
 

Oppdatert 01.08. 2021 

Langsiktig kompetanseutvikling i Vest-Finnmark gjennom 

ordningene rekomp, dekomp og kompetanseløftet 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

1. Rekomp og dekomp 
2. Særskilt om kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
3. Kontaktpersoner UiT og RSK Vest-Finnmark 
4. Forslag til verktøy til bruk i barnehagene og skolene   

 

1. Rekomp og dekomp 

 

Målsettingen med ordningene er å styrke kunnskap og kompetanse i oppvekstsektoren i 

Vest-Finnmark og bidra til et likeverdig tilbud som fremmer utvikling, læring og trivsel hos 

alle barn og unge. Sektormålene for barnehage og skole1, vedtatt av Stortinget i 

statsbudsjettet, utgjør rammen for innholdet i kompetanseutviklingen. Målet er at 

kompetansen skal utvikles blant kollegiet på den enkelte virksomhet, basert på lokale behov. 

Denne barnehage- og skolebaserte kompetanseutviklingen gjennomføres med  

med støtte fra Universitetet i Tromsø (UiT), i det såkalte  

toveisløpet. 

 

Kompetanseutviklingen gjennom ordningene  

vil gjelde barnehager, skoler og etter hvert også  

det tverrfaglige støttesystemet i kommunene Måsøy,  

Loppa, Hasvik, Nordkapp, Hammerfest og Alta.  

 

Aktivitetene vil knyttes til følgende: 

- Kartlegging og vurdering av kompetansebehov.  

- Utvikling og planlegging av kompetanseutviklingstiltak -  

utarbeide konkretiseringsplaner med UiT.  

- Gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak.  

 

I Vest-Finnmark er alle barnehager og skoler delt inn i nettverk. Dette er gjort for å forenkle 

samarbeidet og gjøre kompetanseutviklingen (rekomp, dekomp og kompetanseløftet) 

håndterlig for både barnehager, skoler og støttesystemet, men også for eiere, 

utviklingspartner UiT og RSK Vest-Finnmark.  

 

Det er helt nødvendig å utvikle langsiktige kompetanseutviklingsplaner, både for å kunne 

                                                 
1 Rammeplan for barnehagen (udir.no)  Læreplanverket (udir.no) 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/


prioritere og for å se planen i sammenheng med kommunenes samlede 

kompetansestrategier/kommunens planarbeid. Dette vil også danne grunnlaget for 

konkretiseringsplaner utarbeidet i samarbeid med UiT. Dette vil være en forutsetning for et 

langsiktig og et godt samarbeid og partnerskap med UH-sektoren. En ny plan bør utarbeides 

hvert 4. år, og må baseres på de behov den enkelte kommune har i sine barnehager, skoler 

og i sine støttesystemer.  

 

Styrer, rektor og leder støttesystemene vil få ansvar for å kartlegge behovene i egen 

virksomhet. Barnehage- og skoleeiers ansvar vil være å samordne, analysere og prioritere 

kompetansebehovene, forankre dette i planarbeidet og videreformidle dette (i «store 

linjer») til RSK Vest-Finnmark. Styret i RSK Vest-Finnmark vil prioritere og sammenfatte 

behov i dialog med UiT. Dette vil danne grunnlaget for konkretiseringsplanene mellom UiT 

og nettverk. Gangen i kompetanseutviklingen er tenkt slik: 

 

1. Kartlegge behov (styrer/rektor/leder og oppvekstsjef (barnehage/skoleansvarlig).  

2. Analysere og prioritere – utarbeide en fireårsårsplan. (RSK Vest-Finnmark og UiT). 

3. Nettverksorganisering og temaspesifisering (RSK Vest-Finnmark). 

4. Utarbeidelse av konkretiseringsplan for nettverkene. (UiT og kontaktperson/eier). 

5. Gjennomføringsfasen (Nettverkene og UiT). 

 

For barnehage- og skoleåret 2021/2022 er det det skissert hva som vil være satsingsområdet 

for kommende barnehage- og skoleår. UiT arbeider videre på bakgrunn av disse 

satsingsområdene. En ny kartlegging foretas høsten 2021 (som vil danne grunnlaget for tema 

påfølgende år).  

 

Barnehager i nettverk og tema for kompetanseutvikling: 

Følgende inndeling er gjort blant barnehagene i regionen (10 nettverk).  

Nettverk: Kontaktperson: Tema:   Kontaktperson/eier til første 

planleggingsmøte med UiT: 

Nettverk 

barnehage 1 – 

Alta 
Saga  

Aronnes  

Guovddáš  
Oterfaret  

Kronstad  

Talvik 

Siv Kristin Ryeng, siv-

kristin.ryeng@alta.kommune.no 
Tema år 21/22: Ny barnehagelov, 

mobbeloven, tidlig innsats/»se meg 

tidlig» 
Tema år 22/23: Etter ny kartlegging 

Tema år 23/24: Etter ny kartlegging 

Tema år 24/25: Etter ny kartlegging 
 

Presisering alle nettverk Alta:  

Ansatte i barnehagen: Forebygge 
mobbing og krenkelse – bevisstgjøring , 

min rolle som voksen m.m. 
Verdier og etikk knyttet mot vår profesjon 

som profesjonelle omsorgspersoner. 

