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2© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Foto:

• Nytt om Corona+- smitteverntiltak

• Standpunktvurdering – klagebehandling

• Dekomp

• Inkluderende barnehage- og skolemiljø

• Rekomp

• Videreutdanning for barnehagelærere

• Endringer i barnehageloven

Dagsorden



Barnehager og skoler kan lette på 
smitteverntiltak
• Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i 

barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort

• Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke 
smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

• Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå 
med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak.

• I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Fra og med 2. 
juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå.
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Trafikklysmodellen er fleksibel og gjør det 
mulig å planlegge
• Barnehagene og skolene kan planlegge for gult lys til høsten.

• Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må de være forberedt på at 
tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt.

• Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke 
skolene selv.
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Gult nivå – gjelder fra tirsdag 2.juni(merket 
med blått gjelder bare u-trinn)
1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

• Hele skoleklasser regnes som en kohort
• Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasse, men bør holde avstand til elever så 

langt det er mulig

• Trinnvise kohorter på SFO

• Unngå trengsel og store samlinger
• Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

• Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte så langt det er mulig
Holde avstand i pauser/friminutt
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Gult nivå – videregående skole

• 1) Ingen syke skal møte på skolen

• 2) God hygiene

• 3) Kontaktreduserende tiltak:

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

• Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen

• Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

• Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

• Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner

• Unngå trengsel og store samlinger
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Spesialundervisning i dagens situasjon

• Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning 
eller særskilt språkopplæring skal som hovedregel få det tilbudet som 
følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet 
sitt hjemme.

• Skoleeier kan gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging dersom 
det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en 
høy terskel for å gjøre tilpasninger. I vurderingen skal det legges stor 
vekt på elevens beste.
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Permittering av elever

• Noen kommuner(ikke hørt om dette i vårt fylke) har tenkt å 
permittere elever på 10. trinn og VG3 før skoleslutt. Udir har gitt klare 
signaler om at det ikke er hjemmel til dette.

• I en situasjon der elevene har hatt undervisning hjemme over tid, 
påpekes det at det er særdeles viktig å utnytte tiden fram til 
skoleslutt.
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Foto:

• Udir gjennomfører en ukentlig undersøkelse 
for å få bedre innsikt i den koronatilpassede 
barnehage- og skolehverdagen. 

• Vil kartlegge hvilke konsekvenser 
smitteverntiltakene har medført for 
barnehage- og skoletilbudet, hva tilbudet 
faktisk består av og hvordan dette tilbudet 
er sett opp mot det ordinære tilbudet.

Ukentlig undersøkelse om barnehage- og 
skoletilbudet etter gjenåpning
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Foto:

• Fylkesmannen plukker ut 4-6 barnehage-
og skoleeiere hver uke fram til uke 25

• Omfatter både offentlige og private eiere

• Ingen blir spurt to ganger

• Fylkesmannen rapporterer til Udir hver 
uke

Barnehage og skoleeiere vil bli spurt 
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Foto:

• Reglene for standpunktvurdering

• Hva kan eleven klage på?

• Hvordan klage?

• Hvordan skal skolen behandle klagen?

• Hva skal klageinstansen se på?

• Resultat av klagen

Standpunktkarakterer - klagebehandling
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Foto:

• Standpunktkarakteren skal representere kompetansen til eleven 
ved avslutningen av opplæringen. 

• Standpunktkarakteren skal fastsettes på et bredt grunnlag; eleven 
skal ha fått vist kompetanse på flere og varierte måter.

• Standpunktkarakteren skal uttrykke elevenes samlede kompetanse 
slik den framkommer i læreplanen i faget. 

• Utenforliggende momenter som innsats, engasjement og orden 
skal ikke trekkes inn i vurderingen i fag, foruten i faget kroppsøving, 
hvor innsats er en del av vurderingsgrunnlaget.

