
 

 

VEDLEGG STYREMØTE RSK VEST-FINNMARK 7.-8. MARS 2022 

Vedlegget inneholder:  
Rapporter på tiltak 2021-2022 rekomp, dekomp og kompetanseløftet 

Anmodninger om tilskudd 2022 – 2023 rekomp, dekomp og kompetanseløftet 

Søknad midler prosjektskjønn – samarbeid hjelpetjenestene 
  



 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Hasvik kommune - UiT - rekomp 2021 - 2022 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvind.rognli@alta.kommune.no 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2020/8717 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke barnehageeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. 

Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i 

dette kompetansetiltaket. 

 3.1. Navn på deltakende kommunale barnehageeiere: 

Hasvik kommune 

 3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

Ingen kommentar fra instansen 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

UiT, Norges Arktiske Universitet 



 

 3.4. Hvor mange kommunale barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

3 

 3.5. Hvor mange private barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

0 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLENE 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021.  

I punkt 4.3. - 4.5. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltak; og å gjennomføre kompetansetiltak. NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, men et 

omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i de ulike 

fasene. 

 4.1. Totalt tilskudd som barnehageeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi 

kronebeløp): 

39600 

 4.2. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

Ikke angitt heltall 

 4.3. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som barnehageeier har brukt til vurdering av behov i en fase før 

tildeling av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i 
kommentarfeltet. 
 

0 

Det er ikke gjennomført noen ny felles ståstedsanalyse inneværende periode. Dette 

ble gjort for 3 år siden. 

Vi venter fortsatt på en ny ståstedsanalyse som er under utarbeidelse - fra udir. 



 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.6. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

0 

Det ble brukt «gamle» midler fra forrige tildeling utover høsten 2021. På grunn av 

koronasituasjonen og en forsinket oppstart i samarbeidet med UiT, er planen at hele 

tildelingen på kr. 39 600 skal brukes vårhalvåret 2022. Midlene er betalt ut til 

kommunene i november 2021.  

 4.7. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

120000 

Barnehageeiere i Vest-Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Nordkapp, Loppa, 

Måsøy) samarbeider om barnehageutvikling. Det er opprettet en koordinator for å 

ivareta dette samarbeidet. Det er etablert et styre bestående av barnehageeiere som 

møtes ca. 4 ganger i året. Her fattes det beslutninger om tema, søknad og fordeling 

basert på behovene ved den enkelte barnehage eller nettverk av disse. 

Alle tildelte rekomp-midler fordeles og brukes av barnehagene og nettverk av 

barnehager. Det er inngått partnerskap med UiT som tildeles egen midler for 

samarbeid og felles utvikling. 



 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Minoritetsspråklige barns utvikling, språkmiljø, foreldresamarbeid 

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i barnehagenes behov, og 

hvordan har ansatte og tillitsvalgte i barnehagene medvirket? 

Gjennom tidligere ståstedsanalyser, analyser og data fra barnehageområdet. 

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I liten grad 

Ingen kommentar fra instansen 

 5.4. Kryss av for hvilket satsingsområde tiltaket tilhører. De fire områdene 
refererer til satsingsområdene i strategien "Kompetanse for fremtidens 
barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder velger dere det 

området dere anser som hovedområdet. 

Kommunikasjon og språk 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Utvikle minoritetsspråklige barns utvikling, språkmiljø og foreldresamarbeid i 

kommunen. 

Hvordan kan barnehagene tilrettelegge fore et godt språkmiljø for denne 

målgruppen, foreldresamarbeid knyttet til tematikken? 

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 



 

2021 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2022 

 6.4. Hvordan har barnehageeier og universitet / høgskole samarbeidet i de 
ulike fasene med å vurdere behov; planlegge og og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre kompetansetiltaket? 

Gjennom konkretiseringsavtale, og felles digitale møter mellom styrere og UiT.  

 6.5. Hvordan har universitet / høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle barnehagelærerutdanningen? 

Ønsker innsikt i dagens utfordringer for knyttet til språk og kommunikasjon i 

barnehagene og mellom barnehage og hjem. Ønsker å prøve ut en tilnærming for 

kollektivt arbeid i personalgruppe i forbindelse med egen forskning. Dette til nytte for 

utdanningen og FOU. 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling i 

barnehagene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 
/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Ønsker støtte og kompetanseutvikling til hele personalgruppen i tråd med faglig 

tema: Minoritetsspråklige barns utvikling, språkmiljø, foreldresamarbeid. 

Barnehagene bruker også kompetansepakkene til Udir i dette arbeidet. 



 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Har deltatt på og gjennomført stor kartlegging knyttet til kompetanseløftet innen 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis - med svarfrist 20. januar 2022. 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

På grunn av forsinkelser, andre store oppgaver og fravær knyttet til covid 19, kom vi 

seint i gang med årets tiltak. Gamle midler er derfor brukt også i høst. Tildelingen for 

2021/2022 ble utbetalt til kommunen og kommer i sin helhet til å bli brukt våren 

2022. 

 Konkretiseringsavtale Hasvik.docx 

 

 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Nordkapp kommune - læringsmiljøsenteret - rekomp 2021 - 2022  

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvind.rognli@alta.kommune.no 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2020/8717 

https://hoering.udir.no/LastNedSp%C3%B8rsm%C3%A5lUttalelseVedlegg/5723a762-c723-484a-a8af-3cc4b8be5c1d


 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke barnehageeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. 

Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i 

dette kompetansetiltaket. 

 3.1. Navn på deltakende kommunale barnehageeiere: 

Nordkapp kommune 

 3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

Ingen kommentar fra instansen 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

Læringsmiljøsenteret Stavanger, (UiT, Norges Arktiske Universitet) 

 3.4. Hvor mange kommunale barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

3 

 3.5. Hvor mange private barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

0 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLENE 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021.  

I punkt 4.3. - 4.5. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltak; og å gjennomføre kompetansetiltak. NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, men et 

omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i de ulike 

fasene. 



 

 4.1. Totalt tilskudd som barnehageeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi 

kronebeløp): 

65760 

 4.2. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

537520 

 4.3. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som barnehageeier har brukt til vurdering av behov i en fase før 

tildeling av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i 
kommentarfeltet. 
 

0 

Det er ikke gjennomført noen ny felles ståstedsanalyse inneværende periode. 

Vi venter fortsatt på en ny ståstedsanalyse som er under utarbeidelse - fra udir.  

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.6. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

0 

Det ble brukt «gamle» midler fra forrige tildeling utover høsten 2021. På grunn av 

koronasituasjonen og en forsinket oppstart i samarbeidet med UiT, er planen at hele 

tildelingen på kr. 65 760 skal brukes vårhalvåret 2022. Midlene er betalt ut til 

kommunen i november 2021. 



 

 

Midlene som UiT har mottatt er midler som skal dekke alle nettverkene i Vest-

Finnmark. På grunn av samarbeidet med Læringsmiljøprosjektet, har ikke UiT brukt 

midler på nettverket i Nordkapp denne perioden.   

 4.7. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

120000 

Vest-Finnmark har en koordinator, men tildelte midler gjennom rekomp er ikke brukt 

til til å finansiere denne funksjonen. Alle tildelte rekomp-midler er fordelt til 

kommune og nettverk for kompetanseutvikling barnehagebasert/nettverksbasert. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Læringsmiljøprosjektet 

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i barnehagenes behov, og 

hvordan har ansatte og tillitsvalgte i barnehagene medvirket? 

Gjennom tidligere ståstedsanalyser, analyser og data fra barnehageområdet samt 

gjennom felles utfordringer mellom barnehage og skole i Nordkapp kommune.  

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I liten grad 

Ingen kommentar fra instansen 

 5.4. Kryss av for hvilket satsingsområde tiltaket tilhører. De fire områdene 
refererer til satsingsområdene i strategien "Kompetanse for fremtidens 
barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder velger dere det 

området dere anser som hovedområdet. 

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 



 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Nærværsproblematikk og psykososialt læringsmiljø for barn i barnehagen. Alle 

ansatte skal ha kunnskap om den autoritative voksne og barnehagene skal legge til 

rette for å øve på dette i praksis. 

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 

2021 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2023 

 6.4. Hvordan har barnehageeier og universitet / høgskole samarbeidet i de 
ulike fasene med å vurdere behov; planlegge og og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre kompetansetiltaket? 

Nært samarbeid mellom eier, barnehagene og læringsmiljøsenteret. 

Erfaringsdeling høst 2021 - start knyttet til arbeid med implementering.  

 6.5. Hvordan har universitet / høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle barnehagelærerutdanningen? 

I og med at vi koblet læringsmiljøprosjektet og rekomp (ikke kapasitet til mer) så 

har samarbeidet i perioden vært med læringsmiljøprosjektet. UiT er påkoblet og 

orientert om dette.  



 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling i 

barnehagene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 
/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Alle barnehager er med i prosjektet. Innføringsfasen er i henhold til målsetningen. 

Se vedlegg.   

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Har deltatt på og gjennomført stor kartlegging knyttet til kompetanseløftet innen 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis - med svarfrist 20. januar 2022. 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

På grunn av forsinkelser, andre store oppgaver og fravær knyttet til covid 19, har vi 

ikke hatt samme trykk på tiltakene som vi ellers ville hatt. 

Vedlagt er implementeringsplan for læringsmiljøprosjektet for barnehagene i 

Nordkapp.  

 Implementeringsplan læringsmiljø barnehage Nordkapp.docx 

 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Måsøy og Loppa kommune - UiT - rekomp 2021-2022   

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvind.rognli@alta.kommune.no 

https://hoering.udir.no/LastNedSp%C3%B8rsm%C3%A5lUttalelseVedlegg/04d7dc3f-1d6b-43e2-b1c2-548a19079d15


 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2020/8717 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke barnehageeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. 

Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i 

dette kompetansetiltaket. 

 3.1. Navn på deltakende kommunale barnehageeiere: 

Måsøy kommune 

Loppa kommune 

(Samarbeid "Kystbarna") 

 3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

Ingen kommentar fra instansen 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

UiT, Norges Arktiske Universitet 

 3.4. Hvor mange kommunale barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

2 

 3.5. Hvor mange private barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

0 



 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLENE 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021.  

I punkt 4.3. - 4.5. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltak; og å gjennomføre kompetansetiltak. NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, men et 

omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i de ulike 

fasene. 

 4.1. Totalt tilskudd som barnehageeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi 

kronebeløp): 

63940 

 4.2. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

Ikke angitt heltall 

 4.3. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som barnehageeier har brukt til vurdering av behov i en fase før 

tildeling av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i 
kommentarfeltet. 
 

0 

Det er ikke gjennomført noen ny felles ståstedsanalyse inneværende periode.  

Vi venter fortsatt på en ny ståstedsanalyse som er under utarbeidelse - fra udir. 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

0 



 

 4.6. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

0 

Det ble brukt «gamle» midler fra forrige tildeling utover høsten 2021. På grunn av 

koronasituasjonen og en forsinket oppstart i samarbeidet med UiT, er planen at hele 

tildelingen på kr. 63 940 skal brukes vårhalvåret 2022. Midlene er betalt ut til 

kommunen i november 2021.  

 4.7. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

120000 

Vest-Finnmark har en koordinator, men tildelte midler gjennom rekomp er ikke brukt 

til til å finansiere denne funksjonen. Alle tildelte rekomp-midler er fordelt til 

kommune og nettverk for kompetanseutvikling barnehagebasert/nettverksbasert. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Sosial kompetanse, anerkjennelse og respekt 

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i barnehagenes behov, og 

hvordan har ansatte og tillitsvalgte i barnehagene medvirket? 

Gjennom tidligere ståstedsanalyser, analyser og data fra barnehageområdet.  

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I liten grad 

Ingen kommentar fra instansen 



 

 5.4. Kryss av for hvilket satsingsområde tiltaket tilhører. De fire områdene 
refererer til satsingsområdene i strategien "Kompetanse for fremtidens 
barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder velger dere det 

området dere anser som hovedområdet. 

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Måsøy/Loppa:  Sosial kompetanse, anerkjennelse og respekt. 

Arbeide med å fylle verdiordet deres med faglige begrep og forståelse. De digitale 

samlingene skal omhandle begrepene anerkjennelse og respekt. Korte teoretiske 

«påkoblinger» fra faglærerne, refleksjoner og erfaringsdeling mellom deltakerne. 

Konkretisere og bevisstgjøre hva som ligger til grunn, teoretisk, for verdiordet 

barnehagen har bestemt seg for og hva dette har og si for det praktiskpedagogiske 

arbeidet i barnehagen. 

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 

2021 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2022 



 

 6.4. Hvordan har barnehageeier og universitet / høgskole samarbeidet i de 
ulike fasene med å vurdere behov; planlegge og og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre kompetansetiltaket? 

Det er utarbeidet konkretiseringsavtaler mellom UiT og nettverk "Kystbarna" (Loppa 

og Måsøy) - se vedlegg. 

Faglærerne og styrere planlegger sammen de felles, fysiske samlingene, faglærerne 

har hovedansvar for innhold på de digitale samlingene. Styrerne deler i digitale 

grupper fra hver barnehage. 

 

 

 6.5. Hvordan har universitet / høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle barnehagelærerutdanningen? 

Ønsker innsikt i dagens utfordringer for ledelse av og systematisk arbeid med 

barnehagens sosiale miljø. Ønsker å prøve ut en tilnærming for kollektivt arbeid i 

personalgruppe i forbindelse med egen forskning. Dette til nytte for utdanningen og 

FOU. 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling i 

barnehagene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 
/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Konkretisere og bevisstgjøre hva som ligger til grunn, teoretisk, for verdiordet 

barnehagen har bestemt seg for og hva dette har og si for det praktiskpedagogiske 

arbeidet i barnehagen. 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Samarbeid mellom Måsøy og Loppa - Kystbarna. Også skole har dette som tema.  

Har deltatt på og gjennomført stor kartlegging knyttet til kompetanseløftet innen 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis - med svarfrist 20. januar 2022.  



 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

På grunn av forsinkelser, andre store oppgaver og fravær knyttet til covid 19, kom vi 

seint i gang med årets tiltak. Gamle midler er derfor brukt også i høst. Tildelingen for 

2021/2022 ble utbetalt til kommunen og kommer i sin helhet til å bli brukt våren 

2022.  

 Konkretiseringsavtale Kystbarna.docx 

 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Hammerfest rekomp 2021-2022 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvind.rognli@alta.kommune.no 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2020/8717 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke barnehageeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. 

Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i 

dette kompetansetiltaket. 

https://hoering.udir.no/LastNedSp%C3%B8rsm%C3%A5lUttalelseVedlegg/b04f9f1b-3a9d-4405-b667-273855520d8f


 

 3.1. Navn på deltakende kommunale barnehageeiere: 

Hammerfest kommune 

 3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

Isbjørnhiet barnehage 

Prærien barnehage 

Røverhiet barnehage 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

UiT, Norges Arktiske Universitet 

 3.4. Hvor mange kommunale barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

12 

 3.5. Hvor mange private barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

3 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLENE 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021.  

I punkt 4.3. - 4.5. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltak; og å gjennomføre kompetansetiltak. NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, men et 

omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i de ulike 

fasene. 

 4.1. Totalt tilskudd som barnehageeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi 

kronebeløp): 

170000 



 

 4.2. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

Ikke angitt heltall 

 4.3. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som barnehageeier har brukt til vurdering av behov i en fase før 
tildeling av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i 
kommentarfeltet. 
 

0 

Det er ikke gjennomført noen ny felles ståstedsanalyse inneværende periode. Det ble 

gjennomført ståstedsanalyse for 3 år siden.  

Vi venter fortsatt på en ny ståstedsanalyse som er under utarbeidelse - fra udir. 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.6. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

0 

Ingen kommentar fra instansen 

 4.7. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

Ikke angitt heltall 



 

Ingen kommentar fra instansen 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Hammerfest: Sosial kompetanse og læringsmiljø 

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i barnehagenes behov, og 

hvordan har ansatte og tillitsvalgte i barnehagene medvirket? 

Sosial kompetanse og læringsmiljø. 

Gjennom tidligere ståstedsanalyser, analyser og data fra barnehageområdet. 

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I liten grad 

Ingen kommentar fra instansen 

 5.4. Kryss av for hvilket satsingsområde tiltaket tilhører. De fire områdene 
refererer til satsingsområdene i strategien "Kompetanse for fremtidens 
barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder velger dere det 

området dere anser som hovedområdet. 

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Sosial kompetanse og læringsmiljø.  

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 



 

2021 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2023 

 6.4. Hvordan har barnehageeier og universitet / høgskole samarbeidet i de 
ulike fasene med å vurdere behov; planlegge og og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre kompetansetiltaket? 

Sosial kompetanse og læringsmiljø: 

 6.5. Hvordan har universitet / høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle barnehagelærerutdanningen? 

Ønsker innsikt i dagens utfordringer for ledelse av og systematisk arbeid med 

barnehagens psykososiale miljø. Ønsker å prøve ut en tilnærming for kollektivt 

arbeid i personalgruppe i forbindelse med egen forskning. Dette til nytte for 

utdanningen og FOU. 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling i 

barnehagene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 
/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Sosial kompetanse og læringsmiljø. 

Samarbeidsmøter, analyser og  planlegging fram til nå, følger dette opp med 

nettverkene vår-22. Ingen aktivitet ut i barnehagene nå fra oss fordi barnehagene 

samarbeider m/ Læringsmiljøsentret Stavanger. 



 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Har deltatt på og gjennomført en stor kartlegging knyttet til kompetanseløftet innen 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Denne skal være ferdig besvart 20. 

januar 2022. Bruker også de gode kompetansepakkene som Udir har utviklet på 

området. 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

På grunn av forsinkelser, andre store oppgaver og fravær knyttet til covid 19, kom vi 

seint i gang med årets tiltak. Gamle midler er derfor brukt også i høst. Tildelingen for 

2021/2022 ble utbetalt til kommunene og kommer i sin helhet til å bli brukt våren 

2022. 

