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 når vi går mot 2021:
Alle bør følge rådene i smittevernveilederne for
barnehager og skoler . Smittesituasjonen er
fremdeles ustabil, og barnehager og skoler må
være forberedt på å endre tiltakene hvis
smittesituasjonen i samfunnet endrer seg. Det er
viktig å gå gjennom beredskapsplanene og være
forberedt på raskt å kunne veksle mellom de ulike
nivåene. Se også forslag til beredskapsplaner
for barnehageeiere og skoleeiere.

Programmeringskurs 40 timers går mot
slutten!
I 2020 har RSK i samarbeid med Vitensenteret
gjennomført 40 timers programmeringskurs for
lærere i regionen. I januar 2021 vil rekken av kurs
være avsluttet. Kursrekken har vært knyttet til
fagfornyelsen og digitaliseringsstrategeigen for
grunnopplæringen og vært arrangert i Hammerfest
og Alta.
Skolene og kommunene som har deltatt på
kursrekken, vil nå kunne søke å få innvilget tilskudd
til innkjøp av utstyr for programmering til bruk i
klasserommet. Søknadsutlysning vil sendes fra Udir,
og søknadsfrist pleier å være ca. midten av mai
måned. Les mer på Udir sine sider.

Våren 2021
Styret i RSK Vest-Finnmark har vedtatt at det meste av
arrangement i RSK-regi i utgangspunktet vil skje digitalt. Ett
unntak vil være samling for skolebibliotekarer, som
arrangeres i februar. Det betyr at styrerkonferansen og
skolelederkonferansen i mars vil bli digital. Påmelding kan
gjøres ved å klikke på lenkene:
- Samling for skolebibliotekarer og lærere 12. februar 2021.
- Tema digital styrerkonferanse 23. mars:
- Tema digital skolelederkonferanse 24. mars:
- Kurs i Conexus Engage – digitalt 16. mars og 17. mars

Nettverk av barnehager
og skoler i Vest-Finnmark
Styret i RSK Vest-Finnmark har valgt å organisere alle
barnehager og skoler i nettverk. Ideen bak er at
nettverkene i større grad skal kunne arrangere
nettverksmøter og samlinger basert på eget ståsted i
utviklingsarbeidet. Midler gjennom rekomp og dekomp vil
kanaliseres inn i nettverksinndelingen, slik at hvert enkelt
nettverk kan søke midler for gjennomføring.
Tiden for store og ofte passive samlinger er forbi. Lærende
møter og samlinger med aktive deltakere har gjennom
evalueringer vist seg å gi mer læringsutbytte.
Dermed tar man sikte på å avvikle læringsdager i
nåværende form, og regionen vil satse mer på
nettverkssamlinger med utgangspunkt i egne
utviklingsbehov og eget ståsted. Læringsdager vil fortsette,
men gjennom annen organisering.
Styret i RSK Vest-Finnmark vil organisere nettverkene samt
bidra med midler til utviklingsarbeidet. Hvert nettverk vil
ha en nettverksleder som har tett kontakt inn mot
barnehage- og skoleeier i kommunene. Det er kommunene
som fordeler midlene etter at fordelingen er gjort i RSK.
Utviklingspartner UiT campus Alta vil inviteres inn i de
samlingene som nettverkene gjennomfører. Her kan de
også bes om å bidra faglig fra forskningsfeltet.
Se foreløpig plandokument for dette arbeidet.