Hva er tvang? Etisk dilemma. 
Lederne: Internkontroll i barnehagen jf. 

ny barnehagelov, hvordan bruke 

kompetansepakkene til Udir på en best 
mulig måte – mulig en erfaringsdeling 

eller noen annet. Juridisk perspektiv if ny 

barnehagelov og mobbing 
 

Navn på person fra kommunen/eier:  

Nina Sørensen 

Epost: nina.sorensen@alta.kommune.no  
Tlf: 90829695 

Nettverk 

barnehage 2 – 

Alta 
Sentrum  

Kaiskuru  

Anita Bakken, 

anitabakken.strom@alta.kommune.no 
Tema år 21/22: Ny barnehagelov, 

mobbeloven, tidlig innsats/»se meg 

tidlig» 
Tema år 22/23: Etter ny kartlegging 

 

mailto:siv-kristin.ryeng@alta.kommune.no
mailto:siv-kristin.ryeng@alta.kommune.no
mailto:nina.sorensen@alta.kommune.no
mailto:anitabakken.strom@alta.kommune.no


Breidablikk  

Raftsbotn  

Tverrelvdalen  
Leirbotn 

Tema år 23/24: Etter ny kartlegging 

Tema år 24/25: Etter ny kartlegging 

Nettverk 

barnehage 3 – 

Alta 
Furua  

Imi  
Komsatoppen  

Nyland  

Bossekop  
Rishaugen  

Alta Siida 

Anne-Karin Forsberg, post@imi-barnehage.no Tema år 21/22: Ny barnehagelov, 

mobbeloven, tidlig innsats/»se meg tidig» 
Tema år 22/23: Etter ny kartlegging 

Tema år 23/24: Etter ny kartlegging 

Tema år 24/25: Etter ny kartlegging 

 

Nettverk 

barnehage 4 – 

Alta 
Åsen  
Snehvit  

Holmen  

Holten  

Læringsverkstedet 

Tornerose  

Breverud  
Furuly  

Langfjord 

Lena Søreng, holmen@kraftlaget.no Tema år 21/22: Ny barnehagelov, 
mobbeloven, tidlig innsats/»se meg tidig» 

Tema år 22/23: Etter ny kartlegging 

Tema år 23/24: Etter ny kartlegging 
Tema år 24/25: Etter ny kartlegging 

 

Nettverk 

barnehage 5 – 

Hammerfest 
Elvetun  

Mylingen  
Prærien  

Isbjørnhiet 

Magnus Krokli, 

magnus.krokli@hammerfest.kommune.no 

Tema år 21/22: Sosial kompetanse og 

språk. 
Tema år 22/23: etter ny kartlegging. 

Tema år 23/24: etter ny kartlegging. 

Tema år 24/25: etter ny kartlegging. 

Navn på person fra kommunen/eier:  

Unn Wenche Slettvoll 
Epost: 

unn.slettvoll@hammerfest.kommune.no 

Tlf: 40725720    

Nettverk 

barnehage 6 – 

Hammerfest 
Håja  
Kvalsund  

Reindalen  

Nissenskogen  

Røverhiet 

Anita Arnesen, 
anita.arnesen@hammerfest.kommune.no 

Tema år 21/22: Sosial kompetanse og 
språk. 

Tema år 22/23: etter ny kartlegging. 

Tema år 23/24: etter ny kartlegging. 
Tema år 24/25: etter ny kartlegging. 

 

Nettverk 

barnehage 7 – 

Hammerfest 
Radioen  

Forsøl  
Rypefjord  

Fjordadalen FUS  

Tyven  

Lena Martinsen, 

lena.martinsen@hammerfest.kommune.no 

Tema år 21/22: Sosial kompetanse og 

språk. 
Tema år 22/23: etter ny kartlegging.  

Tema år 23/24: etter ny kartlegging. 

Tema år 24/25: etter ny kartlegging. 

 

Nettverk 

barnehage 

Nordkapp 
Nordkapp  
Skårungen  

Nordvågen  

Kristin Olsen, 
Kristin.Nordmo.Olsen@nordkapp.kommune.no 

Tema år 21/22: Nærværsproblematikk og 
psykososialt læringsmiljø for barn i 

barnehagen 

Tema år 22/23: etter ny kartlegging. 
Tema år 23/24: etter ny kartlegging. 

Tema år 24/25: etter ny kartlegging. 