Ingen vedlegg fra instansen 

 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Alta kommune - UiT - rekomp 2021-2022 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvind.rognli@alta.kommune.no 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2020/8717 



 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke barnehageeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. 

Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i 

dette kompetansetiltaket. 

 3.1. Navn på deltakende kommunale barnehageeiere: 

Alta kommune 

 3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

Holten barnehage 

Furua Barnehage 

Breverud barnehage 

Holmen naturbarnehage 

Komsa musikkbarnehage 

Nyland studentbarnehage 

Furuly barnehage 

Bossekop 

IMI 

Rishaugen 

Snehvit 

Åsen 

Áltta Siida (er med i Samos) 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

UiT, Norges Arktiske Universitet 

 3.4. Hvor mange kommunale barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

12 



 

 3.5. Hvor mange private barnehager har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

12 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLENE 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021.  

I punkt 4.3. - 4.5. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltak; og å gjennomføre kompetansetiltak. NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, men et 

omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i de ulike 

fasene. 

 4.1. Totalt tilskudd som barnehageeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi 

kronebeløp): 

310000 

 4.2. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

Ikke angitt heltall 

 4.3. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som barnehageeier har brukt til vurdering av behov i en fase før 
tildeling av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i 
kommentarfeltet. 
 

0 

Det er ikke gjennomført noen ny felles ståstedsanalyse inneværende periode.  

Enkelte barnehager har allikevel gjennomført analyse på egen virksomhet.   

Vi venter fortsatt på en ny ståstedsanalyse som er under utarbeidelse - fra udir. 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

0 



 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

Ikke angitt heltall 

 4.6. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

Ikke angitt heltall 

Det ble brukt «gamle» midler fra forrige tildeling utover høsten 2021. På grunn av 

koronasituasjonen og en forsinket oppstart i samarbeidet med UiT, er planen at hele 

tildelingen på 310 000 skal brukes vårhalvåret 2022. Midlene er betalt ut til 

kommunen i november 2021.  

 4.7. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

120000 

Barnehageeiere i Vest-Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Nordkapp, Loppa, 

Måsøy) samarbeider om barnehageutvikling. Det er opprettet en koordinator for å 

ivareta dette samarbeidet. Det er etablert et styre bestående av barnehageeiere som 

møtes ca. 4 ganger i året. Her fattes det beslutninger om tema, søknad og fordeling 

basert på behovene ved den enkelte barnehage eller nettverk av disse. 

Alle tildelte rekomp-midler fordeles og brukes av barnehagene og nettverk av 

barnehager. Det er inngått partnerskap med UiT som tildeles egen midler for 

samarbeid og felles utvikling. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Alta: Inkluderende barnehagemiljø,  Kap. 8 i barnehageloven. 



 

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i barnehagenes behov, og 

hvordan har ansatte og tillitsvalgte i barnehagene medvirket? 

Gjennom tidligere ståstedsanalyser, analyser og data fra barnehageområdet. Det er 

etablert en styringsgruppe bestående av eier, kommunale og private 

barnehagestyrere. Det er bestemt at valgte tema for kompetanseutvikling skal 

foregå i minst 2 år.   

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I mindre grad 

Ingen kommentar fra instansen 

 5.4. Kryss av for hvilket satsingsområde tiltaket tilhører. De fire områdene 
refererer til satsingsområdene i strategien "Kompetanse for fremtidens 

barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder velger dere det 

området dere anser som hovedområdet. 

Barnehagens verdigrunnlag 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Alta: Inkluderende barnehagemiljø,  Kap. 8 i barnehageloven. 

Faglig ledelse og organisasjonsutvikling for å sikre et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø. 

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 

2021 



 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2023 

 6.4. Hvordan har barnehageeier og universitet / høgskole samarbeidet i de 
ulike fasene med å vurdere behov; planlegge og og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre kompetansetiltaket? 

Det er utarbeidet konkretiseringsavtaler mellom UiT og det enkelte nettverk - se 

vedlegg. 

 

 

 

 6.5. Hvordan har universitet / høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle barnehagelærerutdanningen? 

Ønsker innsikt i dagens utfordringer for ledelse av og systematisk arbeid i 

barnehagen. Ønsker å prøve ut en tilnærming for kollektivt arbeid i personalgruppe i 

forbindelse med egen forskning. Dette til nytte for utdanningen og FOU. 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling i 

barnehagene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 
/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Alta: Inkluderende barnehagemiljø,  Kap. 8 i barnehageloven. 

Ønsker støtte og kompetanseutvikling  til hele personalgruppen i tråd med faglig 

tema: Barnehagens psykososiale miljø. Barnehagene bruker kompetansepakkene til 

Udir i dette arbeidet. 



 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Alta: Inkluderende barnehagemiljø,  Kap. 8 i barnehageloven. 

Har deltatt på og gjennomført en stor kartlegging knyttet til kompetanseløftet innen 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Denne skal være ferdig besvart 20. 

januar 2022. Bruker også de gode kompetansepakkene som Udir har utviklet på 

området. 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

På grunn av forsinkelser, andre store oppgaver og fravær knyttet til covid 19, kom vi 

seint i gang med årets tiltak. Gamle midler er derfor brukt også i høst. Tildelingen for 

2021/2022 ble utbetalt til kommunene og kommer i sin helhet til å bli brukt våren 

2022.  

 Konkretiseringsavtale Alta kommune.docx 

 

 

 

 

 

Anmodninger om tilskudd rekomp for 2022/2023 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 
FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING – 

BARNEHAGE/SKOLE/KUNNSKAPSLØFTET 

Hasvik kommune – rekomp – 2022-2023 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  

https://hoering.udir.no/LastNedSp%C3%B8rsm%C3%A5lUttalelseVedlegg/1d0dee83-7cc2-4b26-895d-3cac89628a76


 

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 

 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

Monika Olsen, Hasvik kommune 

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

 oyvrog@alta.kommune.no 

oppvekstleder@hasvik.kommune.no  

  

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

 

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

 Hasvik kommune 

  

3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

 

 3.3. Navn på deltakende private skoleeiere: 

 

mailto:oyvrog@alta.kommune.no
mailto:oppvekstleder@hasvik.kommune.no


 

 3.4.  Navn på deltakende PP-tjenester og andre kommunale tjenester som inngår i laget rundt barnet 

og eleven: 

  

 3.5. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

 UiT Norges Arktiske Universitet 

 3.6. Deltar Statped i tiltaket? Hvis ja, skriv hvilket «regionkontor» som deltar. 

  Ja 

  Nei 

3.7. Dersom Statped skal være involvert, beskriv hvordan. 

 

3.8. Beskriv hvordan PPT og eventuelle andre kommunale støttetjenester skal delta i 

kompetansetiltaket. 

 

3.9. Hvilke kommunale grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.10. Hvilke private grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.11. Hvilke fylkeskommunale videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

3.12. Hvor mange lærebedrifter skal delta i tiltaket? 

 

3.13. Hvilke private eller statlige videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket? 

Hasvik barnehage 

Breivikbotn barnehage 

Sørvær oppvekstsenter 

Barnehagene i Hasvik samarbeider i et eget nettverk.   

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

   

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

https://www.hasvik.kommune.no/hasvik-barnehage.246760-37040.html
https://www.hasvik.kommune.no/breivikbotn-barnehage.246761-37187.html
https://www.hasvik.kommune.no/soervaer-oppvekstsenter.246795-146143.html


 

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 39 600. 

(høst 2022 – vår 2023) 

 

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 120 000 dekkes fra kommunene som egenandel til RSK Vest-Finnmark knyttet til rekomp, som 

koordinerer for hele regionen. 

 

Vest-Finnmark har en koordinator, som alle kommunene og enkelte av de private barnehagene 

finansieres gjennom aktivitetstilskudd. Ingen av de søkte midlene til rekomp vil gå til koordinator-

rollen. Alle midlene som det søkes om, vil gå til kompetanseutviklende tiltak i barnehagene (og til 

nettverk av barnehager) og til styringsgruppe eier/styrer barnehage. 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 720 000 for hele regionen RSK Vest-Finnmark beregnet til 60 % UiT og 40% til eier. Hvordan disse 

fordeles inn mot hvert enkelt nettverk, vil defineres internt ved UiT og gjennom 

konkretiseringsavtaler med alle barnehagene/nettverk av barnehager.   

 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 

Usikkert, men en ståstedsanalyse (hvis den foreligger hos Udir) vil ikke koste noe mer enn tidsbruk i 

barnehager og administrasjon. 

  

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

Ca. 10%. 

 4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 



 

 Beløpet skal brukes på å gjennomføre kompetansetiltak på kurs- og planleggingsdager, samt 

personalmøter. 

 

 4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenfinansieringen går til dekning av koordinator i RSK Vest-Finnmark, som blant annet sørger for 

søknad og rapport, bistand mot nettverkene, dialog og samarbeid med partner UiT og gjennomføring 

av kompetanseutviklende kurs for regionen som helhet.   

 

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

Kr 0. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

 inkluderende og trygt barnehagemiljø 

 -nulltoleranse for mobbing 

 -forebyggende arbeid for et trygt og godt barnehagemiljø 

 -voksenrollen:  fokus på relasjonskompetanse 

ansvar for gode relasjoner 

                                         være gode rollemodeller 

I tillegg vil styrerne delta på en rekke kurs – innføring i pedagogisk analyse våren 2022. 

 

5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 

Satsingen sees i sammenheng med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

og kartleggingen som gjøres der. Fokus på trygt og godt barnehagemiljø og en inkluderende praksis 

generelt er et viktig fundament for arbeidet som skal gjøres i kompetanseløftet. 

 5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av 

kompetansebehov?  

Det samiske perspektivet ivaretas gjennom det flerkulturelle og minoritetsspråklige perspektivet i 

forhold til inkludering. 

 

 5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

 Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. 

 



 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

Barna i barnehagene i Hasvik skal oppleve en inkluderende og trygg barnehagehverdag. 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

De ansatte i barnehagene i Hasvik, barna og foreldrene i Hasvik. 

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Høsten 2022. 

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Våren 2024. 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?   

I starten av perioden (sensommer/tidlig høst 2022), vil kontaktpersoner ved UiT ha møte med 

barnehageeier i Hasvik og kontaktperson for nettverket i Hasvik. På dette møtet vil det utarbeides 

konkretiseringsavtale som sier noe om møtetidspunkt, tema, ansvarsfordeling og målsettinger for 

tiltaket.  

 

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

UiT ønsker gjennom ordningen å styrke profesjonsrelevansen i våre utdanninger ved at ansatte som 

deltar i partnerskap får erfaringer som kan brukes i undervisningen og i FOU-arbeid. Erfaringer fra 

partnerskap blir også drøftet i ulike møter og sammenhenger som bl.a. omhandler 

undervisningsplanlegging og praksisopplæring av våre studenter. Vi ønsker å kvalitetssikre 

utdanningen slik at den blir relevant for framtidige barnehagelærere. 

 

 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

Dette gjøres ved bl.a. å drøfte erfaringene med øvrige kollegaer på planleggingsdager, fagseminar o.l. 

slik at alle kan bidra og lære for best mulig utdanning. Se for øvrig pkt.6.6. Det utarbeides egen 

konkretiseringsavtale for hvert enkelt tiltak hvor dette utdypes grundigere. 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 



 

Satsingen knyttet til rekomp vil sees i sammenheng med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og 

inkluderende praksis. 

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

 

 

 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 

FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING – 

BARNEHAGE/SKOLE/KUNNSKAPSLØFTET 

Nordkapp kommune – rekomp, knyttet til læringsmiljøprosjektet – 2022-2023 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 

 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

 

Rigmor Richardsen, Nordkapp kommune 

Merete Figenschou Mikalsen, Nordkapp kommune 

Kristin Nordmo Olsen, Nordkapp kommune 

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 



 

oyvrog@alta.kommune.no 

Kristin.Olsen@nordkapp.kommune.no 

merete.mikalsen@nordkapp.kommune.no 

rigmor.richardsen@nordkapp.kommune.no  

 

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

 Nordkapp kommune 

  

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket? 

Nordkapp barnehage 

Skårungen barnehage 

Nordvågen barnehage 

 

Barnehagene i Nordkapp samarbeider i et eget nettverk.   

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

   

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

mailto:oyvrog@alta.kommune.no
mailto:Kristin.Olsen@nordkapp.kommune.no
mailto:rigmor.richardsen@nordkapp.kommune.no
https://www.nordkapp.kommune.no/nordkapp-barnehage.266069.no.html
https://www.nordkapp.kommune.no/skaarungen-barnehage.266071.no.html
https://www.nordkapp.kommune.no/nordvaagen-barnehage.266072.no.html


 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 65 700 

(høst 2022 – vår 2023). 

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 120 000 dekkes fra kommunene som egenandel til RSK Vest-Finnmark knyttet til rekomp, som 

koordinerer for hele regionen. 

 

Vest-Finnmark har en koordinator, som alle kommunene og enkelte av de private barnehagene 

finansieres gjennom aktivitetstilskudd. Ingen av de søkte midlene til rekomp vil gå til koordinator-

rollen. Alle midlene som det søkes om, vil gå til kompetanseutviklende tiltak i barnehagene (og til 

nettverk av barnehager) og til styringsgruppe eier/styrer barnehage. 

 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 720 000 for hele regionen RSK Vest-Finnmark, beregnet til 60 % UiT og 40% til eier. Hvordan disse 

fordeles inn mot hvert enkelt nettverk, vil defineres internt ved UiT og gjennom 

konkretiseringsavtaler med alle barnehagene/nettverk av barnehager.   

 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 

Kompetansebehovet er kartlagt. 

 

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

2 dager der alle pedlederne og styrerne samles og reviderer barnehagenes mobbeplan og lager plan 

for implementering av denne.   

8 pedagoger Kr 2000,- pr pedagog, pr dag  Kr. 16000,- 

3 styrere kr 2000,- pr pers, pr dag  Kr. 6000,- 

Totalt for 1 dag      Kr. 22000,-  x 2 =  Kr. 44000,- 

 

 4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 

 

Felles planleggingsdag med alle 3 barnehagene     Kr. 21700,- 

Total kostnad for prosjektet       Kr. 65700,- 



 

 

 

 

 

 4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenfinansieringen går til dekning av koordinator i RSK Vest-Finnmark, som blant annet sørger for 

søknad og rapport, bistand mot nettverkene, dialog og samarbeid med partner UiT og gjennomføring 

av kompetanseutviklende kurs for regionen som helhet.   

 

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

Kr 0. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Å fremme gode og trygge barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser. 

Dette er forankret i: 
Barnehageloven § 1; § 2 og kap. 8 
Rammeplan for barnehage herunder spesielt kap. 1 

I tillegg vil styrerne delta på en rekke kurs – innføring i pedagogisk analyse våren 2022. 

5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 

Alle ansatte har i 2 år vært en del at Læringsmiljøprosjektet med samme tema, og dette blir en 

videreføring og implementering av prosjektet.  

 

5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av  

  kompetansebehov?  

Dette rommer læringsmiljøet til ALLE barn i Nordkapp kommune. 

 

 5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

Barnehagens verdigrunnlag 



 

 

 

 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

Målet er å implementere ervervet kompetansen hos ansatte om forebygging, avdekking og 

håndtering mot mobbing og andre krenkelser. Mobbeplanen, rutiner og prosedyrer skal revideres og 

implementeres. 

 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

Alle ansatte i Nordkapp barnehagene er målgruppen.  

 

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Høst 2022. 

 

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Vår 2023. 

 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?   

I starten av perioden (sensommer/tidlig høst 2022), vil læringsmiljøsenteret og kontaktpersoner ved 

UiT ha møte med barnehageeier i Nordkapp og kontaktperson for nettverket i Nordkapp. På dette 

møtet vil det utarbeides konkretiseringsavtale som sier noe om møtetidspunkt, tema, 

ansvarsfordeling og målsettinger til tiltaket. Det foreligger en implementeringsplan for 

læringsmiljøprosjektet som vil gjennomføres i perioden.  

 

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

UiT ønsker gjennom ordningen å styrke profesjonsrelevansen i våre utdanninger ved at ansatte som 

deltar i partnerskap får erfaringer som kan brukes i undervisningen og i FOU-arbeid. Erfaringer fra 

partnerskap blir også drøftet i ulike møter og sammenhenger som bl.a. omhandler 

undervisningsplanlegging og praksisopplæring av våre studenter. Vi ønsker å kvalitetssikre 

utdanningen slik at den blir relevant for framtidige barnehagelærere. 

 



 

 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

Dette gjøres ved bl.a. å drøfte erfaringene med øvrige kollegaer på planleggingsdager, fagseminar o.l. 

slik at alle kan bidra og lære for best mulig utdanning. Se for øvrig pkt.6.6. Det utarbeides egen 

konkretiseringsavtale for hvert enkelt tiltak hvor dette utdypes grundigere. 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 

Videreføring av ervervet grunnkompetanse fått gjennom Læringsmiljøprosjektet gjennomført i 20/21 

og 21/22.  

 

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

 

 

 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 

FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING – BARNEHAGE 

Hammerfest – barnehage – rekomp 2022 - 2023 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 



 

 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

Unn Wenche Slettvoll, Hammerfest kommune telf. 40725720 

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

Unn.Slettvoll@hammerfest.kommune.no 

oyvrog@alta.kommune.no 

  

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

 

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Hammerfest kommune 

  

3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

 

Røverhiet barnehage: Ida Ellefsen 

Isbjørnhiet barnehage: Ann Vibeke Ingebrigtsen 

Prærien barnehage: Kristine Rønquist 

  

 3.3. Navn på deltakende private skoleeiere: 

 

 3.4.  Navn på deltakende PP-tjenester og andre kommunale tjenester som inngår i laget rundt barnet 

og eleven: 

  

 3.5. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

 UiT Norges Arktiske Universitet 



 

 3.6. Deltar Statped i tiltaket? Hvis ja, skriv hvilket «regionkontor» som deltar. 

  Ja 

  Nei 

3.7. Dersom Statped skal være involvert, beskriv hvordan. 

 

3.8. Beskriv hvordan PPT og eventuelle andre kommunale støttetjenester skal delta i 

kompetansetiltaket. 

