
RSK Vest-Finnmark 
co/ Alta kommune 
Postboks 1403 
9506 Alta    oyvrog@alta.kommune.no 

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

 

  

 

 

 

 

Kompetansepakker til bruk i den enkelte barnehage og skole: 

Det betyr at læringen skal skje i kollegiet, gjennom lærende møter og kurs. Hvis barnehagene og 

skolene trenger støtte på de satsingsområdene som er valgt gjennom samarbeidsforum, skal UiT 

trekkes inn som utviklingspartner. Det vises til langsiktig kompetanseutviklingsplan for barnehagene 

og fagfornyelsen som tema i skolene.  

RSK Vest-Finnmark har selv utviklet noen kompetansepakker. I tillegg har noen av våre 

samarbeidspartnere gjort det samme. Dette er kompetansepakker som kan brukes av den enkelte 

skole og barnehage ut fra egne behov, og som støtte i utviklingsarbeidet. Dette dokumentet 

inneholder en oversikt over de mest sentrale kompetansepakkene som er utviklet.  

 

Kompetansepakker til bruk i kollegiet: 

RSK Vest-Finnmark TRAS – for barnehager og småtrinnet på skolene 

 

Faglig veiledning i barnehagen   

Alta kommune i samarbeid 

med RSK Vest-Finnmark 

Se meg tidlig - Grunnleggende kompetansepakke – tidlig og 
tverrfaglig innsats 

Øvrige – samarbeidspartnere: 

Udirs kompetanseportal: 

(krever feide-innlogging) 

Barnehage: https://kompetanse.udir.no/ 
Digital dømmekraft i barnehagen 
Digital praksis 
 
Skole: https://kompetanse.udir.no/ 
Til sammen 31 kompetansepakker – mye knyttet til fagfornyelsen 

En stor del av kompetanseutviklingen 

skal skje i den enkelte barnehage og 

skole, gjennom ordningen Rekomp 

(barnehage – regional 

kompetanseutvikling) og Dekomp 

(desentralisert kompetanseutvikling).   

Ordningen skal gjennomføres i nært 

samarbeid mellom Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark, UiT – Norges 

arktiske universitet og RSK Vest-

Finnmark. 
 

http://www.hammerfest.kommune.no/
http://www.hasvik.kommune.no/
http://www.masoy.kommune.no/
http://www.nordkapp.kommune.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.loppa.kommune.no/
http://www.hasvik.kommune.no/
http://www.loppa.kommune.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.hammerfest.kommune.no/
http://www.masoy.kommune.no/
http://www.nordkapp.kommune.no/
https://rsk-vest.no/barnehage/trasdigital/
https://rsk-vest.no/faglig-veiledning/
https://rsk-vest.no/semegtidlig/
https://rsk-vest.no/semegtidlig/


   

     
 

 

NAFO – nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring: 

Barnehage 
Flerspråklighet i barnehagen  
Språk i lek og aktivitet 
Språkutviklende samtaler 
Hvordan jobbe med temaene i barnehagen? 
 
Skole 
Nyankomne – barnetrinn 

Nyankomne – ungdomstrinn 

Hvordan jobbe med temaene i skolen? 

Språkløyper - barnehage: Barnehage: 

Språk og leseaktiviteter – 10 pakker 

Språkhverdag – 10 pakker 

Språkvansker  9 pakker 

Overgang barnehage til skole – 7 pakker 

Brobyggeren – 10 pakker 

Språkløyper – skole- 

barnetrinn: 

Oppstart – 2 pakker 

Lesing som grunnleggende ferdighet – 6 pakker 

Skriving som grunnleggende ferdighet (LK2020) – 3 pakker 

Begynneropplæring – 9 pakker 

Lesing og skriving i fag – 6 pakker 

Gutter, jenter og lesing – 1 pakke 

Flerspråklige elever – 1 pakke 

Vansker med språk, lesing og skriving – 4 pakker 

Elever med stort læringspotensial – 1 pakke 

Språkløyper – skole – 

ungdomstrinn: 

Oppstart – 2 pakker 

Fagspesifikk lesing og skriving – 6 pakker 

Fagovergripende lesing og skriving – 6 pakker 

Lesing, skriving og digitale teknologier – 2 pakker 

Vansker med språk, lesing og skriving – 3 pakker 

Elever med stor læringspotensial – 1 pakke 

Gutter, jenter og lesing – 1 pakke 

Flerspråklige elever – 1 pakke 

Realfagsløyper – barnehage:  Lek og læringsmiljø – 4 pakker 

Språk og kommunikasjon – 2 pakker 

De yngste barna – 2 pakker 

Helhet og mangfold – 2 pakker 

Realfagsløyper – skole – 

barnetrinn: 