Navn på person fra kommunen/eier:  
Rigmor Richardsen  

Epost: 

Rigmor.Richardsen@nordkapp.kommune.no 
tlf: 928 05 252 

Nettverk 

barnehage 

Hasvik 
Hasvik  

Breivikbotn  

Sørvær  

Elisabeth Mikalsen, 

sorvar.barnehage@hasvik.kommune.no   
Tema år 21/22: Språkløyper, 
språkvansker – 9 pakker. 

Tema år 22/23: Sosial kompetanse og 

relasjoner. 

Tema år 23/24: etter ny kartlegging. 

Tema år 24/25: etter ny kartlegging. 

Navn på person fra kommunen/eier:  
Monika Olsen 

Epost: oppvekstleder@hasvik.kommune.no 

tlf: 784 52721 

Nettverk 

barnehage 

Kystbarna 
Høtten 
Øksfjord 

 

Helene Seppola, hes@masoy.kommune.no 

 

Tema år 21/22: Ansattes 

sosialkompetanse og relasjoner. 
Tema år 22/23: Tidlig innsats. 

Tema år 23/24: Flerspråklig kompetanse. 
Tema år 24/25: Ansattes rolle i barns 

språkutvikling/språkløyper. 

 

Navn på person fra kommunen/eier:  

Reneé Andersen (Måsøy) og Elin M Olsen 
(Loppa) 

Epost: 
rea@masoy.kommune.no  

95782749 

elin.m.olsen@loppa.kommune.no  
95974313 

 

 

mailto:post@imi-barnehage.no
mailto:holmen@kraftlaget.no
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mailto:Rigmor.Richardsen@nordkapp.kommune.no
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mailto:hes@masoy.kommune.no
mailto:rea@masoy.kommune.no
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Skoler i nettverk og tema for kompetanseutvikling: 

Følgende inndeling er gjort blant skolene i regionen (10 nettverk). 

Nettverk: Kontaktperson: Tema:   Kontaktperson/eier til første 

planleggingsmøte med UiT: 

KLARTT 

Kvalfjord 
Leirbotn  

AKG 

Rafsbotn  
Talvik  

Tverrelvdalen 

Martin Westmark, Talvik 

Martin.Westmark@alta.kommune.n
o 

Tema år 1: 21/22:  

«Tett på elevenes læring». Strategier vil blant annet 
være:  

- Fokus på fagfornyelsen (spesielt på overordnet 

del, elevmedvirkning, lærelyst og 
undervisningskvalitet.  

- Digitalisering – kommer mer konkret info i vår 

kvalitetsutviklingsplan. 

 
Tema år 2: 22/23 Etter kartlegging 

Tema år 3: 23/24 Etter kartlegging 

Tema år 4: 24/25 Etter kartlegging 

Navn på person fra kommunen/eier:  

Tove Kristensen Knutsen 
tovekristensen.knudsen@alta.kommune.no  

Tlf: 97981727 

Nettverk vest 
Gakori  

Bossekop  
Aronnes  

Komsa 

Haldde  

Toril Helene Isaksen 

TorilHelene.Isaksen@alta.kommun

e.no 
Tlf: 99540763 
  

Tema år 1: 21/22:  

«Tett på elevenes læring». Strategier vil blant annet 

være:  

- Fokus på fagfornyelsen (spesielt på overordnet 
del, elevmedvirkning, folkehelse og 

livsmestring) 

- Digitalisering – kommer mer konkret info i vår 

kvalitetsutviklingsplan. 
 

Tema år 2: 22/23 Etter kartlegging 

Tema år 3: 23/24 Etter kartlegging 
Tema år 4: 24/25 Etter kartlegging 

 

Nettverk øst 

Elvebakken  
Kaiskuru  

Saga  

Øvre Alta 

Frank Walseth, 
Frank.Walseth@alta.kommune.no 
Tlf: 95744314 

Tema år 1: 21/22:  

«Tett på elevenes læring». Strategier vil blant annet 
være:  

- Fokus på fagfornyelsen (spesielt på overordnet 

del, elevmedvirkning, folkehelse og 

livsmestring) 

- Digitalisering – kommer mer konkret info i vår 

kvalitetsutviklingsplan. 

 

Tema år 2: 22/23 Etter kartlegging 

Tema år 3: 23/24 Etter kartlegging 

Tema år 4: 24/25 Etter kartlegging 

 

Ungdomman 
Alta 

ungdomsskole 

Sandfallet 
ungdomsskole 

LOM  

Ann Charlott Næss, 
AnnCharlott.Naess@alta.kommune.

no 

Tlf: 45013461 

Tema år 1: 21/22:  
«Tett på elevenes læring». Strategier vil blant annet 

være:  

- Fokus på fagfornyelsen (spesielt på overordnet 
del, elevmedvirkning, folkehelse og 

livsmestring) 

- Digitalisering – kommer mer konkret info i vår 

kvalitetsutviklingsplan. 
 