 

3.9. Hvilke kommunale grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.10. Hvilke private grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.11. Hvilke fylkeskommunale videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

3.12. Hvor mange lærebedrifter skal delta i tiltaket? 

 

3.13. Hvilke private eller statlige videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket 

Elvetun barnehage 

Forsøl barnehage 

Håja barnehage 

Kvalsund barnehage 

Mylingen barnehage 

Nissenskogen barnehage 

Radioen barnehage 

Reindalen barnehage 

Rypefjord barnehage 

Tyven barnehage 

 

Barnehagene i Hammerfest er delt inn i 3 nettverk som samarbeider på tvers av barnehagene.  

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

Røverhiet barnehage 

Prærien barnehage 

Isbjørnhiet barnehage  

 

Barnehagene i Hammerfest er delt inn i 3 nettverk som samarbeider på tvers av barnehagene. 

http://www.elvetun.no/
http://www.forsolbarnehage.no/
http://www.hajabarnehage.no/
http://www.kvalsund.barnehageside.no/
http://www.mylingenbarnehage.no/
http://www.nissenskogenbarnehage.no/
http://www.radioenbarnehage.no/
http://www.reindalenbarnehage.no/
http://www.rypefjordbarnehage.no/
http://www.tyven.no/


 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 150 000. 

(Høst 2022 – vår 2023) 

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 

Kr. 120 000 dekkes fra kommunene som egenandel til RSK Vest-Finnmark knyttet til rekomp, som 

koordinerer for hele regionen. 

 

Vest-Finnmark har en koordinator, som alle kommunene og enkelte av de private barnehagene 

finansieres gjennom aktivitetstilskudd. Ingen av de søkte midlene til rekomp vil gå til koordinator-

rollen. Alle midlene som det søkes om, vil gå til kompetanseutviklende tiltak i barnehagene (og til 

nettverk av barnehager) og til styringsgruppe eier/styrer barnehage. 

 

  

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 720 000 for hele regionen RSK Vest-Finnmark, beregnet til 60 % UiT og 40% til eier. Hvordan disse 

fordeles inn mot hvert enkelt nettverk, vil defineres internt ved UiT og gjennom 

konkretiseringsavtaler med alle barnehagene/nettverk av barnehager.   

 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 

Kr. 60 000,- til vurdering av samlet kompetansebehov for barnehagesektoren i Hammerfest av egne 

midler.  

 



 

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

Kr. 30 000,- av de omsøkte midlene skal benyttes til å planlegge og utvikle kompetansetiltaket. Det 

meste av midlene vil benyttes til frikjøp, vikarutgifter og lokaler. 

 

 4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 

Kr. 120 000,- av en samlet sum på søkte midler (kr. 150 000,-) vil benyttes til gjennomføring av 

kompetansetiltaket. 

 

4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenfinansieringen går til dekning av koordinator i RSK Vest-Finnmark, som blant annet sørger for 

søknad og rapport, bistand mot nettverkene, dialog og samarbeid med partner UiT og gjennomføring 

av kompetanseutviklende kurs for regionen som helhet.   

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

Kr 0. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 

5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Temaet for kompetansetiltaket for 2022/2023 er forankret i: 

Barnehageloven § 1; § 2 og kap. 8 

Rammeplan for barnehage herunder spesielt kap. 1 

Stortingsmelding 6 

 

Temaet for kompetansetiltaket er å videreføre arbeidet med verktøyet «Væresammen». Vi har 

inneværende år hatt fokus på den autoritative voksenstilen i barnehagen, spesielt med fokus på barn 

som utfordrer. Vi har hatt nettbaserte samlinger med Per Roland og nettverksbaserte caser på tvers 

av barnehagene. På grunn av koronaepidemien har vi valgt å forlenge arbeidet med ett år, da vi har 

hatt en del utfordringer med gjennomføring av faglig utviklingsarbeid på det nivået vi ønsker å være. 

Vi vil våren 2022 gjennomføre en tredelt spørreundersøkelse til virksomhetsledere, pedagoger og 

fagarbeidere/assistenter om deres utbytte av kompetansetiltaket så langt. Gjennom svarene vi får 

skal vi lage et arbeidsgrunnlag for hvordan vi kan se at den enkelte ansatte er autoritative i den 

daglige kontakten med barn, foreldre og hverandre.  Vi ser allerede at vi fra høsten 2022 må dreie 

fokuset til å øve på å være varm, tydelig og grensesettende voksne i egne barnehager, med 

kollegaveiledning i daglige situasjoner og i nettverk på tvers av barnehager med innsendt case. 

I tillegg vil styrerne delta på en rekke kurs – innføring i pedagogisk analyse våren 2022. 

  

 5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 



 

Tiltaket er et samarbeid hvor alle barnehagene i Hammerfest (-1) hvor vi går sammen om et felles 

kompetanseløft med tanke på at alle barn skal få de samme mulighetene uavhengig av hvilken 

barnehage foreldrene velger. Ansatte og tillitsvalgte har gjennom en ståstedsanalyse vist behovet for 

et kompetanseløft innenfor området voksenrollen – og vi valgte da programmet «VæreSammen» 

(som nå er avsluttet sentralt) i arbeidet med å heve kompetansen i barnehagene for å få autoritative 

voksne som er varm, grensesettende og tydelig. Hjelpetjenester som PPT, barnevern og 

helsesykepleierne er invitert på kurs og foredrag i temaet og er godt kjent med kompetanseløftet 

innenfor barnehageområdet. Kompetanseløftet er også gjort godt kjent for foreldre gjennom 

foreldremøter og SU møter. 

  

 5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av 

kompetansebehov?  

Det samiske perspektivet ivaretas gjennom det flerkulturelle og minoritetsspråklige perspektivet i 

forhold til inkludering.  

 

Det er for barnehageåret 21-22 foretatt en kartlegging av hvor mange barn som er registrert med 

samisk opphav i Hammerfestbarnehagen, og vi finner ett barn. Med tanke på at det bare er ett barn 

med samisk opphav har vi vurdert at det samiske perspektivet blir ivaretatt i det daglige i nær 

kontakt/samarbeid med barnets foreldre, og at kompetansen vi erverver oss også vil gagne barnet 

med samisk opphav. 

 

 5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

 

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

 

Det er utrolig vanskelig å velge ett satsingsområde i strategien «Kompetanse for fremtidens 

barnehage» da alle satsingsområdene er representert godt (stort) i vårt arbeid og går helt inn i 

hverandre. Det at vi arbeider med «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning» kan 

ikke gjøres alene uten å også inkludere «Barnehagen som pedagogisk virksomhet», «kommunikasjon 

og språk» eller «Barnehagens verdigrunnlag»  

 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

Målet med kompetansetiltaket er først for barnehageåret 2021/2022 å bli kjent med den autoritative 

voksenstilen (teorien bak). Vi må lære hvordan voksenstilen skal utgjøre en viktig del av barnehagens 

pedagogiske plattform og de ansattes felles forståelse for å skape et inkluderende miljø for omsorg, 

lek, læring og danning med stort fokus på det psykososiale barnehagemiljøet. Barnehagens ansatte 

skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig 



 

for å fremme helse, trivsel, lek og læring hos barna. Vi har tatt i bruk litteratur og fått forelesninger 

ved professor Pål Roland i hvordan håndtere barn som utfordrer oss voksne i barnehagen. 

For barnehageåret 2022/23 skal vi trene på at de voksne utover sitt yrke i en dynamisk kombinasjon 

av varm relasjonsbygging til barnet og utøving av en tydelig voksenstil når det gjelder å sette krav å 

grenser, og få veiledning praktisk i hverdagen og i casenettverk med andre nettverksbarnehager. 

Målet er å ha ansatte i Hammerfestbarnehagene som arbeider for å fremme faktorer som gir et 

positivt psykososialt barnehagemiljø for barna. Alle barn som går i barnehage skal lære å forstå seg 

selv og andre bedre gjennom kompetanse på egne følelser. Gjennom tiltaket skal barn mestre 

normal stressutfordring i hverdagen.  

Gjennom bedre relasjonskompetanse blant de ansatte i barnehagene har de større mulighet til å gi 

barn et trygt og godt barnehagemiljø.  

 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

Alle ansatte i barnehage i Hammerfest kommune.  

Ansatte ved barnehagelærerutdanninga ved UiT. 

 

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Høst 2022 

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Slutten for kompetansetiltaket er våren 2023 hvor vi ønsker at den autoritative voksenstilen skal 

være implementert i Hammerfestbarnehagene. 

 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?   

I starten av perioden (sensommer/tidlig høst 2022), vil kontaktpersoner ved UiT ha møte med 

barnehageeier og de tre kontaktpersonene for nettverkene i Hammerfest kommune (alle har samme 

tiltak). På dette møtet vil det utarbeides konkretiseringsavtale som sier noe om møtetidspunkt, 

tema, ansvarsfordeling og målsettinger for tiltaket. 

Hammerfest har en samarbeidsavtale med Pål Roland og læringsmiljøsenteret ut våren 2023. UiT vil 

samarbeide gjennom konkretiseringsavtale knyttet til de implementeringstiltakene som vi skal 

gjennomføre barnehageåret 22/23. 

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

UiT ønsker gjennom ordningen å styrke profesjonsrelevansen i våre utdanninger ved at ansatte som 

deltar i partnerskap får erfaringer som kan brukes i undervisningen og i FOU-arbeid. Erfaringer fra 

partnerskap blir også drøftet i ulike møter og sammenhenger som bl.a. omhandler 

undervisningsplanlegging og praksisopplæring av våre studenter. Vi ønsker å kvalitetssikre 

utdanningen slik at den blir relevant for framtidige barnehagelærere. 

 



 

 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

Dette gjøres ved bl.a. å drøfte erfaringene med øvrige kollegaer på planleggingsdager, fagseminar o.l. 

slik at alle kan bidra og lære for best mulig utdanning. Se for øvrig pkt.6.6. Det utarbeides egen 

konkretiseringsavtale for hvert enkelt tiltak hvor dette utdypes grundigere. 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 

 

 

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 

FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING – BARNEHAGE 

Alta – kommune – rekomp – 2022-2023 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 

 



 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

Nina Sørensen, Alta kommune 

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

nina.sorensen@alta.kommune.no  

oyvrog@alta.kommune.no  

  

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

 

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

 Alta kommune 

  

3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

Alta: 

Holten barnehage, ikke fått svar 

Furua Barnehage 

Breverud barnehage 

Holmen naturbarnehage 

Komsatoppen musikkbarnehage 

Nyland studentbarnehage 

Furuly barnehage 

Áltta Siida (SaMos) Ikke med i vår satsning, men i SAMOS 

Læringsverkstedet Tornerose barnehage 

Snehvit barnehage 

Bossekop barnehage 

Åsen barnehage 

Rishaugen barnehage 

Imi barnehage 

 

mailto:nina.sorensen@alta.kommune.no
mailto:oyvrog@alta.kommune.no


 

 3.3. Navn på deltakende private skoleeiere: 

 

 3.4.  Navn på deltakende PP-tjenester og andre kommunale tjenester som inngår i laget rundt barnet 

og eleven: 

  

 3.5. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

 UiT Norges Arktiske Universitet 

 3.6. Deltar Statped i tiltaket? Hvis ja, skriv hvilket «regionkontor» som deltar. 

  Ja 

  Nei 

3.7. Dersom Statped skal være involvert, beskriv hvordan. 

 

3.8. Beskriv hvordan PPT og eventuelle andre kommunale støttetjenester skal delta i 

kompetansetiltaket. 

 

3.9. Hvilke kommunale grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.10. Hvilke private grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.11. Hvilke fylkeskommunale videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

3.12. Hvor mange lærebedrifter skal delta i tiltaket? 

 

3.13. Hvilke private eller statlige videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket? 

Aronnes barnehage 

Breidablikk barnehage 

Guovddáš mánáidgárdi 

Kaiskuru nærmiljøsenter 

Kronstad barnehage 

Leirbotn oppvekstsenter 

Oterfaret barnehage 

Rafsbotn barnehage 

Saga barnehage 

Sentrum barnehage 

Talvik oppvekstsenter 

https://www.alta.kommune.no/aronnes-barnehage.553096.no.html
https://www.alta.kommune.no/breidablikk-barnehage.550320.no.html
https://www.alta.kommune.no/cppage.553098.no.html
https://www.alta.kommune.no/kaiskuru-naermiljoesenter.553117.no.html
https://www.alta.kommune.no/kronstad-barnehage.553329.no.html
https://www.alta.kommune.no/leirbotn-oppvekstsenter.553766.no.html
https://www.alta.kommune.no/oterfaret-barnehage.553093.no.html
https://www.alta.kommune.no/rafsbotn-barnehage.553331.no.html
https://www.alta.kommune.no/saga-barnehage.553756.no.html
https://www.alta.kommune.no/sentrum-barnehage.553103.no.html
https://www.alta.kommune.no/talvik-oppvekstsenter.553767.no.html


 

Tverrelvdalen barnehage 

 

Barnehagene i Alta er delt inn i 4 nettverk som samarbeider på tvers. 

Det er to kommunale nettverk og to private nettverk. 

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

Nina, dette må jo sjekkes opp: 

 

Holten barnehage? Har ikke fått svar 

Furua Barnehage 

Breverud barnehage 

Holmen naturbarnehage 

Komsatoppen musikkbarnehage 

Nyland studentbarnehage 

Furuly barnehage 

Áltta Siida (SaMos) – ikke med på vår satsning 

Læringsverkstedet Tornerose barnehage 

Snehvit barnehage 

Bossekop barnehage 

Åsen barnehage 

Rishaugen barnehage 

Imi barnehage 

 

Barnehagene i Alta er delt inn i 4 nettverk som samarbeider på tvers. 

  

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Vi ønsker å bruke dette tilskuddet til følgende områder: 

- Styringsgruppe som består av 2 kommunale styrere og 2 private styrere (disse representerer 

også nettverkene), barnehagefaglig ansvarlig i kommunen bruker ca. 30 % av sin stilling 

knyttet til dette utviklingsprosjektet, PPT, UiT og evt. andre samarbeidspartnere som 

mobbeombud, kontorleder RSK m.m. Her søker vi 40.000, da vår egenandel er ca. 80.000 (ett 

https://www.alta.kommune.no/tverrelvdalen-barnehage.553763.no.html


 

møte i måneden, mellomarbeid, heldagsmøter, forarbeid for deltakerne som til daglig har 

styrerstillinger)  

- Nettverk: Barnehagene i Alta er fordelt inn i fire nettverk. Disse nettverkene har en 

nettverksleder og det er ca. 20 avdelinger pr nettverk. Det vil igjen si at det er ca. 65 

personer i hver nettverk. (Det er ca. 65 ansatte per nettverk, her søker vi om midler til 

erfaringssamlinger og lærende nettverk, frikjøp av ressurspersoner, fasiliteter til at så mange 

skal kunne møtes, utgjør ca. 1000 pr ansatt – 240 000. 

- Viktige møtearenaer for utvikling, erfaringsdelinger og forankring. Her organiserer 

nettverkene mange lærende møter, som blant annet erfaringsdeling. Styringsgruppen 

organiserer lærende møter for ledelsen der målsettingen er å lede utviklingsarbeid, samt at 

vi bruker å samle alle til en Kick off. Vår erfaring er at dette er svært viktig i 

forankringsarbeidet. Dette ga et større resultat enn vi først hadde antatt (dette punktet kan 

sees i sammenheng med det første punktet). 

Kr. 280 000. 

 

(høst 2022 – vår 2023) 

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 120 000 dekkes fra kommunene som egenandel til RSK Vest-Finnmark knyttet til rekomp, som 

koordinerer for hele regionen. 

 

Vest-Finnmark har en koordinator, som alle kommunene og enkelte av de private barnehagene 

finansieres gjennom aktivitetstilskudd. Ingen av de søkte midlene til rekomp vil gå til koordinator-

rollen. Alle midlene som det søkes om, vil gå til kompetanseutviklende tiltak i barnehagene (og til 

nettverk av barnehager) og til styringsgruppe eier/styrer barnehage.  

 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 720 000 for hele regionen RSK Vest-Finnmark (beregnet til 60 % UiT og 40% til eier). Hvordan 

disse fordeles inn mot hvert enkelt nettverk, vil defineres internt ved UiT og gjennom 

konkretiseringsavtaler med alle barnehagene/nettverk av barnehager.   

 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 

Vi har i oppstarten av dette utviklingsarbeidet som strekker seg over to år (2021 - 2023) tatt en 

ståstedsanalyse. Vi vil bruke ståstedsanalyse underveis i dette arbeidet for å evaluere og justere våre 

planer.  

 

Ca. 20.000 – knyttet mot 4 nettverk. 

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 



 

Her vil både styringsgruppen, men også nettverkene ved deres ledere bruke ressurser. 

Styringsgruppen: 10.000 

Nettverkene: ca. 16.000 – i 4 nettverk. 

 

 4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 

 Styringsgruppen: kr. 30.000. 

Nettverkene: kr. 204.000 - 4 nettverk (ca. 780 pr. ansatt). 

 

 4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenfinansieringen går til dekning av koordinator i RSK Vest-Finnmark, som blant annet sørger for 

søknad og rapport, bistand mot nettverkene, dialog og samarbeid med partner UiT og gjennomføring 

av kompetanseutviklende kurs for regionen som helhet.   

