ble forskjøvet som følge av koronaviruset.
Ved oppstarten av nytt barnehageår, vil
barnehagene i Hammerfest og Alta prioriteres med
midler fra rekomp-satsingen. Begge kommunene
fortsetter de satsingene som allerede er igangsatt.
Barnehageeier vil sende ut info i forhold til bruk av
midlene. https://rsk-vest.no/barnehage/rekomp/
Barnehage - lokale tilretteleggingsmidler for
studieåret 2020/2021
Utdanningsdirektoratet har, som et ledd i arbeidet
med iverksetting og oppfølging av
strategien Kompetanse for framtidens barnehage
2018-2022 gitt Samarbeidsforumet for regional
ordning for kompetanseutvikling i barnehagene i
Troms og Finnmark (rekomp) fullmakt til å fordele
tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer i
2020/2021. Søknadsfrist er 30. august. Les mer her:
https://rsk-vest.no/barnehage/rekomp/

Skole og dekomp:
Fagfornyelsen er prioritert i forhold til dekomparbeidet i skolen. Også her stoppet arbeidet opp i
skolene som følge av koronaviruset.
Heldigvis var det utarbeidet gode digitale
kompetansepakker knyttet til dette
utviklingsarbeidet, men skolene i regionen har
kommet veldig ulikt gjennomgangen av
kompetansepakkene.
Det er nå etablert grupper av utviklingspartnere fra
UiT. Skolene skal forholde seg til disse og ta
kontakt med utviklingspartnerne når skolene
ønsker å utvikle kompetansen. Det er et mål at
både ansatte og studenter på skolene og ved UiT
skal utvikle sin kompetanse gjennom et styrket
samarbeid om teori og praksis. Rigmor Mikkelsen
vil fra og med høsten 2020 være koordinator for
dette samarbeidet fra UiT sin side. Les mer her:
https://rsk-vest.no/skole/dekomp/

Samarbeidsforum
Det er samarbeidsforum som vedtar
satsingsområder (etter innspill fra barnehager og
skoler) og fordeler midler ut til
kompetanseutvikling i barnehage og skole.
Samarbeidsforum består av barnehage- og
skoleeiere, Fylkesmannen, representanter fra UH,
representanter fra RSK-regionene og
representanter fra fagforeningene.
Les mer her: https://rsk-vest.no/omoss/samarbeid-med-fylkesmannen/
Kompetanseutviklingen skal være barnehage- og
skolebasert. Det betyr at utviklingen skal skje i den
enkelte barnehage og skole (eller i nettverk), med
utviklingspartnere fra UiT.
Økonomi-tilskudd: Barnehager og skoler (eller
nettverk av disse) kan nå søke om midler til
kompetanseutvikling, møter, kurs, «tilstelning» i
egen barnehage og skole. Man søker til
barnehageeier og skoleeier i egen kommune. Se
egen skriv om dette som sendes alle barnehager
og skoler.

Nyhetsoppdateringer
SFO –utkast til ny rammeplan:
Utkast til rammeplan for SFO - les og gi innspill:
Her er det første utkastet til ny nasjonal rammeplan for
SFO. Frist for å komme med innspill er 7. august.
www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/utkast-tilrammeplan-for-sfo-les-og-gi-innspill/

Kursrekke i programmering høsten 2020:
RSK Vest-Finnmark arrangerer, i samarbeid med
Vitensenteret, en kursrekke i programmering for
lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
Kurset vil ha tre samlinger samt arbeidskrav
mellom samlingene. Det vil også bli en avsluttende
digitalt møte i etterkant av samlingene.
https://rsk-vest.no/skole/programmering/

Digitalt kurs - vold og seksuelle overgrep mot barn.
Målgruppen for nettkurset er ansatte i barnehage
og skole. Hensikten er å gjøre ansatte tryggere når
det gjelder det å snakke med barn, for å kunne
avdekke vold og seksuelle overgrep og til å melde
vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og
politi. Dette er et åpent digitalt kurs rettet mot
barnehage og skole
http://kurs.helsekompetanse.no/vold

Språkløyper:
Et løft for språk, lesing og skriving.
Det er utarbeidet pakker for både barnehage,
barnetrinn og ungdomstrinn. I tillegg er det
utarbeidet en overgangspakke fra barnehage og
skole. https://sprakloyper.uis.no/

Faglig veiledning i barnehagen:
RSK Vest-Finnmark har laget et nettbasert program
for faglig veiledning i barnehage. Programmet kan
være til hjelp og støtte for deg som skal være
veileder i barnehagen eller for deg som arbeider i
barnehage og har lyst å utvikle deg faglig.
E-læring – faglig veiledning i barnehagen –
https://rsk-vest.no/faglig-veiledning/