Tema år 2: 22/23 Etter kartlegging 

Tema år 3: 23/24 Etter kartlegging 
Tema år 4: 24/25 Etter kartlegging 

 

Nettverk skole 1 
Fjordtun  
Breilia  

Voksenopplæring

a 

Are Anthonsen, 

are.antonsen@hammerfest.kommun
e.no 

(ikke helt klart i forhold til 

kontaktpersoner – slutten av juni) 

Tema år 1: 21/22: Læringsmiljø, motivasjon og 

lærelyst 
Tema år 2: 22/23 Etter kartlegging 

Tema år 3: 23/24 Etter kartlegging 

Tema år 4: 24/25 Etter kartlegging 

Navn på person fra kommunen/eier:  

Christer Ringheim 
Epost: 

christer.ringheim@hammerfest.kommune.no  

Tlf: 95256975 

Nettverk skole 2 
Forsøl  

Akkarfjord  

Kokelv  
Kvalsund 

Knut Munkvold, 
knut.munkvold@hammerfest.komm

une.no    

Tema år 1: 21/22: Læringsmiljø, elevmedvirkning, 
refleksjon 

Tema år 2: 22/23 Etter kartlegging 

Tema år 3: 23/24 Etter kartlegging 
Tema år 4: 24/25 Etter kartlegging 

 

Nettverk skole 3 
Baksalen  
Fuglenes  

Reindalen  

Anita Olsen, 

anita.olsen@hammerfest.kommune.
no  

Tema år 1: 21/22: Relasjoner og adferd - læringsmiljø 

Tema år 2: 22/23 Etter kartlegging 
Tema år 3: 23/24 Etter kartlegging 

Tema år 4: 24/25 Etter kartlegging 

 

Nettverk skole 

Hasvik 
Hasvik  

Sørvær  
Breivikbotn 

Dan Vidar Johnsen, 

rektor.hasvik@hasvik.kommune.no  
 

Tema år 1: 21/22: Overordnet: Læringsmiljø 

Tema år 2: 22/23 Etter kartlegging 
Tema år 3: 23/24 Etter kartlegging 

Tema år 4: 24/25 Etter kartlegging 

Navn på person fra kommunen/eier:  

Monika Olsen 
Epost: oppvekstleder@hasvik.kommune.no 

tlf: 784 52721 

Nettverk skole 

Nordkapp 

Sirin Høyen: 

SirinFigenschou.Hoyen@hs.nordka

Tema år 21/22: Fagfornyelsen, tverrfaglighet 

(livsmestring), dybdelæring, profesjonsfelleskap, 

Navn på person fra kommunen/eier:  

Rigmor Richardsen  

mailto:Martin.Westmark@alta.kommune.no
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Analysere og prioritere – utarbeide en fireårsårsplan (eier/RSK    

Vest-Finnmark og UiT). 

Basert på lokalt definerte behov, utarbeider styret i RSK Vest-

Finnmark en langsiktig kompetanseutviklingsplan, gjerne i 

samarbeid med UiT. Dette vil skape forutsigbarhet for 

virksomhetene og nettverkene. 

 

Planene kan rulleres på innhold hvert år, slik at man har tematisk 

innhold ett år, deretter annet tema år to osv. Her må eier og 

nettverkene også være «gode» på å prioritere og velge bort. Det 

kan være fornuftig å velge overordnede tema og samtidig si litt 

om når det er ønskelig å gjennomføre (barnehage- skoleår). Man 

kan selvsagt også velge å ha et satsingsområde over 2 år o.l. 

Honningsvåg 

skole 

pp.no  

Har et ønske om å være i nettverk 

sammen med andre skoler i 
regionen. 

programmering.  

Tema år 22/23: Tidlig innsats og inkluderende 

opplæring 
Tema år 23/24: Etter kartlegging 

Tema år 24/25: Etter kartlegging 

 

Tema år 1, skoleåret 2021/22: FAGFORNYELSEN 

Ønsket fokus på: 

 Begrepsavklaring og felles forståelse for 

begrepene tverrfaglighet og dybdelæring. 

Under tverrfaglighet er livsmestring 

spesielt trukket frem, som fag. 

 En helhetlig progresjon i alle fag 1.-

10.klasse 

 Felles forståelse for kompetansemål 

 Programmering i alle fag 

 Livsmestring: nettvett og overgrep. 

Hvordan møte barn med traumer? 

 Det er også ønsket et fokus på det 

profesjonelle fellesskapet som kreves i 

større grad enn tidligere jfr. 

Fagfornyelsen. Dette er ledelsens ønske, 

men det kan ligge bak alt arbeidet som en 

«skygge» som kan trekkes frem i de ulike 

delene hvor det kreves at man arbeider 

sammen, slik at arbeidsmåten(e) kan 

forsterke det profesjonelle fellesskapet 

hos oss. Og at begrepet heller brukes 

jevnt for å forsterke budskapet og 

forståelsen av det. 