Barnehagefaglig ansvarlig i kommunen vil bruke ca. 30 % av stillingen til dette arbeidet, 

styringsgruppen (4 styrere vil ha 10 møter i året, samt forarbeid og etterarbeid). 

 

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

30 % av stillingen til barnehagefaglig ansvarlig utgjør ca. 192.000. Dette beregner vi som en del av 

egenfinansiering. Men det er den som har rollen som koordinator. 

 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Sammen skape trygge og gode barnehagemiljø for våre barn i Alta. 

- Nulltoleranse for mobbing 

- Godt forebyggende arbeid 

- Alle har aktivitetsplikt 

- Skjerpet aktivitetsplikt mot voksnes/ansattes handlinger som krenker barn 

Vi skal også implementere et system som heter «Se meg tidlig». 

Vi har utarbeidet en samhandlingsmodell som skal implementeres i alle virksomhetene. 

 

Temaet for kompetansetiltaket er for øvrig forankret i: 

- Barnehageloven Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø § 41, § 42 og § 43 

- Rammeplan for barnehagen  

- Meld. St. 6 (2019–2020) 

- Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 

Tidlig innsats betyr at vi skal sette i gang tiltak for barn/ungdom med en gang det er behov for det. 

Innsatsen skal være helsefremmende og forebyggende. Målet er at barn og ungdom skal bli sett i 

tidlig alder og tidlig i et risikoforløp. 



 

 

I tillegg vil styrerne delta på en rekke kurs – innføring i pedagogisk analyse våren 2022.  

 5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 

 Vi jobber tverrfaglig i Alta kommune. 

Dette arbeidet er forankret vet at avgjørelser og områder drøftes i vår ledergruppe der både PPT, 

skole, helesykepleier og barnevernet er representert. 

Forankringen ut i barnehagene gjøres ved at vi har en felles satsning, opprettet styringsgruppe der 

alle nettverkene er representert, samt at PPT og andre aktuelle samarbeidspartnere er med/inviteres 

inn. 

Vi har også vært i hovedutvalget og informert om denne satsningen. 

De tillitsvalgte er invitert inn på alle våre utviklingsmøter og stormøter der alle ansatte er samlet. 

Foreldrene blir informert i foreldremøter, samt at vi planlegger egen møter med foreldrene der dette 

er tema. 

Barns medvirkning er også en sentral del av alt vi gjør i våre barnehager. 

Vi har også opprettet/invitert inn mobbeombudet, samt at vi deltar på veiledningsmøter og kurs som 

Statsforvalteren har jevnlig. 

 

 5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av 

kompetansebehov?  

Det samiske perspektivet har en selvfølgelig plass i dette utviklingsarbeidet. Vi er en kommune med 

mange samiske innbyggere, og dette favner om likeverd, hindre utenforskap, integrering, verdisyn 

m.m. Gjennom historien har man kunne se og oppleve krenkelser og mobbing av etniske grupper. Vi 

vil med dette arbeidet forsterke vår kunnskap og holdninger gjennom dette arbeidet. Målet er at alle 

barn og foreldre skal oppleve trygge, inkluderende og gode barnehager. 

 

 5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

 

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. 

 

 

 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 



 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

Hovedmålet er: Alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Vi skal implementere samhandlingsmodellen og «Se meg tidlig». 

Tidlig innsats betyr at vi skal sette i gang tiltak for barn/ungdom med en gang det er behov for det. 

Innsatsen skal være helsefremmende og forebyggende. Målet er at barn og ungdom skal bli sett i 

tidlig alder og tidlig i et risikoforløp. Vi ser at disse to områdene henger sammen. 

Vi har tatt en ståstedsanalyse, og vil også bruke den underveis for å justere vårt arbeid. 

Vi holder nå på å utarbeide en felles ståstedsanalyse som vi skal bruke. Denne analysen vil bli brukt i 

starten, i selve prosessen og som en avslutning. Vil vi kunne vurdere om vår satsning har gitt oss den 

måloppnåelsen vi ønsker. 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

Målgruppen: De ansatte i barnehagen, barna og foreldrene. 

Vi skal: 

Fremme et godt og trygt barnehagemiljø. 

Forebygge mobbing og krenkelser. 

Håndtere mobbing og andre krenkelser. 

Vi skal komme tidlig inn hvis barn kommer inn i et risikoforløp. 

Vi ønsker også å dra med foreldrene i dette arbeidet, da de har en viktig rolle, ikke bare for sitt eget 

barn, men også for hele barnegruppen. Dette med tanke på fritidsaktiviteter og hvordan de kan bidra 

inn for å forebygge blant annet utestengelse. 

 

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Vi startet opp høsten 2021 og vil avslutte våren 2023. Men vi må vurdere om vi må forlenge dette 

noe – på grunn av covid 19 og mange utgåtte møter/samlinger. 

 

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Våren 2023 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?   

I starten av perioden, vil kontaktpersoner ved UiT ha møte med barnehageeier og de fire 

kontaktpersonene for nettverkene i Alta kommune (alle har samme tiltak). På dette møtet vil det 

utarbeides konkretiseringsavtale som sier noe om møtetidspunkt, tema, ansvarsfordeling og 

målsettinger for kompetansetiltaket. Fra barnehageeiers side er det ønskelig at styringsgruppen og 

UiT har noen felles treffpunkt, og at dette nedfelles i konkretiseringsplanen.  



 

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

UiT ønsker gjennom ordningen å styrke profesjonsrelevansen i våre utdanninger ved at ansatte som 

deltar i partnerskap får erfaringer som kan brukes i undervisningen og i FOU-arbeid. Erfaringer fra 

partnerskap blir også drøftet i ulike møter og sammenhenger som bl.a. omhandler 

undervisningsplanlegging og praksisopplæring av våre studenter. Vi ønsker å kvalitetssikre 

utdanningen slik at den blir relevant for framtidige barnehagelærere. 

 

 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

Dette gjøres ved bl.a. å drøfte erfaringene med øvrige kollegaer på planleggingsdager, fagseminar o.l. 

slik at alle kan bidra og lære for best mulig utdanning. Se for øvrig pkt.6.6. Det utarbeides egen 

konkretiseringsavtale for hvert enkelt tiltak hvor dette utdypes grundigere. 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 

Vi har jobbet strukturert med kompetansetiltak siden 2016. 

Vi har hatt planer som har vært langsiktige. 

2016 – 2017  voksenrollen og relasjonsbygging 

2017-2018  Psykisk helse 

2018 -2019 realfag 

2019 – 2021 Språkløype 

2021 – 2023 Sammen skape trygge og gode barnehagemiljø for våre barn i Alta 

Vi ser at den kunnskapen vi har fra tidligere år, hjelper oss i denne planperioden. 

«Se meg tidlig» er et tverrsektorielt prosjekt som barnehagene er en del av. 

 

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

Vedlagt ligger vår foreløpige overordnet plan «sammen om det viktigste del 2» 

Den er under arbeid, og er ikke ferdig. Vi ønsker å konkretisere den noe, samt legge ved en 

aktivitetsplan som er konkret. 

Alle barnehagene sender i tillegg inn en egen handlingsplan for dette arbeidet. Der fremgår det hva 

de skal jobbe med, når og hvem som har ansvaret.  

Det legges også et eksempel på en slik handlingsplan fra en av våre barnehager i Alta. 

Informasjon om Se meg tidlig: 



 

https://www.alta.kommune.no/se-meg-tidlig.544461.no.html 

 

Ny versjon – Loppa og Måsøy: 

 

Beslutningsgrunnla

g Loppa og Måsøy 2022-2023.xlsx
 

 

Rapporter for tilskudd dekomp for 2021/2022 

 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Hasvik kommune - UiT - dekomp 2021-2022 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvind.rognli@alta.kommune.no 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2021/1353 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke skoleeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom 

partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i dette 

kompetansetiltaket. 

https://www.alta.kommune.no/se-meg-tidlig.544461.no.html


 

 3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Hasvik kommune 

 3.2. Navn på deltakende private skoleeiere: 

Ingen kommentar fra instansen 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

UiT, Norges Arktiske Universitet 

 3.4. Hvor mange kommunale grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

3 

 3.5. Hvor mange private grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

0 

 3.6. Hvor mange fylkeskommunale videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 

 3.7. Hvor mange private eller statlige videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021 og egenfinansiering. 

Egenfinansiering kan være i form av arbeidstid/stillingsprosent eller bruk av egne midler knyttet til 

dette kompetansetiltaket.   

I pkt 4.4. - 4.6. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket og å gjennomføre kompetansetiltaket.  NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, 



 

men et omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i 

de ulike fasene. 

 4.1. Totalt tilskudd som skoleeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi kronebeløp): 

35300 

 4.2. Total egenfinansiering hos skoleeier(ne) i 2021 (oppgi kronebeløp): 

185000 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

1000000 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som skoleeier har brukt til vurdering av behov i en fase før tildeling 
av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i kommentarfeltet. 
 

0 

Ingen kommentar fra instansen 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.6. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.7. Beskriv kort hva egenfinansieringen er brukt til. 

Skoleeiere i Vest-Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Nordkapp, Loppa, Måsøy) 

samarbeider om skoleutvikling. Det er opprettet en koordinator for å ivareta dette 

arbeidet. Det er etablert et styre bestående av skoleeiere som møtes ca. 4 ganger i 



 

året. Her fattes det beslutninger om tema, søknad og fordeling basert på behovene 

ved den enkelte skole. 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. Det 

er inngått partnerskap med UiT som tildeles egen midler for samarbeid og felles 

utvikling. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

 4.8. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

Ikke angitt heltall 

Hasvik: Tildelt kr. 35 300. Hele beløpet er planlagt brukt vårhalvåret 2022.  

 4.9. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

185000 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte.  

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Hasvik: Læringsmiljø   



 

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i skolenes behov, og hvordan har 

ansatte og tillitsvalgte på skolene medvirket? 

Hasvik: Læringsmiljø er tema for utviklingsarbeidet i Hasvik. Kompetansetiltaket er 

forankret i data fra ulike undersøkelser samt uttrykt behov fra skolene.    

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I liten grad 

Ingen kommentar fra instansen 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Debatten og avgjørelsen om skolestruktur for ungdomstrinnet har begrenset 

utviklingsarbeidet i perioden. Det tas sikte på å bruke midlene på vårhalvåret 2022 - 

læringsmiljø.  

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Vår 

2022 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2022 



 

 6.4. Hvordan har skoleeier og universitet / høgskole samarbeidet i de ulike 
fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre 

kompetansetiltaket?   

Skolene i Hasvik er inndelt i 1 nettverk. UiT har utarbeidet konkretiseringsavtale med 

nettverket. 

 6.5. Hvordan har universitet/høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 

profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Det doble formålet i 

tilskuddsordningen inngår som en del av denne satsingen. Erfaringer fra 

partnerskapet anvendes/vil bli anvendt på følgende måter: 

Ansatte som deltar i partnerskapet får erfaringer som brukes i egen undervisning i 

lærerutdanningen 

Erfaringer fra partnerskapet blir diskutert i formelle og uformelle møter blant ansatte 

i lærerutdanningene, og kan på denne måten inspirere kollegabasert utvikling også 

ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Samtaler om erfaringer fra 

partnerskapsarbeid kan gi grobunn for videre revidering av emneplaner, videre 

utvikling av praksis og revidering av eksamensoppgaver som i større grad relateres 

til studentenes fremtidige virke som lærere. 

Erfaringer fra partnerskapet bidrar til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 

problemstillinger som kan utforskes i FoU-prosjekter og studentenes 

masteroppgaver. 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling på 

skolene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 
/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Vi har ikke kommet i gang med samarbeidet med UiT, og har ikke hatt ressurs til å 

besvare UiT. Debatten og avgjørelsen om skolestruktur for ungdomstrinnet har 

utsatt utviklingsarbeidet. Vi satser på mer aktivitet i vårhalvåret. 



 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Kompetansetiltak i skolen har alltid sammenheng med tidligere tiltak. Vi har ikke 

begynt på kompetanseløftet for spes.ped. og inkl. praksis, men har gjennomført en 

stor kartlegging på området høsten 2021. 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

Kommentar fra UiT: Korona-situasjonen har vært utfordrende mht gjennomføring av 

opplegg basert på fysisk tilstedeværelse. Summen på tildeling til UiT er felles for hele 

region Vest-Finnmark. 

Kommentar fra Hasvik kommune: På grunn av høyt fokus korona, på reduksjon i 

smitte, noe fravær m.m. har perioden vært vanskelig. Debatten og avgjørelsen om 

skolestruktur for ungdomstrinnet har begrenset utviklingsarbeidet i perioden i 

Hasvik, men vi tar sikte på å komme i gang våren 2022. Summen på egenandel er 

felles for hele region Vest-Finnmark. 

Ingen vedlegg fra instansen 

 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Måsøy kommune - UiT - dekomp 2021-2022 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvind.rognli@alta.kommune.no 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2021/1353 



 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke skoleeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom 

partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i dette 

kompetansetiltaket. 

 3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Måsøy kommune 

 3.2. Navn på deltakende private skoleeiere: 

Ingen kommentar fra instansen 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

UiT, Norges Arktiske Universitet 

 3.4. Hvor mange kommunale grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

2 

 3.5. Hvor mange private grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

0 

 3.6. Hvor mange fylkeskommunale videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 



 

 3.7. Hvor mange private eller statlige videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021 og egenfinansiering. 

Egenfinansiering kan være i form av arbeidstid/stillingsprosent eller bruk av egne midler knyttet til 

dette kompetansetiltaket.   

I pkt 4.4. - 4.6. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket og å gjennomføre kompetansetiltaket.  NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, 

men et omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i 

de ulike fasene. 

 4.1. Totalt tilskudd som skoleeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi kronebeløp): 

20425 

 4.2. Total egenfinansiering hos skoleeier(ne) i 2021 (oppgi kronebeløp): 

185000 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

1000000 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som skoleeier har brukt til vurdering av behov i en fase før tildeling 
av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i kommentarfeltet. 
 

0 

Ingen kommentar fra instansen 



 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.6. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.7. Beskriv kort hva egenfinansieringen er brukt til. 

Skoleeiere i Vest-Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Nordkapp, Loppa, Måsøy) 

samarbeider om skoleutvikling. Det er opprettet en koordinator for å ivareta dette 

arbeidet. Det er etablert et styre bestående av skoleeiere som møtes ca. 4 ganger i 

året. Her fattes det beslutninger om tema, søknad og fordeling basert på behovene 

ved den enkelte skole. 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. Det 

er inngått partnerskap med UiT som tildeles egen midler for samarbeid og felles 

utvikling. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

 4.8. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

Ikke angitt heltall 

Måsøy: Tildelt kr. 20 425. Disse midlene vil bli brukt vår 2022.  

 4.9. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

185000 



 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

PALS, Satsningen på PALS har som hovedmål å gi et trygt og godt miljø for 

elevene. Et delmål skal bidra til at skolen også får et bedre læringsmiljø og 

dermed større læringstrykk.   

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i skolenes behov, og hvordan har 

ansatte og tillitsvalgte på skolene medvirket? 

Satsningsområdet kom av at elevundersøkelser, kartlegginger/elevsamtaler og 

lærerundersøkelsen viste behov for å bedre elevmiljøet på skolen. Tillitsvalgte var 

involvert fra starten av og det var enighet om at de ansatte måtte være med på å 

bestemme tiltak slik at tidlig involvering ville skape eierforhold. Fellestider med 

ansatte ble brukt for å belyse problemet og for å finne løsninger. De ansatte 

undersøkte mulige modeller og valget falt på PALS. 

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I noen grad 

Måsøyskolen har et samarbeid med Porsanger kommune om samiskundervisningen. 

Måsøy kjøper lærertimer fra Porsanger. Porsanger kommune vurderer 

kompetansebehov for sine lærere. Havøysund skole, som har to elever som får 

samiskundervisning, har prioritert å lage nytt samiskrom med nytt IKT utstyr som er 

koblet opp med kablet nettverk for å gi elevene et godt fjernundervisningstilbud. 



 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Måsøy: Satsningen på PALS har som hovedmål å gi et trygt og godt miljø for 

elevene. Et delmål blir at skolen også får et bedre læringsmiljø og dermed større 

læringstrykk. Vi har plan om økt samarbeid med Loppa kommune (kystbarna) og UiT 

i forhold til nettverksarbeid med skolene i tiden framover. 

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 

2021 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2022 

 6.4. Hvordan har skoleeier og universitet / høgskole samarbeidet i de ulike 
fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre 

kompetansetiltaket?   

Måsøy og Loppa: Skolene i Måsøy og Loppa er delt inn i 1 nettverk. UiT har 

utarbeidet konkretiseringsavtale med nettverket. 

 6.5. Hvordan har universitet/høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 

profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Det doble formålet i 

tilskuddsordningen inngår som en del av denne satsingen. Erfaringer fra 

partnerskapet anvendes/vil bli anvendt på følgende måter: 



 

Ansatte som deltar i partnerskapet får erfaringer som brukes i egen undervisning i 

lærerutdanningen 

Erfaringer fra partnerskapet blir diskutert i formelle og uformelle møter blant ansatte 

i lærerutdanningene, og kan på denne måten inspirere kollegabasert utvikling også 

ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Samtaler om erfaringer fra 

partnerskapsarbeid kan gi grobunn for videre revidering av emneplaner, videre 

utvikling av praksis og revidering av eksamensoppgaver som i større grad relateres 

til studentenes fremtidige virke som lærere. 