Den digitale satsingen
fortsetter:
Vi vet at mange er «mett» på digitale kurs og
møter. Fordelen med disse, er at de ligger fast og
kan brukes ved flere anledninger, når det måtte
passe for den enkelte skole og barnehage.
På RSK sine nettsider har vi forsøkt å samle mange av
de digitale kurs som er relevant for oppvekstsektoren.
Vi har også utviklet noen selv, i samarbeid med andre
aktører, blant annet innenfor faglig veiledning og
TRAS. Oversikten finner du her:
https://rsk-vest.no/digital/

Kommunene trenger flere
fagfolk!
Kommunene i Vest-Finnmark trenger flere
barnehagelærere, lærere, pedagogiske ledere og
skoleledere. Kommunene har gått sammen gjennom
RSK Vest-Finnmark for å rekruttere flere. Vi håper alle
kan bidra med å spre informasjon om de fine
kommunene vi har og de gode ordningene nye fagfolk
kan få ved å flytte til Vest-Finnmark. https://rskvest.no/jobbsoker/

Leirskoletilbudene i VestFinnmark
Stortinget vedtok følgende i Opplæringslovens §13-7b som
lovfester leirskoleopphold eller annen tur med tre
sammenhengende overnattinger. Loven gjelder f.o.m.
skoleåret 2019/20:«Kommunen skal som ein del av
grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller
annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.»
Det er litt ulikt i kommunene i vår region om
overnattingstur gjennomføres for 6. eller 7. trinn. De tilbud
som vi har oversikt over, og som er benyttet av
kommunene i vår region, er: Stabbursnes, Seiland og
Skaidi. Noen har også brukt Haraldvollen i indre Troms.
Kommunene kan be om tilbud fra de ulike aktørene. Man
kan også velge å samarbeide på tvers av kommunene.
Oversikten over tilbud i vår region:
Stabbursnes: http://www.stabbursdalen.com Kontaktinfo
gjermund@stabbursdalen.com
Seiland House: Presentation seiland Leirskole 2020,
Rev Kontaktinfo: Stig Erland Hansen – post@seilandhouse.no
Skaidi Hotell leirskole: Presentasjon Leirskole – NORD
Ekspedisjon – Skaidi Kontaktinfo: Vegard
Uglebakken vegard@pnhnorway.no

Ny skolerute?
Styret i RSK Vest-Finnmark anbefaler at kommunene i
regionen justerer sine skoleruter. Tanken bak er å få
samkjørt skolerute med videregående skole samt et
mulig behov for å bruke dette som et
rekrutteringstiltak.
Dette er uansett opp til den enkelte kommune å
vedta dette gjennom egne interne høringsrunder og
vedtak, men anbefalingen fra RSK-styret er at
høstferie og planleggingsdagene på høsten
samkjøres.
Det som er ønskelig fra styrets side, er:
Hel uke høstferie for skolene (lærere og elever) i uke
40.
Plandagene/læringsdager som tidligere har vært de
to første dagene i høstferien, flyttes til midten av
november:
2021/2022: 15.-16. november.
2022/2023: 14.-15. november.

Se meg tidlig!
"Se meg tidlig" - tverrfaglig innsats for barn og unge:
Alta kommune har utviklet en handlingsveileder og
en kompetansepakke knyttet til tidlig innsats. "Se
meg tidlig" er et resultat av et utviklingsarbeid over
tid. Dette er nå systematisert og samlet i en
nettressurs og i en handlingsveileder,
https://alta.bedreinnsats.no/ og i en tilhørende
kompetansepakke http://rsk-vest.no/semegtidlig/. I
tillegg samarbeider Alta og Hammerfest kommune i
forhold til å utvikle en app for barn og unge i
kommunene.

Troms og Finnmark: Kompetanseløftet for
spesialpedagogikk og inkluderende praksis
Hva er bakgrunnen for kompetanseløftet? Hva krever det
av oss? Hvordan skal vi jobbe sammen for å sikre at alle
barn får et inkluderende tilbud i barnehage og skole, og gis
mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel uavhengig
av sine forutsetninger?
Fylkesmannen i Troms og Finnmark ønsker velkommen til
en fire timers digital oppstartskonferanse om
kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende
praksis i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og
Statped.
Målgruppe: Barnehage- og skoleeier, ansatte i barnehager
og skoler, PP-tjenesten, men også andre tjenester som
inngår i laget rundt barnet og eleven.
Dato: Mandag 11. januar
Tid: 10:00 – 14:00
For påmelding – klikk her