Epost: 

Rigmor.Richardsen@nordkapp.kommune.no 

tlf: 928 05 252 

Nettverk skole 

Kystbarna 
Havøysund  

Gunnarnes 

Loppaskolen  

(tidl. Sandland  

Høgtun  

Bergsfjord) 

Espen Mikalsen; 

esmik@masoy.kommune.no 
 

På omgang – bytte Måsøy/Loppa 

annet hvert år. 

 

Tema år 21/22: PALS (Måsøy) Digitalisering (Loppa 

og Måsøy) 
Tema år 22/23: Tidlig innsats - Skolemiljø og tiltak i 

skolemiljøsaker – hvordan få elever til å glede seg til 

å gå på skolen 

Tema år 23/24:  Læring i aldersblandet gruppe/ 

flerspråklig kompetanse 

Tema år 24/25:  Profesjonsfellesskapet  

Navn på person fra kommunen/eier:  

Reneé Andersen (Måsøy) og Elin M Olsen 
(Loppa) 

Epost: 

rea@masoy.kommune.no  

95782749 

elin.m.olsen@loppa.kommune.no  

95974313 
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Kartlegging av behov (ansvar barnehage- og skoleeier): 

Det tas sikte på å gjennomføre en ny kartlegging av lokalt definerte behov høsten 2021. 

 

Barnehage- og skoleeier foretar en kartlegging hvor både ansatte og ledere involveres. 

Ansatte og tillitsvalgtes medvirkning i lokale prosesser, både i kartlegging og i definering av 

lokale behov for kompetanseheving, er en forutsetning for å lykkes i det kollektive 

utviklingsarbeidet.   

 

Hvilke verktøy som benyttes må hver kommune vurdere. RSK Vest-Finnmark kan bistå i 

kartleggingen og evt. foreta hele kartleggingen for alle kommunene hvis behov.  

 

     

Nettverksorganisering og temaspesifisering (RSK Vest-Finnmark) 

Nettverksindelingen er ment å være et varig system. Da vil man kunne skape et godt 

samarbeidsgrunnlag mellom barnehager og skoler. Enkelte justeringer av nettverkene kan bli 

nødvendig hvis det blir behov for dette.  

 

Basert på lokalt definerte behov, analyse og prioriteringer, utarbeides det tema for hvert 

nettverk for hvert år i en fireårsperiode.   

 

På sikt, og når kartlegging av behov er foretatt, kan det bli behov for å supplere nettverkene 

med personer fra støttesystemene, både innad i kommunene og på tvers, der det er behov 

for dette. 

 

Utarbeidelse av konkretiseringsplan for nettverkene (UiT og kontaktperson/eier) 

Utviklingspartner UiT vil på dette stadiet ha oversikt over overordnet tema for hvert enkelt 

nettverk. UiT tar kontakt med nettverksleder/kontaktperson og eier, der man sammen blir 

enige om konkretiseringsplan. Her er det viktig at nettverkene forbereder seg i forhold til 

ønsket arbeidsform for kompetanseutviklingen. Her kan man tenke nytt og innovativt, og 

vurdere digitale møteformer, for- og etterarbeid, små «drypp»-møter, besøk i skole og 

barnehage fra forskningsfeltet, bruke felles møtetid til forelesning og/eller introduksjon, 

gjerne digitalt, som følges opp lokalt på arbeidsplassene. 

 

Gjennomføringsfasen (Nettverkene og UiT) 

Basert på det man er blitt enige om gjennom konkretiseringsplanen, kan barnehage- og 

skolebasert kompetanseutvikling innenfor de bestemte tema påbegynnes. Utviklingsarbeidet 

gjennomføres med støtte fra UiT basert på planen man har valgt å følge.  

 

Det vil også bli arrangert fagdager over «større» og bredere tema der alle nettverkene er 

målgruppe. 

 

Tiden barnehagene og skolene har til rådighet knyttet til kompetanseutvikling, er begrenset. 

I barnehage er det omtrent 5 planleggingsdager, i skole er det 6, men det er viktig å huske at 

enkelte av disse dagene går til planlagte og nødvendige oppgaver. I tillegg har 



virksomhetene noe plantid hver uke som kan benyttes. 

 

Det er viktig å understreke at kun deler av personalet og deler av nettverkene får støtte fra 

UiT i utviklingsarbeidet. Da er tanken at man bringer kunnskapen videre i sin virksomhet. 

 

 

2. Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis: 
 
RSK Vest-Finnmark har fått innpass i kompetanseløftet fra og med høsten 2021. Det betyr et 
tettere samarbeid mellom barnehage, skole og hjelpetjenestene.  
 
Inkluderende praksis omfatter veldig mye. Tidlig innsats-arbeidet, som allerede er godt i 
gang i mange kommuner, vil inkluderes i satsingene.  
 
Det tas sikte på en kartlegging knyttet til dette kompetanseløftet i løpet av høst 2021 og 
deretter oppstart av tiltak etter analyse av lokale behov. 
 