Erfaringer fra partnerskapet bidrar til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 

problemstillinger som kan utforskes i FoU-prosjekter og studentenes masteroppgaver 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling på 

skolene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 

/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Måsøyskolen ønsker fremover å videreutvikle prosjektet kystbarnas beste som også 

har som mål å se på hvordan man kan utnytte felles ressurser innenfor opplæring på 

mindre distriktskoler. Da med også fokus på digitalisering. 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Kompetansetiltak i skolen har alltid sammenheng med tidligere tiltak. Vi har ikke 

begynt på kompetanseløftet for spes.ped. og inkl. praksis, men har gjennomført en 

stor kartlegging på området høsten 2021. 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

Kommentar fra UiT: Korona-situasjonen har vært utfordrende mht gjennomføring av 

opplegg basert på fysisk tilstedeværelse. Summen på tildeling til UiT er felles for hele 

region Vest-Finnmark. 

Kommentar fra Måsøy kommune: På grunn av høyt fokus korona, på reduksjon i 



 

smitte, noe fravær m.m. har perioden vært vanskelig. Summen på egenandel er 

felles for hele region Vest-Finnmark. 

Ingen vedlegg fra instansen 

 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Loppa kommune - UiT - dekomp 2021 - 2022 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvind.rognli@alta.kommune.no 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2021/1353 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke skoleeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom 

partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i dette 

kompetansetiltaket. 

 3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Loppa kommune 



 

 3.2. Navn på deltakende private skoleeiere: 

Ingen kommentar fra instansen 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

UiT, Norges Arktiske Universitet 

 3.4. Hvor mange kommunale grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

3 

 3.5. Hvor mange private grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

0 

 3.6. Hvor mange fylkeskommunale videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 

 3.7. Hvor mange private eller statlige videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021 og egenfinansiering. 

Egenfinansiering kan være i form av arbeidstid/stillingsprosent eller bruk av egne midler knyttet til 

dette kompetansetiltaket.   

I pkt 4.4. - 4.6. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket og å gjennomføre kompetansetiltaket.  NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, 

men et omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i 

de ulike fasene. 



 

 4.1. Totalt tilskudd som skoleeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi kronebeløp): 

20425 

 4.2. Total egenfinansiering hos skoleeier(ne) i 2021 (oppgi kronebeløp): 

185000 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

1000000 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som skoleeier har brukt til vurdering av behov i en fase før tildeling 
av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i kommentarfeltet. 
 

0 

Ingen kommentar fra instansen 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.6. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

9500 

 4.7. Beskriv kort hva egenfinansieringen er brukt til. 

Skoleeiere i Vest-Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Nordkapp, Loppa, Måsøy) 

samarbeider om skoleutvikling. Det er opprettet en koordinator for å ivareta dette 

arbeidet. Det er etablert et styre bestående av skoleeiere som møtes ca. 4 ganger i 

året. Her fattes det beslutninger om tema, søknad og fordeling basert på behovene 

ved den enkelte skole. 



 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. Det 

er inngått partnerskap med UiT som tildeles egen midler for samarbeid og felles 

utvikling. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

 4.8. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

Ikke angitt heltall 

Loppa fikk tildelt 20 425. Av disse er 9500 brukt høsten 2021. Resten vil brukes 

vårhalvåret 2022.  

 4.9. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

185000 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Loppa: Digitaliseringsprosjektet og "Kystbarna" 



 

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i skolenes behov, og hvordan har 

ansatte og tillitsvalgte på skolene medvirket? 

Vi så at vi var sårbar på digitale hjelpemidler når korona inntraff. Derfor så vi på 

dette som et helt nødvendig kompetanseutviklingstiltak å sette i gang. 

Digitaliseringsprosjektet og etter hvert økt samarbeid med Måsøy knyttet til 

«kystbarna» vil også ha fokus framover.  

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I liten grad 

Ingen kommentar fra instansen 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Vi har plan om økt samarbeid med Måsøy og UiT i forhold til nettverksarbeid med 

skolene i tiden framover. 

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 

2021 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2022 



 

 6.4. Hvordan har skoleeier og universitet / høgskole samarbeidet i de ulike 
fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre 

kompetansetiltaket?   

Skolene i Loppa inngår i nettverk med skolen i Måsøy, Kystbarna. Vi har ikke helt 

kommet i gang med samarbeidet på skoleområdet (barnehageområdet har kommet 

godt i gang). UiT har utarbeidet konkretiseringsavtale med nettverket. 

 6.5. Hvordan har universitet/høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 

profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Det doble formålet i 

tilskuddsordningen inngår som en del av denne satsingen. Erfaringer fra 

partnerskapet anvendes/vil bli anvendt på følgende måter: 

Ansatte som deltar i partnerskapet får erfaringer som brukes i egen undervisning i 

lærerutdanningen 

Erfaringer fra partnerskapet blir diskutert i formelle og uformelle møter blant ansatte 

i lærerutdanningene, og kan på denne måten inspirere kollegabasert utvikling også 

ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Samtaler om erfaringer fra 

partnerskapsarbeid kan gi grobunn for videre revidering av emneplaner, videre 

utvikling av praksis og revidering av eksamensoppgaver som i større grad relateres 

til studentenes fremtidige virke som lærere. 

Erfaringer fra partnerskapet bidrar til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 

problemstillinger som kan utforskes i FoU-prosjekter og studentenes 

masteroppgaver. 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling på 

skolene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 

/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Vi har ikke kommet i gang med samarbeidet med UiT. Loppaskolen ønsker fremover 

å videreutvikle prosjektet kystbarnas beste som også har som mål å se på hvordan 

man kan utnytte felles ressurser innenfor opplæring på mindre distriktskoler. Da 

også med fokus på digitalisering. 



 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Kompetansetiltak i skolen har alltid sammenheng med tidligere tiltak. Vi har ikke 

begynt på kompetanseløftet for spes.ped. og inkl. praksis, men har gjennomført en 

stor kartlegging på området høsten 2021. 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

Kommentar fra UiT: Korona-situasjonen har vært utfordrende mht gjennomføring av 

opplegg basert på fysisk tilstedeværelse. Summen på tildeling til UiT er felles for hele 

region Vest-Finnmark. 

Kommentar fra Loppa kommune: På grunn av høyt fokus korona, på reduksjon i 

smitte, noe fravær m.m. har perioden vært vanskelig, men vi tar sikte på å komme i 

gang våren 2022. Summen på egenandel er felles for hele region Vest-Finnmark. 

Ingen vedlegg fra instansen 

 

 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Dekomp - UiT Nordkapp 2021/2022  

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvrog@alta.kommune.no 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2021/1353 



 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke skoleeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom 

partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i dette 

kompetansetiltaket. 

 3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Nordkapp kommune 

 3.2. Navn på deltakende private skoleeiere: 

Ingen kommentar fra instansen 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

Honningsvåg skole og UiT Norges Arktiske Universitet 

 3.4. Hvor mange kommunale grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

1 

 3.5. Hvor mange private grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

0 

 3.6. Hvor mange fylkeskommunale videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 



 

 3.7. Hvor mange private eller statlige videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021 og egenfinansiering. 

Egenfinansiering kan være i form av arbeidstid/stillingsprosent eller bruk av egne midler knyttet til 

dette kompetansetiltaket.   

I pkt 4.4. - 4.6. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket og å gjennomføre kompetansetiltaket.  NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, 

men et omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i 

de ulike fasene. 

 4.1. Totalt tilskudd som skoleeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi kronebeløp): 

40850 

 4.2. Total egenfinansiering hos skoleeier(ne) i 2021 (oppgi kronebeløp): 

Ikke angitt heltall 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

1000000 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som skoleeier har brukt til vurdering av behov i en fase før tildeling 
av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i kommentarfeltet. 
 

0 

Ingen kommentar fra instansen 



 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

0 

 4.6. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

30000 

 4.7. Beskriv kort hva egenfinansieringen er brukt til. 

Skoleeiere i Vest-Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Nordkapp, Loppa, Måsøy) 

samarbeider om skoleutvikling. Det er opprettet en koordinator for å ivareta dette 

arbeidet. Det er etablert et styre bestående av skoleeiere som møtes ca. 4 ganger i 

året. Her fattes det beslutninger om tema, søknad og fordeling basert på behovene 

ved den enkelte skole. 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. Det 

er inngått partnerskap med UiT som tildeles egen midler for samarbeid og felles 

utvikling. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

 4.8. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

10850 

Nordkapp: Tildelt kr. 40 850. Av disse er ca. 30 000,- brukt høsten 2021. 10 850 

brukes våren 2022. 

 4.9. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

Ikke angitt heltall 



 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Læringsmiljøprosjekt. Fagfornyelsen, tverrfaglighet (livsmestring), 

dybdelæring, profesjonsfelleskap, programmering.   

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i skolenes behov, og hvordan har 

ansatte og tillitsvalgte på skolene medvirket? 

Nordkapp: Fellesmøter, kartlegging i grupper (hele personalet, inkludert 

fagarbeidere) av behov / kunnskap om ny læreplan + klubbmøte. Digitale og fysiske 

møter med veilederne fra UiT, prosess videre med personalet. 

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I liten grad 

Ingen kommentar fra instansen 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Nordkapp: Øke skolens evne til å implementere Fagfornyelsen, nye læreplaner, 

kompetanseplaner mm. 



 

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 

2021 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2022 

 6.4. Hvordan har skoleeier og universitet / høgskole samarbeidet i de ulike 
fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre 

kompetansetiltaket?   

Skolen i Nordkapp har fungert som eget nettverk. UiT har utarbeidet 

konkretiseringsavtale med nettverket. Det er ytret ønske om å delta i et større 

nettverk med andre skoler i regionen. UiT og skoleledelsen ved Honningsvåg skole 

har hatt flere digitale samarbeidsmøter, samt et fysisk møte. UiT- veiledere har 

gjennomført et fysisk seminar med fagfornyelsen i fokus og utviklet opplegg for 

fagdag om demokrati og medborgerskap.  

 6.5. Hvordan har universitet/høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 

profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Det doble formålet i 

tilskuddsordningen inngår som en del av denne satsingen. Erfaringer fra 

partnerskapet anvendes/vil bli anvendt på følgende måter: 

 Ansatte som deltar i partnerskapet får erfaringer som brukes i egen undervisning 

i lærerutdanningen 

 Erfaringer fra partnerskapet blir diskutert i formelle og uformelle møter blant 

ansatte i lærerutdanningene, og kan på denne måten inspirere kollegabasert 

utvikling også ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Samtaler om 

erfaringer fra partnerskapsarbeid kan gi grobunn for videre revidering av 



 

emneplaner, videre utvikling av praksis og revidering av eksamensoppgaver som 

i større grad relateres til studentenes fremtidige virke som lærere. 

 Erfaringer fra partnerskapet bidrar til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 

problemstillinger som kan utforskes i FoU-prosjekter og studentenes 

masteroppgaver 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling på 

skolene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 

/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Honningsvåg skole veldig fornøyd med samarbeidet med UiT. Vi har hatt faglig 

veiledning og oppfølging siden skolestart. 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Nordkapp: Kompetansetiltak i skolen har alltid sammenheng med tidligere tiltak, 

videreutvikling bygger alltid på det en har gjort tidligere, eventuelt at en bruker 

erfaringer fra tidligere tiltak, både positive og negative.  

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

Kommentar fra UiT: Korona-situasjonen har vært utfordrende mht gjennomføring av 

opplegg basert på fysisk tilstedeværelse. 

Kommentar fra kommunene: Krevende situasjon å samle og gjennomføre 

kompetansetiltak. Vi er blitt veldig gode å bruke digitale hjelpemidler.  

Ingen vedlegg fra instansen 



 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Hammerfest kommune - UiT - dekomp 2021-2022 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvind.rognli@alta.kommune.no 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2021/1353 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke skoleeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom 

partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i dette 

kompetansetiltaket. 

 3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Hammerfest kommune 

 3.2. Navn på deltakende private skoleeiere: 

Ingen kommentar fra instansen 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

UiT, Norges Arktiske Universitet 



 

 3.4. Hvor mange kommunale grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

10 

 3.5. Hvor mange private grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

0 

 3.6. Hvor mange fylkeskommunale videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 

 3.7. Hvor mange private eller statlige videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021 og egenfinansiering. 

Egenfinansiering kan være i form av arbeidstid/stillingsprosent eller bruk av egne midler knyttet til 

dette kompetansetiltaket.   

I pkt 4.4. - 4.6. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket og å gjennomføre kompetansetiltaket.  NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, 

men et omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i 

de ulike fasene. 

 4.1. Totalt tilskudd som skoleeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi kronebeløp): 

180000 

 4.2. Total egenfinansiering hos skoleeier(ne) i 2021 (oppgi kronebeløp): 

185000 



 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

1000000 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som skoleeier har brukt til vurdering av behov i en fase før tildeling 
av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i kommentarfeltet. 
 

50000 

Ingen kommentar fra instansen 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

10000 

 4.6. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

40000 

 4.7. Beskriv kort hva egenfinansieringen er brukt til. 

Skoleeiere i Vest-Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Nordkapp, Loppa, Måsøy) 

samarbeider om skoleutvikling. Det er opprettet en koordinator for å ivareta dette 

arbeidet. Det er etablert et styre bestående av skoleeiere som møtes ca. 4 ganger i 

året. Her fattes det beslutninger om tema, søknad og fordeling basert på behovene 

ved den enkelte skole. 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. Det 

er inngått partnerskap med UiT som tildeles egen midler for samarbeid og felles 

utvikling. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 



 

 4.8. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

Ikke angitt heltall 

Hammerfest: Tildelt kr. 180 000. Av dette er følgende brukt: 50 000. Resten, 130 

000 brukes våren 2022. 

 4.9. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

185000 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Hammerfest:  Læringsmiljø, motivasjon og lærelyst. Læringsmiljø, 

elevmedvirkning, refleksjon. Relasjoner og adferd – læringsmiljø. 

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i skolenes behov, og hvordan har 

ansatte og tillitsvalgte på skolene medvirket? 

Kompetansebehovene er etablert gjennom å fullt ut gjennomføre ståstedsanalyse i 

perioden 20/8-2020 – 1/2 -2021. Deretter har skolene planlagt ulike tiltak innenfor 

behovsområdene. 

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I liten grad 



 

Ingen kommentar fra instansen 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

Det overordnete målet for tiltakene på skolenivå innenfor vår nettverk er: Alle skal 

ha eit godt og inkluderande læringsmiljø. Barn og unge som treng hjelp, skal få det 

tidleg, slik at alle får utvikla potensialet sitt. Dei tilsette i kunnskapssektoren skal ha 

høg kompetanse. Alle skal lykkast i opplæringa og utdanninga.  

 

Eksempler på delmål fra skolene:  

- Alle elever trives og er inkludert i læringsmiljøet 

- Øke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning  

- Øke elevenes positive opplevelse av voksne som leder, ser og bryr seg  

- Utvikle en tydelig klasseledelse som bidrar til økt motivasjon og lærelyst hos 

elevene  

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 

2021 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2022 



 

 6.4. Hvordan har skoleeier og universitet / høgskole samarbeidet i de ulike 
fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre 

kompetansetiltaket?   

Skolene i Hammerfest er inndelt i 3 nettverk. UiT har utarbeidet 

konkretiseringsavtale med alle nettverk.  

 6.5. Hvordan har universitet/høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 

profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Det doble formålet i 

tilskuddsordningen inngår som en del av denne satsingen. Erfaringer fra 

partnerskapet anvendes/vil bli anvendt på følgende måter: 

Ansatte som deltar i partnerskapet får erfaringer som brukes i egen undervisning i 

lærerutdanningen 

Erfaringer fra partnerskapet blir diskutert i formelle og uformelle møter blant ansatte 

i lærerutdanningene, og kan på denne måten inspirere kollegabasert utvikling også 

ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Samtaler om erfaringer fra 

partnerskapsarbeid kan gi grobunn for videre revidering av emneplaner, videre 

utvikling av praksis og revidering av eksamensoppgaver som i større grad relateres 

til studentenes fremtidige virke som lærere. 

Erfaringer fra partnerskapet bidrar til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 

problemstillinger som kan utforskes i FoU-prosjekter og studentenes masteroppgaver 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling på 

skolene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 

/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

De ulike nettverkene har kommet ulikt i gang med sine kontaktpersoner og 

nettverkene har også søkt kompetansestøtte fra andre tilbydere på grunn av mangel 

på rett kompetanse. I hovedsak er kompetansestøtte drøftet, men også UH sin 

innsikt i praksis er et underordnet mål som er med. 



 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Kompetansetiltak i skolen har alltid sammenheng med tidligere tiltak, videreutvikling 

bygger nesten alltid på det en har gjort tidligere, eventuelt at en bruker erfaringer 

fra tidligere tiltak, både positive og negative erfaringer. Vi har ikke begynt på 

kompetanseløftet for spes.ped. og inkl. praksis, men har gjennomført en stor 

kartlegging på området høsten 2021. 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

Kommentar fra UiT: Korona-situasjonen har vært utfordrende mht gjennomføring av 

opplegg basert på fysisk tilstedeværelse. Summen på tildeling til UiT er felles for hele 

region Vest-Finnmark.  

Kommentar fra Hammerfest kommune: På grunn av høyt fokus korona, på reduksjon 

i smitte, noe fravær m.m. har perioden vært vanskelig. Summen på egenandel er 

felles for hele region Vest-Finnmark. 

Ingen vedlegg fra instansen 

 

KONTAKTINFORMASJON, REFERANSENUMMER OG 

BEKREFTELSE 

 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

rapporteringen: 

Dekomp UiT - Alta kommune 2021/2022 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvrog@alta.kommune.no 



 

 2.3. Oppgi referansenummer / saksnummer på tilsagnsbrev fra 

statsforvalteren. 

2021/1353 

 2.4. Jeg bekrefter at rapporteringen er gjennomført i samråd med eiere og UH-

institusjoner som inngår i partnerskapet. 