Godt samarbeidsklima i barnehagen!
God samarbeidskultur i norske barnehager:
Ansatte i norske barnehager samarbeider oftere enn
barnehageansatte i andre land. Samarbeid og faglig
utvikling henger sammen. Det viser OECDundersøkelse. Hovedfunn:
- Samarbeid og faglig utvikling henger sammen
- Norge har profesjonalisert styrer-rollen
- Styreren har en nøkkelrolle i kvalitetsutviklingen og
arbeidsmiljøet
- Ansatte er trygge på viktige kjerneoppgaver
Les mer: www.udir.no/tall-og-forskning/finnforskning/rapporter/god_samarbeidskultur/

Fyrvokter for Troms og Finnmark
Fylkesmannen har opprettet en fyrvokter for barn og

Hvis klær kunne fortelle – turne i
Vest-Finnmark til våren!
RSK Vest-Finnmark vil arrangere en turne i samarbeid
med reddesmå.no. Hvis klær kunne fortelle er en
utstilling som handler om barn som har opplevd at
hjemmet var et farlig sted å være. Barn som trenger
at noen ser dem og hjelper dem. Alle klærne som
presenteres har tilhørt et slikt barn. Og historiene
som fortelles er sanne.
Vi har planer om følgende turne til våren:
Uke 1:
Nordkapp – forslag Honningsvåg skole, gymsal, en dag? Mandag 31. mai.
Måsøy – forslag Havøysund skole – gymsal, en dag? Tirsdag 1. juni.
Hammerfest – foajeen AKS, 2 dager? Onsdag og torsdag 2.-3. juni.
Loppa – Øksfjord skole, gymsal, en dag? Fredag 4. juni
Uke 2:
Hasvik – Breivikbotn skole, gymsal, 1 dag? Mandag 7. juni
Alta – Rådhus/Amfi, utstillingsareal – 3 dager? Tirs. – tors. 8.-10. juni.

Barnehage – på nettsidene
våre:
Barnehager i regionen >
Faglig veiledning >
Rekomp >
Ståstedsanalysen >
Videreutdanning >
Digitale ferdigheter >
Nasjonale senter >
Kurs og konferanser >
Kompetanse for fremtidens
barnehage 2018 – 2022

Skole – på nettsidene våre:
Skoler i regionen >
Fagfornyelsen >
Dekomp >
SFO >
Videreutdanning >
Digitale ferdigheter >
Leirskole i Vest-Finnmark >
Programmering >
Voksenopplæring >
Nasjonale senter >
Kurs og konferanser >

https://rskvest.no/barnehage/

https://rskvest.no/skole/

Fra styret i RSK Vest-Finnmark; GOD JUL!

unge i fylket. Fyrvokteren heter Gro Davidsen.
Hovedoppgaven er å se til at den offentlige
forvaltningen handler i tråd med FNs
barnekonvensjon.
- Barn har rett til informasjon. Mange kan føle seg
utrygge, og vi må passe på at vi også skal lytte til og
informere barn om det som skjer. En positiv ting
kommunene kan gjøre her er å holde egne
informasjonsmøter for barna i kommunen, hvor
barna kan få lov til å stille spørsmål. Det fins også
flere lavterskeltilbud for barn og unge som trenger
trygge voksne å snakke med, som for
eksempel Alarmtelefonen, UngPrat eller Kors på
Halsen, og vi kan alle bidra for å sikre at barn og unge
vet om disse, sier fyrvokteren Gro Davidsen.
Har du spørsmål eller vil snakke mer med landets
eneste fyrvokter for barn og unge så ring Gro på 77
64 22 43 eller 908 68 926
Siste fra Utdanningsdirektoratet
- Informasjon om koronatiltak i skolen
- Foreldrebetaling i barnehagen
- Ny analyse: Hvordan har koronautbruddet preget
barnehager, skoler og fagopplæring – og hvordan
fungerte en heldigitalisert skole?