Reglene for standpunktvurdering er ikke endret
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men…

Organisering av opplæringen er opp til den enkelte skoleeier

• Timetall

• Undervisningsform

• Tilpasning til dagens situasjon

• Avlyst eksamen gir bedre tid til standpunktvurdering

Se midlertidig forskrift til opplæringsloven § 3 punkt a) og b)

Midlertidig forskrift 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-492?q=korona+kunnskapsdep
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Foto:

• Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven 
mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er 
fulgt

• Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til 
han eller hun fyller 18 år

• Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren 
før de klager

• Eleven kan ikke klage på underveisvurdering – MEN:
• Rektor må likevel i sin uttalelse vise at vurderingsarbeidet på skolen, inkludert 

underveisvurdering, er i samsvar med forskriften

Hva kan eleven klage på?
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Foto:

• Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, 
klagefrist og hva klagen skal inneholde

• Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene.

• Bør inneholde begrunnelse for klagen og annen relevant info.

• Klagefrist: 10 dager etter mottak av karakteren eller mottak av 
begrunnelse

• Klagen sendes skolen

Hvordan kan eleven klage?
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Foto:

• Skolen skal ikke omgjøre karakter

• Skolen sender klagen til Fylkesmannen –
bruk elektronisk skjema 
Elektronisk skjema

• Vedlegg: 
• Faglærers begrunnelse for karakteren

• Uttalelse fra rektor

• Kopi sendes klager

Hvordan skal skolen behandle klagen?

Trine-Lise Nerdal

https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/bruker?retur=%2feDocument.Viewer%2fFylkesmannen%2fklage_pa_standpunktkarakter&shortname=klage_pa_standpunktkarakter&securitylevel=3
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Foto:

En redegjørelse som beskriver:
• elevens kompetanse er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen

• standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag:

→eleven har fått vist kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger

→gir eksempler fra minimum alle hovedområdene i faget

• hva eleven mestrer ut fra kompetansemålene i faget

• karakteren er satt ved avslutningen av faget

• eleven vet hva som er vektlagt i vurderingen (når og hvordan)

• hvordan eleven har fått mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom 
opplæringstiden i faget

Faglærers begrunnelse må inneholde:
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Foto:

• Rektor skal alltid uttale seg før klagesaken oversendes til klageinstansen →
kvalitetssikring av faglærers arbeid

• Rektor skal beskrive at saksgangen på skolen har vært i samsvar med 
forskriften:
• § 3-1 Rett til vurdering:

• Rett til underveis- og sluttvurdering, dokumentasjon

• Rett til å kjenne til mål og hva som vektlegges i vurderinga i fag, orden og oppførsel

• Skoleeier har ansvaret for at retten oppfylles

• Beskrive prosedyrer ved skolen for fastsetting av standpunktkarakterer
• § 3-18 Standpunktkarakterer i fag – kvalitetssikring av:

• standpunkt er basert på et bredt vurderingsgrunnlag
• eleven er kjent med hva som er vektlagt

• standpunkt er satt til riktig tid

Rektors uttalelse
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Foto:

✓Rett tid

✓Rett læreplan

✓Rett trinn

✓Ikke bare utvalgte mål – minimum alle 
hovedområder

✓Ulike måter og sammenhenger for vurdering

✓Ikke-faglige forhold er ikke trukket inn

✓Eleven er gjort kjent med hva som er vektlagt 

✓Eleven har fått muligheten til å forbedre 
kompetansen sin gjennom opplæringa i faget

Klageinstansen ser på:

Christina Zahl
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Foto:

• Opphever skolens vedtak: 
når klageinstansen mener det er feil ved saksbehandlingen. 
Saken sendes tilbake til skolen som må behandle saken på 
nytt. Kopi av nytt vedtak sendes til Fylkesmannen.