Barnehager, skoler og støttesystemet rundt barn og unge må jobbe sammen for å 
skape inkluderende fellesskap og tilpasse det pedagogiske tilbudet slik at alle får et best 
mulig utgangspunkt for utvikling og læring.   
 
Målsettingen er at alle kommuner skal ha tilstrekkelig 
kompetanse for å kunne gi et inkluderende og tilpasset 
pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med 
behov for særskilt tilrettelegging.  
 
Man må se kompetanseutviklingen i sammenheng, slik at 
tiltak i barnehage, skole og støttetjenester kan samordnes. 
Dette kan sikre sammenhengende og likeverdige tilbud til 
alle barn og elever i kommunene. 
 
Kompetanseløftet skal være en varig ordning for å videreutvikle og vedlikeholde 
kompetansen innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis i kommunene. 
 
Nedskalering av tjenester gitt av Statped vil gi føringer for hva som vil forventes av 
kommunene. Endringene vil naturlig nok medføre økt kompetansebehov i kommunene. Nytt 
mandat for kommunene er under utvikling. 
 
Samlet skal tiltakene omfatte både barnehager og skoler, men de kan tilpasses de ulike 
målgruppene både i omfang og tid.  

Tiltakene skal være forsknings- og kunnskapsbaserte og ha et langsiktig perspektiv. skal 
også omfatte tverrfaglig samarbeid i barnehage og skole, inkludert PP-tjenesten og de øvrige 
støttetjenestene i kommunene.  
 
Tiltakene skal planlegges og gjennomføres i et forpliktende samarbeid med UiT. 
 



RSK Vest-Finnmark er helt i startfasen på kompetanseløftet, og det vil i oppstarten være et 
behov for å kartlegge behovene i kommunene. Det er nedsatt en bred arbeidsgruppe 
bestående av UiT, PPT og barnehage- og skoleeier: 
Mirjam Harkestad Olsen, UiT, Linda Heitmann, avdelingsleder PPT Alta, Heidi Dahl, 
fagansvarlig i Barn og unge tjenesten Hammerfest, Monika Olsen, oppvekstsjef Hasvik, Gøril 
Andersen, styrer Komsatoppen musikkbarnehage,  Ann-Karin Hindbjørgmo, rådgiver Alta, 
Øyvind Rognli (inntil en evt. koordinator for kompetanseløftet er på plass). 
 
 Styret i RSK Vest-Finnmark er styringsgruppe for eiersiden av kompetanseløftet. Foreløpig er 
det tenkt følgende:  
1. Kartlegge behov (vurdere en felles kartlegging i barnehage, skole og hjelpesystemet). 
2. Analyse og organisering/vurdering av tiltak. 
3. Gjennomføringsfasen. 
 
I løpet av september 2021 vil kartleggingen sendes ut til målgruppen. 
 

3. Kontaktpersoner UiT og RSK Vest-Finnmark: 
Det er inngått partnerskapsavtale med UiT som går ut i desember 2021. Styret i RSK Vest-

Finnmark får i oppgave å inngå avtale/forlengelse av avtale med UH-partner.  

 

Kontaktpersoner:  

UiT: 

Rekomp: Betty Steinsvik 

Dekomp: Åse Slettbakk 

Kompetanseløftet spes.ped. og inkluderende praksis: Mirjam Harkestad Olsen 

Styreleder RSK Vest-Finnmark: Turid Pedersen, senere Bjørn Pedersen  

Kontaktperson RSK Vest-Finnmark: Øyvind Rognli 

 

Økonomi: 

Det vises til tidligere vedtatt tildelingsmodell og forskrift til tilskuddsordning2. Det er uviss 

hvilke midler som vil være tilgjengelige for nettverkene, da tildeling vil baseres etter søknad. 

Det er samarbeidsforum som vedtar fordelingen. Det skal foreligge et budsjett knyttet opp til 

vedtatte kompetanseutviklingsplaner.  Vi vil informere skoleeier og nettverksledere i forhold 

til søknadsprosess og tildeling av midler.  

 

 

 

 

                                                 
2 Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring - Lovdata 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-22-3201


4. Ideer/verktøy for barnehage og skole – barnehage- og skolebasert 

kompetanseutvikling: 
 

Det finnes mange ulike metoder for lærende møter og samlinger i barnehage og skole. 

Lærende samlinger er et godt utgangspunkt når dere jobber med utvikling av praksis og 

kultur i barnehage og skole. Det kan være vanskelig å utvikle arbeidsformer som engasjerer 

og involverer ansatte i kvalitetsarbeidet. Derfor er det viktig at ledere/nettverksledere 

bruker metoder som skaper engasjement og kreativitet. Under ser dere noen eksempler som 

kan være til inspirasjon: 

 

Dialogkafe: 
Metoden har form som et uformelt møte der hensikten er å oppleve betydningsfulle 
samtaler som inspirerer til nye ideer. 