Ja 

3. PARTNERSKAP OG DELTAKELSE 

Oppgi hvilke skoleeiere og universitet/høgskoler som samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom 

partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk eller en region, navngi de eierne som deltar i dette 

kompetansetiltaket. 

 3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Alta kommune 

 3.2. Navn på deltakende private skoleeiere: 

Alta Kristne Grunnskole 

Haldde Montesorri (usikker på deltakelse) 

 3.3. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

UiT, Norges Arktiske Universitet 

 3.4. Hvor mange kommunale grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 

2021? 

15 

 3.5. Hvor mange private grunnskoler har deltatt i kompetansetiltaket i 2021? 

2 



 

 3.6. Hvor mange fylkeskommunale videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

0 

 3.7. Hvor mange private eller statlige videregående skoler har deltatt i 

kompetansetiltaket i 2021? 

Ikke angitt heltall 

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 

Fyll ut totalt tilskudd som partnerskapet har mottatt til tiltaket i 2021 og egenfinansiering. 

Egenfinansiering kan være i form av arbeidstid/stillingsprosent eller bruk av egne midler knyttet til 

dette kompetansetiltaket.   

I pkt 4.4. - 4.6. ber vi om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som er brukt, eller 

planlegges brukt våren 2022, på å hhv vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket og å gjennomføre kompetansetiltaket.  NB: Vi ber ikke om et nøyaktig beløp, 

men et omtrentlig estimat, slik at vi kan få et overordnet inntrykk av hvor mye midler som er brukt i 

de ulike fasene. 

 4.1. Totalt tilskudd som skoleeier(ne) har mottatt i 2021 (oppgi kronebeløp): 

320000 

 4.2. Total egenfinansiering hos skoleeier(ne) i 2021 (oppgi kronebeløp): 

680000 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) har mottatt i 2021 

(oppgi kronebeløp): 

1000000 

 4.4. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt på å vurdere 

kompetansebehov? 

Eventuelle midler som skoleeier har brukt til vurdering av behov i en fase før tildeling 

av midler i 2021 skal ikke medregnes her, men kan omtales i kommentarfeltet. 
 

0 



 

Ingen kommentar fra instansen 

 4.5. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

15000 

 4.6. Omtrent hvor mye av de tildelte midlene er brukt til å gjennomføre 

kompetansetiltaket? 

22000 

 4.7. Beskriv kort hva egenfinansieringen er brukt til. 

Skoleeiere i Vest-Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Nordkapp, Loppa, Måsøy) 

samarbeider om skoleutvikling. Det er opprettet en koordinator for å ivareta dette 

arbeidet. Det er etablert et styre bestående av skoleeiere som møtes ca. 4 ganger i 

året. Her fattes det beslutninger om tema, søknad og fordeling basert på behovene 

ved den enkelte skole. 

Alle tildelte dekomp-midler fordeles og brukes av skolene og nettverk av skoler. Det 

er inngått partnerskap med UiT som tildeles egen midler for samarbeid og felles 

utvikling. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

 4.8. Dersom det er ubrukte midler i 2021, og som ikke skal brukes våren 2022, 

oppgi hvor mye midler som er ubrukt.  

Ikke angitt heltall 

Alta: Tildelt kr. 320 000. Av dette er følgende brukt: 20 000. Resten, 300 000 brukes 

våren 2022. 



 

 4.9. Dersom det er tilknyttet en koordinatorfunksjon til arbeidet med dette 
kompetansetiltaket, gi et estimat over hvor mye midler som er brukt til dette. 

Begrunn behovet. 

185000 

Samlet for alle nettverk i Vest-Finnmark. Alle tildelte dekomp-midler fordeles og 

brukes av skolene og nettverk av skoler. 

Kommunene/skoleeier bidrar inn til å finansiere en stilling i RSK Vest-Finnmark, som 

har koordinert både rekomp, dekomp og kompetanseløftet i region Vest-Finnmark. I 

forhold til skole betales det inn 680 000 kr. fra kommunene til koordinator/RSK-

kontor. Disse midlene brukes også til mer generelle kurs for skoleansatte. 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 

 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Alta: «Tett på elevenes læring». Strategier   - Fokus på fagfornyelsen 

(spesielt på overordnet del, elevmedvirkning, lærelyst og 

undervisningskvalitet.   - Digitalisering – pedagogisk bruk av ulike 

produksjonsapper. 

 5.2. Hvordan er kompetansetiltaket forankret i skolenes behov, og hvordan har 

ansatte og tillitsvalgte på skolene medvirket? 

Alta: Kompetansetiltaket er forankret i data fra ulike undersøkelser (eksempelvis 

elevundersøkelsen, nasjonale prøver, medarbeiderundersøkelsen, ungdata) samt 

behov fra skolene. Kommunens, nettverkene og de ulike skolens utfordringsbildet 

har vært tema på både skoleledersamlinger, fellesmøter på skolen og kommunale 

planleggingsdager. UiT som samarbeidspartner har også vært sterkt involvert i 

nettverkene sine analyse av kompetansebehov. Skolene har egne ressursgrupper 

(der enkelte lærere med funksjoner deltar) som er delaktig i skolens 

utviklingsarbeidet sammen med skolens ledelse. De har medansvar for forankring av 

utviklingsarbeidet ute i praksisfeltet. Hovedtillitsvalgt og mange av skolenes 

arbeidsplasstillitsvalgt har deltatt på både planlegginger og gjennomføringer av 

tiltak. 



 

 5.3. I hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene 

av kompetansebehov?  

I noen grad 

Alta: I noen grad. UiT har vært flinke til å gjøre skolene mer oppmerksomme på 

hvordan de samiske perspektivene også må hensynstas i utviklingsarbeidet. Dette er 

gjort gjennom at de samiske lærerne er hørt ut fra sine behov, gjerne knyttet til 

digitaliseringen og læremidler. Utfordringer knyttet til det samiske har vært planlagt 

løftet opp som tema på noen nettverk i Altaskolen. 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 

 6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? 

 Kvalitetssikre implementeringen av fagfornyelsen 

 Få en felles forståelse og praksis i Altaskolen rundt begrepet elevmedvirkning slik 

at elevene i større grad opplever lærelyst og mestring. Digitale enheter er 

verktøy i dette arbeidet. 

 6.2. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for oppstart i feltet under. 
 

Høst 

2021 

 6.3. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Velg "vår" eller "høst" og skriv årstall for sluttidspunkt i feltet under. 
 

Vår 

2022 



 

 6.4. Hvordan har skoleeier og universitet / høgskole samarbeidet i de ulike 
fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre 

kompetansetiltaket?   

Alta: Skolene i Alta er inndelt i 4 nettverk. UiT har utarbeidet konkretiseringsavtale 

med alle nettverk. Alle nettverk har sin kontaktperson på UiT som nettverksleder har 

jevnlig kontakt med. 

 6.5. Hvordan har universitet/høgskole brukt erfaringene gjennom 

partnerskapet som bidrag til å videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 

profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Det doble formålet i 

tilskuddsordningen inngår som en del av denne satsingen. Erfaringer fra 

partnerskapet anvendes/vil bli anvendt på følgende måter: 

 Ansatte som deltar i partnerskapet får erfaringer som brukes i egen undervisning 

i lærerutdanningen 

 Erfaringer fra partnerskapet blir diskutert i formelle og uformelle møter blant 

ansatte i lærerutdanningene, og kan på denne måten inspirere kollegabasert 

utvikling også ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Samtaler om 

erfaringer fra partnerskapsarbeid kan gi grobunn for videre revidering av 

emneplaner, videre utvikling av praksis og revidering av eksamensoppgaver som 

i større grad relateres til studentenes fremtidige virke som lærere. 

 Erfaringer fra partnerskapet bidrar til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 

problemstillinger som kan utforskes i FoU-prosjekter og studentenes 

masteroppgaver 

 6.6. Beskriv kort partnerskapets vurdering av måloppnåelse for 
kompetansetiltaket, herunder hvordan tiltaket bidrar til kollektiv utvikling på 

skolene. 

Dersom tiltaket ikke er avsluttet eller går over flere år, beskriv sentrale milepæler og 

/ eller suksessfaktorer for arbeidet med tiltaket i 2021. 
 

Alta: Altaskolene er veldig fornøyd med samarbeidet med UiT. Vi har hatt faglig 

veiledning og oppfølging siden skolestart 2021. 



 

7. TILLEGGSINFORMASJON OG VEDLEGG 

 7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og 
andre kompetansetiltak for barnehage eller skole, herunder kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Kompetansetiltak i skolen har alltid sammenheng med tidligere tiltak, videreutvikling 

bygger nesten alltid på det en har gjort tidligere, eventuelt at en bruker erfaringer 

fra tidligere tiltak, både positive og negative erfaringer. Vi har ikke begynt på 

kompetanseløftet for spes.ped. og inkl. praksis, men har gjennomført en stor 

kartlegging på området høsten 2021. 

 7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon. Last 

opp eventuelle vedlegg dersom statsforvalteren har bedt om dette. 

Kommentar fra UiT: Korona-situasjonen har vært utfordrende mht gjennomføring av 

opplegg basert på fysisk tilstedeværelse. 

Kommentar fra Alta kommune: På grunn av høyt fokus korona, på reduksjon i 

smitte, noe fravær m.m. har perioden vært vanskelig.  

Ingen vedlegg fra instansen 

 

 

Anmodninger om tilskudd dekomp for 2022/2023 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 

FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING –SKOLE 

Skole – Hasvik – dekomp søknad 2022 - 2023 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  



 

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 

 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

Monika Olsen, Hasvik kommune 

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oppvekstleder@hasvik.kommune.no    

oyvrog@alta.kommune.no  

  

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

 

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Hasvik kommune 

 

3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

 

 3.3. Navn på deltakende private skoleeiere: 

 

 3.4.  Navn på deltakende PP-tjenester og andre kommunale tjenester som inngår i laget rundt barnet 

og eleven: 

mailto:oppvekstleder@hasvik.kommune.no
mailto:oyvrog@alta.kommune.no


 

  

 3.5. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

 UiT Norges Arktiske Universitet 

 3.6. Deltar Statped i tiltaket? Hvis ja, skriv hvilket «regionkontor» som deltar. 

  Ja 

  Nei 

3.7. Dersom Statped skal være involvert, beskriv hvordan. 

 

3.8. Beskriv hvordan PPT og eventuelle andre kommunale støttetjenester skal delta i 

kompetansetiltaket. 

 

3.9. Hvilke kommunale grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

Hasvik skole 

Breivikbotn skole 

Sørvær oppvekstsenter 

 

Skolene i Hasvik er i et eget nettverk.  

 3.10. Hvilke private grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.11. Hvilke fylkeskommunale videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

3.12. Hvor mange lærebedrifter skal delta i tiltaket? 

 

3.13. Hvilke private eller statlige videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

   

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

https://www.hasvik.kommune.no/hasvik-skole.246764-37041.html
https://www.hasvik.kommune.no/breivikbotn-skole.246794-37041.html
https://www.hasvik.kommune.no/soervaer-oppvekstsenter.246795-146143.html


 

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 30 000. 

(høst 2022 – vår 2023) 

 

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 120 000. 

 

Vest-Finnmark har en koordinator, som alle kommunene bidrar gjennom egenandel som 

aktivitetstilskudd. Ingen av de søkte midlene til dekomp vil gå til koordinator-rollen. Alle midlene som 

det søkes om, vil gå til kompetanseutviklende tiltak i skolene i Hasvik (og til nettverkene av skoler) og 

til styringsgruppe skole-rektor/eier.   

 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 

Kr. 1 150 000 for hele regionen RSK Vest-Finnmark (og alle tiltak) for 2022. For hvert enkelt tiltak vil 

plan utarbeides gjennom konkretiseringsavtale. 

 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 

Kr. 0. 

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

Kr. 0. 

 4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 

Kr. 30 000 skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltak på kurs-planleggingsdager, og gjennom 

bruk fellestid i skolene. 

 4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenfinansieringen går til dekning av koordinator i RSK Vest-Finnmark, som blant annet sørger for 

søknad og rapport, bistand mot nettverkene og gjennomføring av kompetanseutviklende kurs for 

skolene i regionen som helhet.   



 

 

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

Kr. 0.  

  

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Inkluderende og trygt skolemiljø 

 -forebyggende arbeid for et trygt og godt skolemiljø 

 -motivasjon og mestring 

 -voksenrollen: fokus på relasjonskompetanse 

   ansvar for gode relasjoner 

                                         være gode rollemodeller 

 

I tillegg skal lederne ved skolene gjennomføre en kursrekke i pedagogisk analyse våren 2022.  

 

5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 

Satsingen sees i sammenheng med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

og kartleggingen som gjøres der. Fokus på trygt og godt skolemiljø med en inkluderende praksis 

generelt er et viktig fundament for arbeidet som skal gjøres i kompetanseløftet. Satsingen sees også i 

sammenheng med strukturendring for skolene i kommunen fra og med høsten 2022. 

 

5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av 

kompetansebehov?  

Det samiske perspektivet ivaretas gjennom det flerkulturelle og minoritetsspråklige perspektivet i 

forhold til inkludering. 

 

5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

  Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

  Kommunikasjon og språk 

  Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

  Barnehagens verdigrunnlag 



 

 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

Elevene på skolene i Hasvik kommune skal føle motivasjon og mestring i et inkluderende skolemiljø. 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

Alle ansatte på skolene i Hasvik kommune.  

Ansatte ved lærerutdanningen ved UiT. 

 

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Høst 2022. 

 

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Vår 2024. 

 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?   

I starten av perioden, vil kontaktpersoner ved UiT ha møte med skoleeier og kontaktperson for 

nettverket av skoler i Hasvik. På dette møtet vil det utarbeides konkretiseringsavtale der tema, 

arbeidsform/aktiviteter (eks digitalt/stedig), ansvarsfordeling, møtepunkt og fremdriftsplan 

defineres. 

 

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 
profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Gjennom erfaringer fra kollektiv 
kompetanseutvikling i samarbeid med barnehager og skoler vil vi styrke følgende:    
  
Lærerutdanneren - ansatte som deltar i partnerskap får fornyet kunnskap og erfaringer som kan 
brukes i videreutviklingen av egen undervisning.  
  
Profesjonsfellesskapet - erfaringer fra partnerskapet deles på fagdager i kollektiv 
kompetanseutvikling for alle ansatte.  
  
Studieprogramarbeidet - erfaringer fra partnerskapsarbeid trekkes inn i revidering og 
videreutvikling av emneplaner, praksisopplæring, studiedesign og evaluering av undervisning.  
  



 

FoU-arbeidet - erfaringer fra partnerskapet brukes til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 
problemstillinger som utforskes i ansattes FoU-arbeid og studentoppgaver. Kompetansepartnere 
benyttes som bindeledd mellom studentene og skolene  
  
Organisasjonen - hvordan erfaringer fra partnerskapet brukes til å videreutvikle lærerutdanningene, 
settes som fast punkt på internkonferanser, i studieprogrammøter og i strategiarbeid.  
 

 

 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

Dette gjøres ved bl.a. å drøfte erfaringene med øvrige kollegaer på planleggingsdager, fagdager og 

gjennom samarbeid mellom nettverk av skoler, slik at alle kan bidra i kompetanseutviklingen på den 

enkelte skole. Se for øvrig pkt.6.6. Det utarbeides egen konkretiseringsavtale for hvert enkelt 

tiltak/nettverk hvor dette utdypes grundigere. 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 

Vi vil i Hasvik kommune forsøke å se rekomp- og dekompsatsingen i sammenheng med det 

kommende kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

 

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 

FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING –SKOLE 

Skole – Måsøy og Loppa «kystbarna» – dekomp søknad 2022 – 2023 fra LOPPA 

 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  



 

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 

 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

Renee Andersen, Måsøy kommune 

Elin Olsen, Loppa kommune, tlf. 959 74313  

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvrog@alta.kommune.no 

rba@masoy.kommune.no 

elin.m.olsen@loppa.kommune.no  

  

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

 

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Måsøy kommune 

Loppa kommune 

 

3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

 

 3.3. Navn på deltakende private skoleeiere: 

mailto:oyvrog@alta.kommune.no
mailto:elin.m.olsen@loppa.kommune.no


 

 

 3.4.  Navn på deltakende PP-tjenester og andre kommunale tjenester som inngår i laget rundt barnet 

og eleven: 

  

 3.5. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

 UiT Norges Arktiske Universitet 

 3.6. Deltar Statped i tiltaket? Hvis ja, skriv hvilket «regionkontor» som deltar. 

  Ja 

  Nei 

3.7. Dersom Statped skal være involvert, beskriv hvordan. 

 

3.8. Beskriv hvordan PPT og eventuelle andre kommunale støttetjenester skal delta i 

kompetansetiltaket. 

 

3.9. Hvilke kommunale grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

Loppaskolen 

Havøysund skole 

Gunnarnes skole 

 

 3.10. Hvilke private grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.11. Hvilke fylkeskommunale videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

3.12. Hvor mange lærebedrifter skal delta i tiltaket? 

 

3.13. Hvilke private eller statlige videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

   

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

https://www.masoy.kommune.no/havoeysund-skole.413457.no.html


 

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 64 000. 

(høst 2022 – vår 2023) 

 

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 120 000. 

 

Vest-Finnmark har en koordinator, som alle kommunene finansierer gjennom aktivitetstilskudd (og 

som anses som egenandel i dekomp). Ingen av de søkte midlene til dekomp vil gå til koordinator-

rollen. Alle midlene som det søkes om, vil gå til kompetanseutviklende tiltak i skolene i Hammerfest 

(og til nettverk av skoler) og til styringsgruppe skole-rektor/eier.   

 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 

Kr. 1 150 000 for hele regionen RSK Vest-Finnmark (og alle tiltak) for 2022. For hvert enkelt tiltak vil 

plan utarbeides gjennom konkretiseringsavtale. 