• Ikke medhold: når klageinstansen mener vedtaket som er 
truffet er «riktig» fordi regelverket er fulgt (faglig vurdering 
gjøres av skolen)

OBS! Inntak vgo i begynnelsen av juli → gjør vedtak om 
standpunktkarakterer i tide. Ha beredskap på skolen slik at saken 
kan behandles på nytt mens det enda har betydning for eleven

Resultat av klagen

Trine-Lise Nerdal
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Foto:

IV og nedsatt i orden/oppførsel

• Hvis det tvil om eleven kan få standpunktkarakter (eller halvårsvurdering med 
karakter) skal det varsles «uten ugrunna opphald» = MED EN GANG

• Varsel må være skriftlig

• Det samme gjelder ved fare for nedsatt karakter i orden eller oppførsel
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• Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring

• Samarbeidsforum 26.05.20

• Sak: Deltakelse i oppstarten av kompetanseløftet høsten 2020

• I samråd med samarbeidsforumet har FMTF innstilt overfor Udir slik deltakelse
• Kommunegruppen Gamvik, Lebesby og Porsanger
• Region Indre Midt-Troms;  Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy

• FM har orientert Udir at også kommunene Hammerfest og Karlsøy samt 
regionene Sør-Troms og Ytre Midt-Troms er interesserte i å være med i 
oppstarten.

Dekomp for Troms og Finnmark
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Kriterier for å være med i oppstartsfasen

• Kommunene/regionene må

• ha egne prosesser og prioriteringer

• ha kapasitet

• allerede ha satt inkludering og tilrettelegging på dagsorden for kompetanseutvikling

Målgruppe:

• Ansatte i barnehage, skole og PPT

• Eiernivå

• Andre i tverrfaglige tjenester som inngår i laget rundt barnet og eleven

FM får mer informasjon om oppstartfasen i møte med Udir 17.06.20.

FM har dialog med Udir om snarlig avklaring om deltakelse fra fylket vårt.

Flere regioner/kommuner kan legges til årlig gjennom en 5-årig opptrappingsplan
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Samarbeidsforum 10.06.20 kl. 11.30 – 15.30 på Teams

Saker:

• Modell for desentralisert ordning for Troms og Finnmark fylke; følge opp prosessen med å 
lage modellen

• Langsiktig desentralisert kompetanseutviklingsplan for skolene i Troms og Finnmark fylke; 
følge opp prosessen med å lage planen

• Rapportering fra regionnettverkene; gjennomgang og oppfølging

• Tildeling av midler for 2020; avklare tildeling

• Fagfornyelsen; status for forberedelsesarbeidet og innføring av nytt læreplanverk i 2020. 
Vurdere og avklare virkemidler som kan bidra til støtte for de som har behov for det. 
Samling/fagdag i høsthalvåret?

• Ny tildelingsordning fra og med 2021; orientering om status i arbeidet med ny modell

• Møteplan

DeKomp Troms og Finnmark
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Foto:

Endringene i denne versjonen er:

• Nytt system med rødt, gult og grønt lys

• Fra 2. juni kan barnehagene ha fulle 
avdelinger og normal åpningstid

I dag kommer  det ny revidert veileder om smittevern 
for barnehager 
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•Ingen syke skal møte i barnehagen

•God hygiene

•Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

•Hele avdelinger regnes som en kohort

•Faste ansatte per kohort

•Unngå trengsel og store samlinger

•Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.

•Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Gult nivå
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Pulje 3:

Tana

Tromsø

Gratangen

Målselv

Bardu

Dyrøy

Lavangen

Salangen

Pulje 4:

Balsfjord – alle barnehagene 
+ et oppvekstsenter

Steinerskolen i Tromsø

Kvænangen  - begge 
barnehagene 

Skjervøy – barnehager

Nordreisa – alle 
barnehagene, herunder et 
oppvekstsenter med skole og 
barnehage

Pulje 5:

Vardø alle barnehager og 
skol

Balsfjord – alle skolene

Tromsø – 6 barnehager

Karlsøy – skoler og 
barnehager

Sørreisa – barnehager og 
skoler

Tromsø International School

Øverbygd MOntessoriskole

Deltakere i Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
samlingsbasert tilbud - Troms og Finnmark
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Foto:

• Pulje 3 Regional samling 23.4 forskyves til 5.11, 
med samme innhold som planlagt

Nasjonale fagdager 16.-17.9 

• Pulje 4 Fylkessamling 26.3 forskyves til 12.11,
med samme innhold som planlagt

Nasjonale fagdager 23. -24.9 

• Pulje 5 Oppstartsamling 31.3 er avlyst

• Vi har dialogmøter med alle  puljene nå i vår

Inkluderende barnehage - og skolemiljø, 
samlingsbasert tilbud
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Troms

Samarbeidsforumet besluttet 7. mai at:

• kompetansetilbudene forskyves fra vår 2020 
til høst 2020.