Forberedelser 

Velg en prosessleder til å lede møtet og en kafevert til hvert bord. Sett opp bord med plass 

tils seks til åtte deltakere. Hvert bord har saks, papir og skrivesaker. Skriv temaene som skal 

diskuteres på et ark midt på bordet. Lag en tidsplan. 

Fremgangsmåte 

Tidsramme: 12 minutter med ideer og 2 minutter til skifte av bord. 

1. Prosessleder ønsker velkommen gjør rede for valg av temaer og informerer om at det 
ikke er tillatt å komme med kritikk av andres ideer og innspill. 

2. Deltakerne fordeler seg på bordene.  

3. Kafeverten ved hvert bord ønsker velkommen og oppfordrer deltakerne til å komme 
med ideer og innspill til de valgte temaene. 

4. Kafeverten noterer innspillene og ideene som kommer. 

5. På signal fra prosessleder bytter deltakerne bord og samme prosess gjentas. Avtal 
gjerne antall bytter på forhånd. 

6. Kafevertene oppsummerer i plenum. Er det flere bord med samme tema, kan vertene 
snakke sammen og prioritere. Lag et referat fra hvert bord der alle innspill kommer 
med. 

Som en videreføring kan dere prioritere hva som er viktigst å gå i gang med og hvem skal gå i 
gang med hva. 
 
Til forsiden 
 
Dialogspill: 
Dialogspill som metode som fremmer refleksjon om aktuelle tema. Varighet er omtrent 45 
min. 



Forberedelse 

Lag et sett med fem til ti kort med påstander til hver gruppe.  

Lag et enkelt spillebrett med de tre feltene 
- Enig 
- delvis enig 
- uenig         

Beskrivelse av metoden: 

Gruppene sitter rundt hvert sitt bord. Legg bunken med påstander i konvolutter eller på 

bordene med baksiden opp. Deltakerne bytter etter tur på å trekke et kort fra bunken. Det 

er bare den som har kortet som har lov til å snakke. De andre må vente på tur og har ikke lov 

til å skyte inn eller avbryte. Alle skal få mulighet til å kommentere samme påstand minst to 

ganger. Ved å la det samme kortet går minst to runder rundt bordet, kan alle på gruppen få 

mulighet til å endre eller modifisere standpunktet sitt etter å lyttet til de andres 

synspunkter. 

Fremgangsmåte, steg for steg: 

1. Første deltaker, for eksempel den som har bursdag først, trekker et kort fra bunken 
og leser påstanden som står der høyt. Den som har trukket kortet forteller deretter 
gruppen om han eller hun er enig, uenig eller delvis enig og begrunner hvorfor. 
Kortet legges ned på enig, delvis enig eller uenig på spillbrettet. 

2. Neste gruppemedlem tar opp det samme kortet, leser påstanden høyt, sier om hun 
eller han er enig, delvis enig eller uenig og begrunner standpunktet. Påstanden legges 
igjen ned på spillebrettet på enig, delvis enig eller uenig. 

3. Kortet går runden rundt bordet og deltakerne flytter kortet etter hvert som de 
presenterere sine argumenter. Slik fortsetter det rundt til alle har fått mulighet til å 
presentere sine synspunkter minst to ganger. Det er lov å melde pass dersom du ikke 
har mer å tilføye etter første runde og la kortet gå videre til nestemann i gruppen. 

4. Når alle har fått sagt det de ønsker om påstanden, trekker neste deltaker et nytt kort 
fra bunken. 

 

Den som trakk lappen kan eventuelt få ansvar for å oppsummere synspunktene i gruppen. 

Til forsiden 
 
Lotusdiagram: 
Lotusdiagram kan hjelpe grupper og avdelinger med utvikling av faglige standarder. 

Forberedelser: 

Tegn opp eller print ut diagrammet gruppen skal jobbe med. 

Lotusdiagram-print 

https://www.udir.no/globalassets/filer/kvalitet-og-kompetanse/utvikle-praksis/lotusdiagram---tabell.pdf


 

Beskrivelse av metoden: 

Lotusdiagram er et enkelt og effektfullt verktøy for idemyldring. Det består av 3x3 ruter og 

har en målsetting i den midterste ruten. Deltakerne skal fylle ut de åtte omliggende rutene 

med ideer for måloppnåelse. Dette skaper grunnlag for diskusjon og refleksjon. For å utdype 

ideene kan disse skrives inn i et nytt diagram. 

Definere: 
- felles forståelse av begreper 
- felles oppfatning av hva som er de viktigste elementene når en skal oppnå noe 
- felles virkelighetsforståelse 

Prosessverktøy for: 
- å få bredden av meninger opp til overflaten 
- å få satt ord på det som mange ellers brenner inne med 
- å skape avklarende dialoger 

 
Til forsiden 
 
Post-it metoden: 
Post-it metoden er en enkel form for idédugnad som fremmer kreativitet og engasjement. 