 

 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 

Kompetansebehovet holder vi på å kartlegge nå, og trenger ikke midler til dette i 2022. 

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

Kr. 20 000. 

  

 4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 

Kr. 44 000. 



 

 

 4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenfinansieringen går til dekning av koordinator i RSK Vest-Finnmark, som blant annet sørger for 

søknad og rapport, bistand mot nettverkene og gjennomføring av kompetanseutviklende kurs for 

skolene i regionen som helhet. 

Loppa vil også bruke egne midler til kompetanseheving for enkeltlærere slik at vi har noen som har 

veiledningskompetanse for øvrige lærere i skolen. 

 

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

Kr. 0.  

  

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Pedagogisk bruk av IKT – Loppa og Måsøy er i gang med en kartlegging av behovet gjennom 

«Kystbarna»-prosjektet.  

 

Digitalisering, PALS og fagfornyelsen er tema for kompetansetiltaket. 

 

I tillegg skal lederne ved skolene gjennomføre en kursrekke i pedagogisk analyse våren 2022. 

 5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 

Dette er forankret i planen Loppaskolen mot 2030. Her har ansatte og tillitsvalgte medvirket. De 

medvirker også i arbeidet med kommunedelplan for Oppvekst hvor disse kompetansebehovene blir 

nærmere konkretisert.  

 

 5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av 

kompetansebehov?  

 

Det samiske perspektivet ivaretas gjennom det flerkulturelle og minoritetsspråklige perspektivet i 

forhold til inkludering. 

 

5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

  Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

  Kommunikasjon og språk 



 

  Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

  Barnehagens verdigrunnlag 

 

 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

Utvikle kompetanse på bruk av lyd/bilde-undervisning mellom skolene. Utvikle og bruke digitale 

verktøy for å sikre god kvalitet i Loppaskolen.  

 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

Alle ansatte på skolene i Loppa og Måsøy kommune.  

Ansatte ved lærerutdanningen ved UiT. 

 

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Høst 2022. 

 

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Det vil utarbeides langsiktig plan som vil vare til 2030. Ved siden av dette vil det etableres en 

milepælsplan for tiltak underveis.  

 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?   

I starten av perioden, vil kontaktpersoner ved UiT ha møte med skoleeier og kontaktpersonen for 

nettverket i Loppa og Måsøy. På dette møtet vil det utarbeides konkretiseringsavtale der tema, 

arbeidsform/aktiviteter (eks digitalt/stedig), ansvarsfordeling, møtepunkt og fremdriftsplan 

defineres. 

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 
profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Gjennom erfaringer fra kollektiv 
kompetanseutvikling i samarbeid med barnehager og skoler vil vi styrke følgende:    
  
Lærerutdanneren - ansatte som deltar i partnerskap får fornyet kunnskap og erfaringer som kan 
brukes i videreutviklingen av egen undervisning.  
  



 

Profesjonsfellesskapet - erfaringer fra partnerskapet deles på fagdager i kollektiv 
kompetanseutvikling for alle ansatte.  
  
Studieprogramarbeidet - erfaringer fra partnerskapsarbeid trekkes inn i revidering og 
videreutvikling av emneplaner, praksisopplæring, studiedesign og evaluering av undervisning.  
  
FoU-arbeidet - erfaringer fra partnerskapet brukes til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 
problemstillinger som utforskes i ansattes FoU-arbeid og studentoppgaver. Kompetansepartnere 
benyttes som bindeledd mellom studentene og skolene  
  
Organisasjonen - hvordan erfaringer fra partnerskapet brukes til å videreutvikle lærerutdanningene, 
settes som fast punkt på internkonferanser, i studieprogrammøter og i strategiarbeid.  
 
 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

Dette gjøres ved bl.a. å drøfte erfaringene med øvrige kollegaer på planleggingsdager, fagdager og 

gjennom samarbeid mellom nettverk av skoler, slik at alle kan bidra i kompetanseutviklingen på den 

enkelte skole. Se for øvrig pkt.6.6. Det utarbeides egen konkretiseringsavtale for hvert enkelt 

tiltak/nettverk hvor dette utdypes grundigere. 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 

I  «Loppaskolen mot 2030» er dette satt inn i en større sammenheng, og andre kompetansetiltak vil 

også være viktige. Vedlegger planen.  

I Måsøy så vil tema være digitalisering, PALS og fagfornyelsen satstingsområdene. Dette er tema som 

kommer til tillegg til «kystbarna» - prosjektet.  

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

«Loppaskolen mot 2030» - se vedlegg. 

Kystbarnaprosjektet Måsøy - Loppa: 

Kystbarnaprosjektet er et samarbeid med Loppa kommune, med åpning for ytterligere samarbeid 

med flere kommuner. Samarbeid til barnas beste blir viktig for framtidens oppveksttjenester og 

innretning av tilbud som angår barn. Ikke bare for å styrke tjenestene innen forbedringsområder, 

men også for å skape nye og innovative løsninger. Vi skal vurdere større og bredere faglige nettverk 

for de ansatte, foreldrerepresentantene og skoleelever. Nettverkene kan omfatte kommuner over 

hele landet, ikke minst fordi digitale løsninger gjør det billigere og enklere.  

Det er felleskap i utfordringer og muligheter samt kapasitet og kompetanse som skal avgjøre hvilke 

samarbeid vi tiltrer. Eksempler på mulige, nye samarbeidsordninger: 

 Kompetansenettverk for nettundervisning.  

 Utvikling av nytt oppvekstbygg (Gunnarnes) – innhenting av erfaringer fra kommuner som 

nettopp har bygget skole, SFO og barnehage i liten skala, og med innebygget flerbruk for 

lokalsamfunnets behov innen kultur og samfunnsliv. 



 

 Samarbeid om barnehagemyndighet (til vurdering mellom Loppa og Måsøy). 

 Nettverk og fagkonferanser om integrering av barnefamilier av utenlandsk opprinnelse. 

 

Prioriterte satsingsområder for oppvekst 2023-2026: 

Satsingene nedenfor foreslås utdypet i oppvekstplanen med detaljerte strategier og tiltak 

 Styrke alle foreldres evne til å gi barna en god oppvekst 

 Rekruttere nok ekspertise til tjenestene 

 Infrastruktur for framtidens oppvekst 

 Lag og foreninger gis en større rolle i barns utvikling 

 Fortsatt samarbeid 

Begrunnelse 

Styrke alle foreldrenes evne til å gi barna en god oppvekst; fordi foreldrenes kunnskap, ferdigheter og 

holdninger påvirker barna. Denne satsingen skal også omfatte tiltak for å styrke integreringen av 

utenlandsfødte familier. Foreldre påvirker både aktiviteter, sosialisering, kosthold og annet som kan 

gi livsvarige gode (og dårlige) vaner. 

Rekruttering av ekspertise til tjenestene; fordi gode og stabile fagpersoner vil bidra til å styrke 

gjennomføringen av alle oppveksttjenestene på en både lovmessig riktig og effektiv måte. Vi 

konkurrerer med resten av Norge om fagfolk. Det er avstandsulemper forbundet med å bo i 

Havøysund. Vi må derfor tilby betingelser, boliger, HMS og andre løsninger som gjør oss spesielt 

konkurransedyktige hos mulige jobbsøkere.  

Infrastruktur for framtidens oppvekst fordi;  

• nettundervisning fordrer at man har en skikkelig infrastruktur (fiber, 5G).  

• skolebygget på Gunnarnes erstattes av et moderne, småskala oppvekst- og samfunnshus. 

• Måsøyskolens lokaler i Havøysund skal oppgraderes og videreutvikles til et moderne 

oppvekstsenter, med Høtten barnehage integrert. 

• kommunen trenger et nytt og innovativt kunnskapssenter med nye løsninger for 

distribuert/desentraliserte videregående utdanning, fagutdanning, høyere utdanning, etter- og 

videreutdanning samt personlig utvikling. Målgruppe er både barn og unge, samt voksne fagfolk som 

bidrar til en god oppvekst. Det nye senteret kan også huse Newtonrom eller «Fish lab» for å styrke 

kreativitet og entreprenørskap blant de unge. 

Lag og foreninger tar en større rolle i barns utvikling fordi;  

• frivillige ressurser kan oppnå gode resultater med relativt sett beskjedne ressurser.  

• det er urovekkende å registrere at dugnadsånden er på vei ned. 

Fortsatt samarbeid fordi;  

• samarbeidsløsninger innen oppvekst kan gi mer robuste og bedre tjenester. 

• fagfolkene våre får større og bedre nettverk å utveksle erfaringer i. 



 

• vi har flere store utviklingsløp foran oss, og kan trenge andre kommuners erfaringer for å 

innrette Måsøy kommunes oppvekstløsninger på en treffsikker og god måte.  

• vi har gode erfaringer med samarbeid med næringslivet og arbeidsgivere. 

 

 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 

FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING –SKOLE 

Honningsvåg skole – Nordkapp – dekomp søknad 2022 - 2023 

 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 

 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

Inger Anne Dokken, Nordkapp kommune, tlf. 95 78 23 68 

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 



 

Inger-Anne.Dokken@hs.nordkapp.no   

oyvrog@alta.kommune.no  

  

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

 

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Nordkapp kommune. 

 

3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

 

 3.3. Navn på deltakende private skoleeiere: 

 

 3.4.  Navn på deltakende PP-tjenester og andre kommunale tjenester som inngår i laget rundt barnet 

og eleven: 

  

 3.5. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

 UiT Norges Arktiske Universitet 

 3.6. Deltar Statped i tiltaket? Hvis ja, skriv hvilket «regionkontor» som deltar. 

  Ja 

  Nei 

3.7. Dersom Statped skal være involvert, beskriv hvordan. 

 

3.8. Beskriv hvordan PPT og eventuelle andre kommunale støttetjenester skal delta i 

kompetansetiltaket. 

 

3.9. Hvilke kommunale grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

Honningsvåg skole  

 

mailto:Inger-Anne.Dokken@hs.nordkapp.no
mailto:oyvrog@alta.kommune.no


 

 3.10. Hvilke private grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.11. Hvilke fylkeskommunale videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

3.12. Hvor mange lærebedrifter skal delta i tiltaket? 

 

3.13. Hvilke private eller statlige videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

   

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 65 700 

(høst 2022 – vår 2023) 

 

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 120 000. 

 

Vest-Finnmark har en koordinator, som alle kommunene finansierer gjennom aktivitetstilskudd (og 

som anses som egenandel for ordningen). Ingen av de søkte midlene til dekomp vil gå til koordinator-

rollen. Alle midlene som det søkes om, vil gå til kompetanseutviklende tiltak ved Honningsvåg skole 

og til styringsgruppe skole-rektor/eier.   

Nordkapp kommune vil nok også supplere med ytterligere egenfinansiering da beløpet sannsynligvis 

ikke vil være nok. Vi har ikke den fulle oversikten enda. 



 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 

Kr. 1 150 000 for hele regionen RSK Vest-Finnmark (og alle tiltak) for 2022. For hvert enkelt tiltak vil 

plan utarbeides gjennom konkretiseringsavtale. 

 

 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 

Nordkapp kommune har ikke full oversikt over kostnadene enda da prosjektet vi er inne i skal 

sluttføres til våren. Vi må få en ny konkretiseringsavtale med UiT. Vi antar at en del av 

ressursbehovet for å vurdere kompetansebehov må brukes av egne midler.  

 

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

Nordkapp kommune anslår at omtrent 1/3 av midlene vil gå til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket. 

 

4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 

Det øvrige, altså omtrent 2/3 av midlene som det anmodes om, vil gå til å gjennomføre.  

Til både pkt 4.5 og 4.6: For at rektor og inspektør skal kunne jobbe med de ulike prosjektene vi har 

fått midler til har oppgaver blitt overført til andre som da er blitt kjøpt inn for å gjøre de oppgavene 

rektor og inspektør må gi fra seg. Vi har ikke laget eget regnskap på det enda da vedkommende også 

har andre oppgaver.  

4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenfinansieringen går til dekning av koordinator i RSK Vest-Finnmark, som blant annet sørger for 

søknad og rapport, bistand mot nettverkene og gjennomføring av kompetanseutviklende kurs for 

skolene i regionen som helhet.   

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

Kr. 0.   

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

For Nordkapp kommune er det en rød tråd fra det læringsmiljøprosjektet som avsluttes våren 2022 

og inn i de nye satsingsområdene som vil fokusere mer på inkludering og tverrfaglige tema i 

Fagfornyelsen (i tillegg til tema knyttet til kompetanseløftet). 

 

I tillegg skal lederne ved skolene gjennomføre en kursrekke i pedagogisk analyse våren 2022. 



 

 5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 

Nordkapp har på grunn av sykdom og helt ny ledelse høsten 2020 kommet litt bakpå i forbindelse 

med Fagfornyelsen. Derfor er det et ønske fra personalet at vi nå ser det prosjektet vi har vært inne i 

(læringsmiljøprosjektet) i sammenheng med blant annet de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen.  

 5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av 

kompetansebehov?  

Liten eller ingen grad. Det samiske perspektivet ivaretas gjennom det flerkulturelle og 

minoritetsspråklige perspektivet i forhold til inkludering. 

 5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

  Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

  Kommunikasjon og språk 

  Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

  Barnehagens verdigrunnlag 

 

 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

Nordkapp har gjennom tiden med Covid 19 erfart at det å ha forelesere fysisk til stede er mye mer 

verdifullt enn å ha de på skjerm. Målet nå er å få en felles forståelse og erfaringsgrunnlag for det vi 

skal jobbe med gjennom prosjektet. Vi skal starte med Demokrati og medborgerskap, jobbe med 

ulike læringsteorier og aktive arbeidsformer. 

Hvordan vi skal vurdere måloppnåelsen er ikke planlagt, men ledelsen vil i lag med representanter fra 

UiT finne gode måter å vurdere på. 

 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

Alle ansatte på Honningsvåg skole, også fagarbeiderne.  

Ansatte ved lærerutdanningen ved UiT.  

 

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Høst 2022. 

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 



 

Våren 2023. 

 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?   

I starten av perioden, vil kontaktpersoner ved UiT ha møte med skoleeier og kontaktpersonene for 

nettverket i Nordkapp kommune. Det vil forsøkes å koble på UiT i læringsmiljøprosjektet som 

Nordkapp deltar på i samarbeid med Læringsmiljøsenteret. På dette møtet vil det utarbeides 

konkretiseringsavtale der tema, arbeidsform/aktiviteter (eks digitalt/stedig), ansvarsfordeling, 

møtepunkt og fremdriftsplan defineres. 

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

 En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 
profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Gjennom erfaringer fra kollektiv 
kompetanseutvikling i samarbeid med barnehager og skoler vil vi styrke følgende:    
  
Lærerutdanneren - ansatte som deltar i partnerskap får fornyet kunnskap og erfaringer som kan 
brukes i videreutviklingen av egen undervisning.  
  
Profesjonsfellesskapet - erfaringer fra partnerskapet deles på fagdager i kollektiv 
kompetanseutvikling for alle ansatte.  
  
Studieprogramarbeidet - erfaringer fra partnerskapsarbeid trekkes inn i revidering og 
videreutvikling av emneplaner, praksisopplæring, studiedesign og evaluering av undervisning.  
  
FoU-arbeidet - erfaringer fra partnerskapet brukes til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 
problemstillinger som utforskes i ansattes FoU-arbeid og studentoppgaver. Kompetansepartnere 
benyttes som bindeledd mellom studentene og skolene  
  
Organisasjonen - hvordan erfaringer fra partnerskapet brukes til å videreutvikle lærerutdanningene, 
settes som fast punkt på internkonferanser, i studieprogrammøter og i strategiarbeid.  
 

 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

Dette gjøres ved bl.a. å drøfte erfaringene med øvrige kollegaer på planleggingsdager, fagdager og 

gjennom samarbeid mellom nettverk av skoler, slik at alle kan bidra i kompetanseutviklingen på den 

enkelte skole. Se for øvrig pkt.6.6. Det utarbeides egen konkretiseringsavtale for hvert enkelt 

tiltak/nettverk hvor dette utdypes grundigere. 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 

Som nevnt tidligere ønsker vi de samme foreleserne som vi har hatt tidligere for at det skal kunne 

være en forlengelse av det vi allerede har jobbet med.  



 

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

Kompetanseplan for skolen i Honningsvåg er enda ikke ferdig utarbeidet. Den vil bli ettersendt så 

snart den er klar, men vi er usikre på tidsperspektivet.  

 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 

FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING –SKOLE 

Skole – Hammerfest – dekomp søknad 2022 - 2023 

 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 

 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

Christer Ringheim, Hammerfest kommune Sektor for Oppvekst og Kultur, 95256975 

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

Christer.ringheim@hammerfest.kommune.no   

oyvrog@alta.kommune.no  

mailto:Christer.ringheim@hammerfest.kommune.no
mailto:oyvrog@alta.kommune.no


 

  

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

 

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

Hammerfest kommune 

 

3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

 

 3.3. Navn på deltakende private skoleeiere: 

 

 3.4.  Navn på deltakende PP-tjenester og andre kommunale tjenester som inngår i laget rundt barnet 

og eleven: 

  

 3.5. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

 UiT Norges Arktiske Universitet 

 3.6. Deltar Statped i tiltaket? Hvis ja, skriv hvilket «regionkontor» som deltar. 

  Ja 

  Nei 

3.7. Dersom Statped skal være involvert, beskriv hvordan. 

 

3.8. Beskriv hvordan PPT og eventuelle andre kommunale støttetjenester skal delta i 

kompetansetiltaket. 