Kommer – august/september:
Digitalt kurs i TRAS, for barnehage og småtrinnet i
skolen.
Digital kompetasepakke BTI – utviklet men deles
av Alta kommune

Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte
lærere:
Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede nytilsatte
lærere i grunnskolen får veiledning av god kvalitet slik
at flere får en god overgang fra utdanning til yrke og
blir værende i skolen. I statsbudsjettet for 2020 er det
bevilget ca. 62 millioner kroner til slik veiledning for
skoleåret 2020/2021. Søknadsfristen er 18. september
2020. Det skal benyttes et elektronisk søknadsskjema
for å søke om tilskudd. Søknadsskjema publiseres på
følgende side 10 august 2020:
www.udir.no/om-udir/tilskudd-ogprosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-tilveiledning-for

Kompetansepakke om elever med stort
læringspotensial:
Denne kompetansepakken skal hjelpe lærere i skolen
og ansatte i PPT å øke kompetansen om elever med
stort læringspotensial. Kompetansepakken ønsker å
bidra til økt anerkjennelse av elevgruppen, gi
kunnskaper om hvordan vi kan identifisere dem og se
hvilket handlingsrom skolen har for å tilrettelegge
opplæringen for elevene på en god måte.
https://www.udir.no/…/kompetansepakke-om-elevermed-stort-…/

Voksenopplæringsundersøkelsen
I Voksenopplæringsundersøkelsen får voksne deltakere
i grunnskoler med ungdomstrinn og i videregående
opplæring si sin mening om læring og trivsel på
skolen. Det er frivillig for skolene å gjennomføre
undersøkelsen. https://www.udir.no/tall-ogforskning/brukerundersokelser/voksenopplaringsunders
okelsen/

Forskningsnytt - «DU SKAL IKKE MOBBE». En
psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?
Hva innebærer det å ta psykoanalysens ide om det
ubevisste på alvor i tilnærmingen til mobbeproblemet i
skolen? Artikkelen undersøker denne problemstillingen.
https://utdanningsforskning.no/artikler/du-skal-ikkemobbe.-en-psykoanalytisk-revolusjon-i-tilnarmingentil-mobbing/

Nytt fra styret i RSK
Vest-Finnmark

Nytt fra våre
samarbeidspartnere

Satsingsområder inneværende periode:

Utdanningsdirektoratet
Nye læreplaner for valgfag ungdomsskole

«Sammen for framtida»
Styret i RSK Vest-Finnmark har utarbeidet en
langsiktig plan der sammenfallende strategier og
bedre ressursutnyttelse for regionen står sentralt.
Visjonen er at kommunene i RSK Vest-Finnmark
møtes og arbeider sammen om felles utvikling av
våre barnehager og skoler. Vi arbeider Sammen for
framtida!
https://rsk-vest.no/om-oss/felles-plan-forkvalitetsutvikling/

Rekrutteringsarbeid:
Det vil være et omfattende og langsiktig arbeid i
forhold til åe rekruttere kvalifisert personell til
offentlig sektor i vår region. Arbeidet er startet og
vil fortsette de neste årene.
Styremøter:
Styret har ca. 4 møter i året. Du kan lese
protokollene fra disse møtene her. http://rskvest.no/om-oss/protokoller-og-presentasjoner/
Barnehage – på nettsidene våre:
Barnehager i regionen >
Faglig veiledning >
Rekomp >
Ståstedsanalysen >
Videreutdanning >
Digitale ferdigheter >
Nasjonale senter >
Kurs og konferanser >
https://rsk-vest.no/barnehage/
Skole – på nettsidene våre:
Skoler i regionen >
Fagfornyelsen >
Dekomp >
SFO >
Videreutdanning >
Digitale ferdigheter >
Programmering >
Nasjonale senter >
Kurs og konferanser >
https://rsk-vest.no/skole/

Vurderinger og anbefalinger om fremtidens
eksamen
Fraværsgrensen – en suksess for de fleste og til
besvær for noen
Evaluering av norm for lærertetthet
Stor variasjon i tiltaket Barnehagefaglig
grunnkompetanse
Evaluering av matematikkeksamen
Analyse av eksamen i matematikk
UiT – Norges Arktiske Universitet
Velkommen til studiestart 2020!
Slik skal ungdom bli kildekritiske og takle dagens
informasjonsvirkelighet

Det blir ansatt rektor ved UiT fra neste år
Plutselig voksen – ungdom i barnevernet trenger
bedre ettervern
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Tilskudd - Opplæring til barn og unge som søker
opphold i Norge
Standpunktvurdering 2020

GOD
SOMMER!
Fra styret i RSK Vest-Finnmark