Forberedelser 

Dere trenger: 

- en stor flate, for eksempel et bord eller en vegg, 
- post-it lapper  
- penner. 

Beskrivelse av metoden: 

Post-it metoden er en gruppemetodikk for løse en oppgave eller et problem. Det er viktig at 

det er en person som leder prosessen.    

Slik gjør dere det: 

1. Skriv ned oppgaven dere ønsker å jobbe med slik at den er synlig under hele 
arbeidsøkten. Under denne delen skal ikke deltakerne samarbeide. 

2. Deltakerne skal skrive ned så mange ideer de kan finne på. Det skal kun skrives en idé 
på hver lapp. Lappene skal henges opp på veggen, eller legges på bordet fortløpende. 

3. Nå må gruppen/teamet snakke sammen. Lappene skal sorteres etter innhold under 
kategorier de selv lager. 

4. Les alle idéene individuelt, og diskuter deretter i plenum hvilke idéer som ikke er 
gjennomførbare og bør lukes ut. 

5. Gruppen kan eventuelt prioritere 
 
Til forsiden 
 
Refleksjon og summing: 



Refleksjon og summing er en metode der tilhørerne går sammen to og to for å reflektere 
over ulike problemstillinger. Varighet cirka 1–2 minutter. 

Forberedelser: 

Forbered en eller flere problemstillinger som er aktuell. 

Beskrivelse av metoden: 

Denne metoden kan være aktuelt når noen har en presentasjon eller et foredrag der 

deltakerne skal reflektere over en eller flere problemstillinger. Deltakerne skal gå sammen to 

og to og reflekterer. Etter noen minutter med summing presenterer deltakere sine 

refleksjoner i plenum. Du kan vurdere om alle eller noen av gruppene legger frem sine 

refleksjoner. 

Metoden kan også benyttes til å notere ned prioriteringer. 

Slik gjør dere det: 

1. Presentere en problemstilling 

2. Refleksjon og summing: deltakeren går sammen to og to 

3. Gjennomgang i plenum 

4. Noter ned viktig innspill og refleksjoner 
 
Til forsiden 
 
To stjerner og et ønske: 
Med denne metoden konsentrerer deltakerne seg om positive elementer samtidig som de 
tar for seg områder til forbedring. 

Forberedelser: 

- Post-it lapper 
- Penner 
- Tegne eller printe ut skjema 

Beskrivelse av metoden: 

Ved å bruke denne teknikken, vil deltakerne bli vant til å gi og motta komplimenter og 

konstruktiv tilbakemeldinger. Deltakere noterer ned på gule lapper, to positive moment 

og ett område til forbedring. 

Slik gjør dere det: 

Deltakerne deles i grupper, to til tre personer per gruppe. Ved rekkeframlegg 
presenteres synspunktene og lappene limes på ark på bordet i rett kolonne 

- Gruppen prioriterer 
- Hver gruppe går sammen med en annen, slik at det blir fire til seks deltakere. 

Gruppene presenterer sine prioriteringer. 
- Resultatene legges fram i plenum eller leveres inn 



 
Til forsiden 

 
Gjort – Lært – Lurt (GLL): 
 Hva har du gjort? 
 Hva har du lært? 
 Hva er lurt å gjøre videre? 

 
Hensikten er å lære av egen praksis for å bli enda bedre neste gang. Når man benytter et 
slikt skjema, ser man på hendelsen med et utenfra blikk. GLL–skjemaet kan også brukes 
som et dokumentasjonsverktøy. 
 
Eksempler på ferdig utfyllt GLL-skjemaer til aktivitetene Velværeaktivitet og Tenn briketter 

 
Her finner du mal på Gjort - Lært - Lurt - skjemaet 
Word-fil hvor du selv kan skrive i skjemaet og lagre på eget område 
PDF for utskrift til manuell utfylling 
  

Litteraturliste: 
Eksempel på arbeidsmetode hvor Tom Tiller's metode er benyttet: Gjort-lært-lurt 
Les mer om denne og flere andre metoder på verktøykassa.no 
 

 

 

 

 

http://kurs.helsekompetanse.no/sites/kurs.helsekompetanse.no/files/Velv%C3%A6reaktivitet.pdf
http://kurs.helsekompetanse.no/sites/kurs.helsekompetanse.no/files/Tennbrikketter%20-%20produksjon.pdf
http://kurs.helsekompetanse.no/sites/kurs.helsekompetanse.no/files/GLL%20-%20skjema%20-%20mal.docx
http://kurs.helsekompetanse.no/sites/kurs.helsekompetanse.no/files/GLL%20-%20skjema%20-%20mal.pdf
http://kurs.helsekompetanse.no/sites/kurs.helsekompetanse.no/files/Gjort-l%C3%A6rt-lurt.PDF
http://www.verktøykassa.no/index.cfm?id=344087
http://kurs.helsekompetanse.no/sites/kurs.helsekompetanse.no/files/GLL%20-%20skjema%20-%20mal.pdf

