
RSK Vest-Finnmark 
co/ Alta kommune 

Postboks 1403 
9506 Alta 

oyvrog@alta.kommune.no 

   

     
 

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og  
barnehagesektoren i seks kommuner i Finnmark. Kommunene er 
Hasvik, Loppa, Alta, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp 

 

Til rektor ved skoler i Vest-Finnmark: Dekomp – skolebasert 
kompetanseutvikling i Vest-Finnmark 2020-21 

Samarbeidsforum for dekomp i vår region vedtar en kompetanseutviklingsplan basert på innspill 
og behov fra den enkelte skole. Deretter fordeles midler slik at skolene kan gjennomføre 
utviklingstiltak på den enkelte skole. Universitetet i Tromsø – campus Alta (UiT) er vår 
utviklingspartner, og kompetanseutviklingen skjer i nært samarbeid med dem.  
 
Styret i RSK Vest-Finnmark har valgt å fordele midlene pr. årsverk i skoleverket.   
 
Skolene, eller nettverk av disse, kan søke midler for gjennomføring av 
kompetanseutviklingstiltak. Nettverkene/skolene velger selv hvordan de best mulig bruker 
midlene relatert til læringsutbytte og satsingene innenfor dekomp. Nettverkene må rapportere 
om bruken til skoleeier. 
 
Rektor/skoleleder kan planlegge og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak på egen 
skole/nettverk basert på de vedtatte satsingsområdene og lokale behov. Rektor/delegert 
ansvarlig foretar en enkel søknad til skoleeier (se oversikt under) der det er satt opp en oversikt 
over kostnad og hva man søker midler til. Samtidig tas det kontakt med UiT for å samarbeide 
om utviklingstiltakene og avtale gjennomføring og planlegging. Midler kan brukes til innleie av 
kursholder, bevertning, leie av lokaler m.m. 
Tiltakene må være fundert på de overordna planene for kommunene, som igjen er basert på 
vedtak i samarbeidsforum. I inneværende periode er det fagfornyelsen og de nye læreplanene 
som skal være tema. Se også informasjon sendt ut fra kommunal skoleeier. 
 
Repr. for skoleeier, søknad midler sendes: 
Hammerfest: Turid Pedersen - turid.pedersen@hammerfest.kommune.no  
Alta: Tove K. Knudsen - tove.kristensenknudsen@alta.kommune.no  
Nordkapp: Siv Kathrin Hjellnes - siv.kathrin.hjellnes@nordkapp.kommune.no  
Loppa: Liv Beate Karlsen - liv.b.karlsen@loppa.kommune.no  
Måsøy: Reneé Andersen - rea@masoy.kommune.no  
Hasvik: Monika Olsen - oppvekstleder@hasvik.kommune.no 

På nettsiden til RSK Vest-Finnmark finner dere mer informasjon og dekomp-samarbeidet. Her 
ligger også oversikt over nettverkene og utviklingspartnere fra UiT: 
https://rsk-vest.no/skole/dekomp/  

 
Med vennlig hilsen 
Styret i RSK Vest-Finnmark 
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