• UiT, Norges arktiske universitet sender ut 
informasjon om utsettelsen til 
barnehageeierne i kompetansenettverkene. 

• nye tilbud som er meldt inn vår 2020 starter 
opp vår 2021 

Nye tilbud starter vår 2021. 

Finnmark

Samarbeidsforumet skal ha 
møte 3 .juni 

UiT, Norges arktiske universitet 
ved  Campus Alta utarbeider 
digitale plattformer til bruk i 
regional kompetanseordning i 
Finnmark. 

Hva skjer med ReKomp som følge av korona viruset?
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Foto:

• 1043 barnehagelærere får tilbud om 
videreutdanning studieåret 2020/2021

• Avslag på søknaden om studieplass skyldes at 
søkeren har søkt
• et tilbud med oversøking, det vil si at studiestedet 

ikke har studieplasser til alle som har søkt

• et studietilbud med færre enn fem søkere, og som 
derfor blir avlyst

Studiestedene jobber med å finne løsninger slik 
at studentene ikke blir forsinket som følge av 
korona-viruset

Informasjon om videreutdanning for 
barnehagelærere
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Endringer i folkehøyskoleloven, 
barnehageloven og 
voksenopplæringsloven m.m. 
(samleproposisjon)

Saken er sendt Utdannings- og 
forskningskomiteen på 
Stortinget. 

Avventer behandling i Stortinget

Prop. 96 L (2019–2020)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-96-l-20192020/id2699851/
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Foto:

Kap.6 Intern kontroll for barnehager

Kap.7 Psykososialt barnehagemiljø

Kap.8 Regulering av private barnehager

Kap.9 Regulering av kommunen som 
barnehagemyndighet – krav til 
likebehandling og uavhengighet

Kap.10 Krav om stedlig leder og vikarbruk

Endringer i barnehageloven:
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Ny § 9 i barnehageloven 

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i denne loven med forskrifter følges.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal barnehageeier

a) utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Internkontroll for barnehager
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Forslag til endringene i barnehageloven skal bidra til å sikre at barn 
har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Dette omfatter:

• barn og foreldres rett til medvirkning, 

• krav om nulltoleranse mot krenkelser, 

• krav om å arbeide forebyggende og en aktivitetsplikt.

• å lovfeste at i alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i 
barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et 
grunnleggende hensyn.

Lovregler om psykososialt barnehagemiljø
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Foto:

• § 41 Null toleranse og forebyggende arbeid

• § 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har 
et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø  
(aktivitetsplikt)

• § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som 
arbeider i barnehagen, krenker et barn

Nye lovkrav i kapitel VIII Psykososialt barnehagemiljø
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Ingen endringer mht bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling

Utdanningsdirektoratet skal nå føre tilsyn med økonomiske forhold

Regulering av private barnehager
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Ny § 11 i barnehageloven 

Krav til likebehandling og uavhengighet 

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når 
den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal 
organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra 
oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å 
ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. 

Regulering av kommunen som barnehagemyndighet –
krav til likebehandling  og uavhengighet
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Krav om stedlig leder og vikarbruk

Departementet vil be Utdanningsdirektoratet om å utrede og sende forslag til nye 
forskriftsbestemmelser om krav til stedlig leder på høring.



Foto: Anders Aasheim

Takk for oss
Neste nyhetssending 
er fredag 28.08.2020

Informasjon fra oppvekst- og barnevernavdelingen