Ambisiøs og utfordrende undervisning – 3 pakker 

Dybdelæring – 4 pakker 

Helhet og mangfold – 2 pakker 

https://nafo.oslomet.no/kompetanseheving/veier-til-sprak-barnehage/flerspraklighet-i-barnehagen-introduksjon/
https://nafo.oslomet.no/kompetanseheving/veier-til-sprak-barnehage/introduksjon-sprak-i-lek-og-aktivitet/
https://nafo.oslomet.no/kompetanseheving/veier-til-sprak-barnehage/introduksjon-sprakutviklende-samtaler/
https://nafo.oslomet.no/kompetanseheving/nettbaserte-kurs/hvordan-jobbe-med-temaene-i-barnehagen/
http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=21016
http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=21191
https://nafo.oslomet.no/kompetanseheving/skole/gjennomforing-av-kompetansehevingskursene/
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/sprak-og-leseaktiviteter/
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/sprakhverdag/
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/sprakvansker/
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/overgang-fra-barnehage-til-skole/
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/brobyggeren/
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/oppstart/
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/lesing-som-grunnleggende-ferdighet/
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/skriving-som-grunnleggende-ferdighet/
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/begynneropplaring/
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/lesing-og-skriving-i-fag/
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/gutar-jenter-og-lesing/
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/flerspraklige-elever/
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/vansker-med-sprak-lesing-og-skriving/
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/elever-med-stort-laringspotensial/
https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/oppstart/
https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/fagspesifikk-lesing-og-skriving/
https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/fagovergripende-lesing-og-skriving/
https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/lesing-skriving-og-digitale-teknologier/
https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/vansker-med-sprak-lesing-og-skriving/
https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/elever-med-stort-laringspotensial/
https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/gutar-jenter-og-lesing/
https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/flerspraklige-elever/
http://realfagsloyper.no/barnehage/leike-og-laeringsmiljo
http://realfagsloyper.no/barnehage/sprak-og-kommunikasjon
http://realfagsloyper.no/barnehage/de-yngste-barna
http://realfagsloyper.no/barnehage/heilskap-og-mangfald
http://realfagsloyper.no/barnetrinn/ambisios-og-utforskende-undervisning
http://realfagsloyper.no/barnetrinn/djupnelaering
http://realfagsloyper.no/barnetrinn/helhet-og-mangfold


   

     
 

 

Relevans og anvendelse – 4 pakker 

Språk og kommunikasjon – 5 pakker 

Vurdering og tilpasset opplæring – 4 pakker 

RVTS: Vold og seksuelle overgrep mot barn (barnehage- og skoledel) 

Statped: Kommunikasjon og språk  

God ASK (alternativ supplerende  kommunikasjon) 

 

Webinarer med påfølgende refleksjonsspørsmål: 

 

Udir: Barnehage: 

Livsmestring og helse 

Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

Implementering gjennom samskaping 

Språklig mangfold 
 

Ressurser til bruk i undervisningen: 

Mat, helse og fysisk aktivitet i barnehage og skole:  Ressurser 

Skrivesenteret: Ressursarkiv for barnehage 

Ressursarkiv for skole – barnetrinnet 

Ressursarkiv for skole - ungdomstrinnet 

Kunst og kultur i opplæringen: Ressursarkiv for barnehage 0 – 3 år 

Ressursarkiv for barnehage 3 – 6 år 

Ressursarkiv for skole 1. – 4. trinn 

Ressursarkiv for skole 5. – 7. trinn 

Ressursarkiv for skole 8. – 10. trinn  

Viten.no Klimaendringer 

DNA i kriminalsaker 

Animasjoner og oppgaver 

Naturfag.no - undervisningsopplegg 1.-2. trinn 

3.-4. trinn 

5.-7. trinn 

8.-10. trinn 

Forskerfrø.no – for barnehager Aktiviteter  

 

http://realfagsloyper.no/barnetrinn/relevans-og-anvendelse
http://realfagsloyper.no/barnetrinn/sprak-og-kommunikasjon
http://realfagsloyper.no/barnetrinn/vurdering-og-tilpasset-opplaering
http://kurs.helsekompetanse.no/vold
https://statped.instructure.com/courses/3
https://www.statped.no/laringsressurs/ask/God-ASK-introduksjon/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-livsmestring-og-helse/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-barnehagen-som-pedagogisk-virksomhet/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-implementering-gjennom-samskaping/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-spraklig-mangfold/
https://mhfa.no/ressurssok/?query=ressurser
http://www.skrivesenteret.no/barnehage/introduksjon/
http://www.skrivesenteret.no/barneskole/introduksjon/
http://www.skrivesenteret.no/ungdomsskole/arkiv/
https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/?s=&filter=98
https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/?s=&filter=99
https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/?s=&filter=100
https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/?s=&filter=101
https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/?s=&filter=102
https://www.viten.no/filarkiv/klima/#/
https://www.viten.no/filarkiv/dnakrim/
https://www.viten.no/filarkiv/animasjoner/#/
https://www.naturfag.no/undervisningsprogram/vis.html?tid=2271528
https://www.naturfag.no/undervisningsprogram/vis.html?tid=2271531
https://www.naturfag.no/undervisningsprogram/vis.html?tid=2271534
https://www.naturfag.no/undervisningsprogram/vis.html?tid=2271537
https://www.forskerfrø.no/seksjon.html?tid=2167834