 

3.9. Hvilke kommunale grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

Akkarfjord oppvekstsenter 

Baksalen skole 

Breilia skole 

Fjordtun skole 

https://www.akkarfjordskole.no/
http://baksalenskole.no/
https://breiliaskole.no/
http://fjordtunskole.no/


 

Forsøl skole 

Fuglenes skole 

Reindalen skole 

Kokelv oppvekstsenter 

Kvalsund skole  

Hammerfest Voksenopplærinssenter 

 

 3.10. Hvilke private grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

 3.11. Hvilke fylkeskommunale videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

3.12. Hvor mange lærebedrifter skal delta i tiltaket? 

 

3.13. Hvilke private eller statlige videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

   

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 180 000 

(høst 2022 – vår 2023) 

 

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 Kr. 120 000. 

 

https://forsolskole.no/
https://fuglenesskole.no/
https://reindalenskole.no/
https://www.kokelv.oppvekstsenter.no/
https://www.kvalsundskole.no/


 

Vest-Finnmark har en koordinator, som alle kommunene finansierer gjennom aktivitetstilskudd (og 

som anses som egenandel). Ingen av de søkte midlene til dekomp vil gå til koordinator-rollen. Alle 

midlene som det søkes om, vil gå til kompetanseutviklende tiltak i skolene i Hammerfest (og til 

nettverk av skoler) og til styringsgruppe skole-rektor/eier.   

 

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

 

Kr. 1 150 000 for hele regionen RSK Vest-Finnmark (og alle tiltak) for 2022. For hvert enkelt tiltak vil 

plan utarbeides gjennom konkretiseringsavtale. 

 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 

Kompetansebehovene er allerede vurdert gjennom en grundig analyse 2020/2021 og justert i 

samarbeid med UH høst 2021. 

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

Det avsettes inntil 15 000 for videreutvikling ved behov. 

  

 4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 

Kr. 165 000 

 

 4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenfinansieringen går til dekning av koordinator i RSK Vest-Finnmark, som blant annet sørger for 

søknad og rapport, bistand mot nettverkene og gjennomføring av kompetanseutviklende kurs for 

skolene i regionen som helhet.   

 

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

Kr. 0.  

  

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

For nettverk rene barneskoler: Læreplanforståelse knyttet opp mot den enkelte skoles 

utviklingsarbeid 

For skoler i øvrige nettverk: Læringsmiljøarbeid. 



 

Herunder mulige undertema: 

1.-4. trinn – Opplæringseffekt. 

5.-7. trinn – Relasjonskompetanse – Forstå, handtere og utvikle. 

8.-10. trinn – Motivasjon og lærelyst. 

I tillegg skal lederne ved skolene gjennomføre en kursrekke i pedagogisk analyse våren 2022.  

 

 5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 

Tiltakene er en del av skolenes satsingsområde for perioden 2020 – 2023 som er forankret i skolenes 

planer. Skoleeier har vært en pådriver og prosesstøtte i arbeidet. Tillitsvalgte og ansatte har 

medvirket i den enkelte skoles planlegging av utviklingsarbeid. 

 

 5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av 

kompetansebehov?  

Det samiske perspektivet ivaretas gjennom det flerkulturelle og minoritetsspråklige perspektivet i 

forhold til inkludering. 

 

 5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

  Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

  Kommunikasjon og språk 

  Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

  Barnehagens verdigrunnlag 

 

 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

For barneskolenettverket i Hammerfest kommune: Målet er å få en god læreplanforståelse slik at 

mulighetene som ligger i læreplanen utnyttes, også opp mot utviklingsarbeidet. 

Vi ønsker å motivere til variert undervisning slik at tilpasset opplæring blir bedre ivaretatt i 

klasserommene.  



 

Vi ser for oss at dette tiltaket er langsiktig, over flere år. Vi vurderer at det å bruke ståstedsanalyse og 

elevundersøkelsen er redskap både som underveisvurdering og sluttvurdering av tiltaket. 

For øvrige skolenettverk i Hammerfest kommune: Mål: Utvikle skolens Læringsmiljø fra 1. – 10. trinn 

og identifisere tiltaks og fokusområder i læringsløpet. 

- Profesjonsfelleskapet 
- Kunnskaper om barns utvikling fra 6-16 år 
- Relasjonskompetanse 
- Klasseledelse 
- Læringstrykk og forventninger 

 

 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

Alle ansatte på skolene i Hammerfest kommune.  

Ansatte ved lærerutdanningen ved UiT. 

 

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Høst 2022. 

 

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

I Hammerfest er det planlagt slutt vår 2024 for barneskolenettverk og 2023 for øvrige skoler.  

 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?   

I starten av perioden, vil kontaktpersoner ved UiT ha møte med skoleeier og de tre 

kontaktpersonene for nettverkene i Hammerfest kommune (alle 3 nettverk har samme tema/tiltak). 

På dette møtet vil det utarbeides konkretiseringsavtale der tema, arbeidsform/aktiviteter (eks 

digitalt/stedig), ansvarsfordeling, møtepunkt og fremdriftsplan defineres. 

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 
profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Gjennom erfaringer fra kollektiv 
kompetanseutvikling i samarbeid med barnehager og skoler vil vi styrke følgende:    
  
Lærerutdanneren - ansatte som deltar i partnerskap får fornyet kunnskap og erfaringer som kan 
brukes i videreutviklingen av egen undervisning.  
  
Profesjonsfellesskapet - erfaringer fra partnerskapet deles på fagdager i kollektiv 
kompetanseutvikling for alle ansatte.  
  



 

Studieprogramarbeidet - erfaringer fra partnerskapsarbeid trekkes inn i revidering og 
videreutvikling av emneplaner, praksisopplæring, studiedesign og evaluering av undervisning.  
  
FoU-arbeidet - erfaringer fra partnerskapet brukes til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 
problemstillinger som utforskes i ansattes FoU-arbeid og studentoppgaver. Kompetansepartnere 
benyttes som bindeledd mellom studentene og skolene  
  
Organisasjonen - hvordan erfaringer fra partnerskapet brukes til å videreutvikle lærerutdanningene, 
settes som fast punkt på internkonferanser, i studieprogrammøter og i strategiarbeid.  
 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

Dette gjøres ved bl.a. å drøfte erfaringene med øvrige kollegaer på planleggingsdager, fagdager og 

gjennom samarbeid mellom nettverk av skoler, slik at alle kan bidra i kompetanseutviklingen på den 

enkelte skole. Se for øvrig pkt.6.6. Det utarbeides egen konkretiseringsavtale for hvert enkelt 

tiltak/nettverk hvor dette utdypes grundigere. 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 

For Hammerfest følges to av skolene tett opp i oppfølgingsordningen og har de samme tema og 

målsettinger etablert. 

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

 

 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 

FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING –SKOLE 

Skole – Alta – dekomp søknad 2022 - 2023 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 



 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 

 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

Tove Kristensen Knudsen, Alta kommune 

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

tovekristensen.knudsen@alta.kommune.no  

oyvrog@alta.kommune.no  

  

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

 

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

 Alta kommune. 

  

3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

  

 3.3. Navn på deltakende private skoleeiere: 

Alta kristne grunnskole  

Haldde Montesorri 

 

 3.4.  Navn på deltakende PP-tjenester og andre kommunale tjenester som inngår i laget rundt barnet 

og eleven: 

mailto:tovekristensen.knudsen@alta.kommune.no
mailto:oyvrog@alta.kommune.no


 

  

 3.5. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

 UiT Norges Arktiske Universitet 

 

3.6. Deltar Statped i tiltaket? Hvis ja, skriv hvilket «regionkontor» som deltar. 

  Ja 

  Nei 

3.7. Dersom Statped skal være involvert, beskriv hvordan. 

 

3.8. Beskriv hvordan PPT og eventuelle andre kommunale støttetjenester skal delta i 

kompetansetiltaket. 

 

3.9. Hvilke kommunale grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

Alta Kristne grunnskole 

Aronnes skole 

Alta ungdomsskole 

Bossekop skole 

Elvebakken skole 

Gakori skole 

Kaiskuru nærmiljøsenter 

Komsa skole 

Kvalfjord skole 

Leirbotn oppvekstsenter 

Rafsbotn skole 

Saga skole 

Sandfallet ungdomsskole 

Talvik oppvekstsenter 

Tverrelvdalen skole 

Øvre-Alta skole 

Haldde Montesorriskole 

 

 3.10. Hvilke private grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

Alta kristne grunnskole  

Haldde Montesorri 

  

 3.11. Hvilke fylkeskommunale videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

3.12. Hvor mange lærebedrifter skal delta i tiltaket? 

https://www.akgalta.no/
http://aronnes.skole.no/
https://alta.ungdomsskole.no/
http://bossekop.skole.no/
https://elvebakken.skole.no/
http://www.gakori.skole.no/
https://www.alta.kommune.no/kaiskuru-naermiljoesenter.386454.no.html
https://www.komsa.skole.no/
https://kvalfjord.skole.no/
https://www.alta.kommune.no/leirbotn-oppvekstsenter.386462.no.html
https://rafsbotn.skole.no/
https://www.saga.skole.no/
https://sandfallet.ungdomsskole.no/
https://www.talvik.skole.no/
http://tverrelvdalen.skole.no/
https://www.ovre-alta.skole.no/
http://www.halddemontessori.no/


 

 

3.13. Hvilke private eller statlige videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

   

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 320 000 

(høst 2022 – vår 2023) 

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 120 000. 

 

Vest-Finnmark har en koordinator, som alle kommunene finansierer gjennom et aktivitetstilskudd 

(som er vårt bidrag til egenandel). Ingen av de søkte midlene til dekomp vil gå til koordinator-rollen. 

Alle midlene som det søkes om, vil gå til kompetanseutviklende tiltak i skolene i Alta (og til nettverk 

av skoler) og til styringsgruppe skole-rektor/eier.   

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 1 150 000 for hele regionen RSK Vest-Finnmark (og alle tiltak) for 2022. For hvert enkelt tiltak vil 

plan utarbeides gjennom konkretiseringsavtale. 

 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 



 

Kr. 40 000 

Altaskolen skal gjennomføre ståstedsanalyse i februar/mars 2022.  

 

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

Kr. 80 000.  

 4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 

Kr. 200 000. 

 

 4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenfinansieringen går til dekning av koordinator i RSK Vest-Finnmark, som blant annet sørger for 

søknad og rapport, bistand mot nettverkene og gjennomføring av kompetanseutviklende kurs for 

skolene i regionen som helhet.   

  

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

Kr. 0.  

 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Skolene skal gjennomføre ståstedsanalyse mellom 28.1 til 15.3. Analysen av denne kartleggingen vil 

gi en retning for hvilke kompetansebehov de ulike skolene har. Det er viktig å forankre behovet ned i 

praksisfeltet, derfor velger vi å kjøre ståstedsanalyse som metode. Vi vil bruke skoleledermøter i 

mars til å velge hvilke kompetansebehov og satsingsområder vi går for, og vil i skoleledermøtet i mai 

jobbe med strategier og tiltak. UiT er invitert inn i denne prosessen. 

 

I tillegg skal lederne ved skolene gjennomføre en kursrekke i pedagogisk analyse våren 2022.  

 5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 

Tiltakene er forankret i lokale behov ut fra ståstedsanalyser på alle skolene. Når kartleggingen er 

gjennomført vil rektor sammen med sin ressursgruppe og tillitsvalgt gjennomgå kartleggingen og på 

bakgrunn av dette ta noen valg for hva de har av kompetansebehov. Dette valget blir løftet inn i 

skolelederkollegiet i mars der skolelederne sammen med administrasjonen og UiT, samt 

hovedtillitsvalgt tar en avgjørelse for hvilke satsingsområder vi velger å gå for de neste 4 årene. 

 5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av 

kompetansebehov?  

Gjennom prosesser på skolen der også samisklærerne deltar. Det samiske perspektivet ivaretas for 

øvrig gjennom det flerkulturelle og minoritetsspråklige perspektivet i forhold til inkludering. 



 

 

 

 5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

  Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

  Kommunikasjon og språk 

  Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

  Barnehagens verdigrunnlag 

 

 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

Målet er å sikre god undervisningskvalitet, lærelyst hos elevene og progresjon i deres læring ved å 

være tett på praksisen i klasserommet. Alle skoler i kommunen skal ha samme satsingsområde, vi 

skal bli gode sammen. 

 

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre elevenes læringsutbytte, med spesielt fokus på grunnleggende 

ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 

 

Måloppnåelse ved tiltakets slutt: 

- Ved å følge opp elevresultatene, både på nasjonale prøver og andre kartlegginger samt 

elevundersøkelsen gjennom blant annet kvalitetsdialoger 

- Følge opp at lærerne bruker data grunnlaget de har om enkeltelever i planlegging, 

gjennomføring og evaluering av undervisningen.  

- Innføre ulike verktøy slik at skolelederne kan være tettere på elevenes læring gjennom 

blant annet pedagogisk vandring og åpen for læringssamtale (OTL) 

Skoleadministrasjonen følger opp skolene gjennom egne kvalitetsdialoger 

 

 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

Alle ansatte på skolene i Alta kommune.  

Ansatte ved lærerutdanningen ved UiT. 

 

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 



 

Høst 2022. 

 

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

Det planlegges for to ulike kompetansetiltak som vil gå over to år hver de neste 4 årene. Hvilke to 

områder det blir vet vi ikke før etter at ståstedsanalysen er ferdig i mars 2022. 

- Skoleårene 2022/2023-2023/2024: Eks. lesing  

Skoleårene 2024/2025-2025/2026: Eks. kompetanseløftet 

 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?  

 

I starten av perioden, vil kontaktpersoner ved UiT ha møte med skoleeier og de fire 

kontaktpersonene for nettverkene i Alta kommune (alle 4 nettverk har samme tema/tiltak). På dette 

møtet vil det utarbeides konkretiseringsavtale der tema, arbeidsform/aktiviteter (eks digitalt/stedig), 

ansvarsfordeling, møtepunkt og fremdriftsplan defineres.  

 

  

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

En strategisk satsing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, er å styrke 
profesjonsrelevans i alle våre lærerutdanninger. Gjennom erfaringer fra kollektiv 
kompetanseutvikling i samarbeid med barnehager og skoler vil vi styrke følgende:    
  
Lærerutdanneren - ansatte som deltar i partnerskap får fornyet kunnskap og erfaringer som kan 
brukes i videreutviklingen av egen undervisning.  
  
Profesjonsfellesskapet - erfaringer fra partnerskapet deles på fagdager i kollektiv 
kompetanseutvikling for alle ansatte.  
  
Studieprogramarbeidet - erfaringer fra partnerskapsarbeid trekkes inn i revidering og 
videreutvikling av emneplaner, praksisopplæring, studiedesign og evaluering av undervisning.  
  
FoU-arbeidet - erfaringer fra partnerskapet brukes til å tydeliggjøre profesjonsrelevante 
problemstillinger som utforskes i ansattes FoU-arbeid og studentoppgaver. Kompetansepartnere 
benyttes som bindeledd mellom studentene og skolene  
  
Organisasjonen - hvordan erfaringer fra partnerskapet brukes til å videreutvikle lærerutdanningene, 
settes som fast punkt på internkonferanser, i studieprogrammøter og i strategiarbeid.  
 

 

 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

Dette gjøres ved bl.a. å drøfte erfaringene med øvrige kollegaer på planleggingsdager, fagdager og 

gjennom samarbeid mellom nettverk av skoler, slik at alle kan bidra i kompetanseutviklingen på den 



 

enkelte skole. Se for øvrig pkt.6.6. Det utarbeides egen konkretiseringsavtale for hvert enkelt 

tiltak/nettverk hvor dette utdypes grundigere. 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 

Alta kommune ønsker å se skolenes satsingsområde i sammenheng med kompetanseløftet og 

oppvekstreformen.  

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

Kompetanseplanen for de neste fire årene vil ikke være klar før mai 2022, etter at ny ståstedsanalyse 

er gjennomført. Denne kan ettersendes. Plan for inneværende skoleår kan vedlegges men er ikke 

relevant for denne søknaden.  

 

 

 

Rapporter for tilskudd kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende 

praksis for 2021/2022 

 

 

Anmodninger om tilskudd kompetanseløftet spesialpedagogikk og 

inkluderende for 2022/2023 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR 2022 PÅ TILSKUDDSORDNING 

FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING –KUNNSKAPSLØFTET 

Kompetanseløftet innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis – UiT Norges Arktiske Universitet 

og RSK Vest-Finnmark (Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Hammerfest, Alta) 

Det skal leveres beslutningsgrunnlag/søknad per kompetansetiltak. Det vil si at dersom et 

partnerskap omfatter flere ulike kompetansetiltak skal det leveres et beslutningsgrunnlag/søknad for 

hvert av disse tiltakene.  

Søknadsskjemaet består av 7 deler (inkludert denne delen med veiledning). Delene omfatter: 

kontaktinformasjon; hvem som skal samarbeide i partnerskapet og antall deltakende 

skoler/barnehager/andre i tiltaket; hvor mye midler det er behov for og hvordan midlene er tenkt 

brukt; vurdering av behov; mål, gjennomføring og måloppnåelse; eventuelt tilleggsinformasjon og 

vedlegg. Hver del har flere underspørsmål.  



 

Når det gjelder bruk av midler ber vi om at det gis et estimat over hvor mye som skal brukes av de 

omsøkte midlene i de tre fasene med hhv å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og 

gjennomføre tiltaket.  

Noen spørsmål ber om enkel informasjon (som antall deltakende skoler), andre spørsmål ber om en 

vurdering i form av fritekst. Noen spørsmål gjelder alle tre ordningene (sort tekst), noen spørsmål 

gjelder kun Rekomp (grønn tekst), noen kun Dekomp (brun tekst) og noen kun kompetanseløftet (blå 

tekst). Vi ber om at det skrives kort og konsist.  

Søknadsskjemaet finnes både i word-format og i excel-format. Det er valgfritt hvilket format dere 

ønsker å benytte, men vi oppfordrer dere til å skrive beslutningsgrunnlaget/søknaden(e) i excel-

formatet, og bruke wordskjemaet for veiledning til hva dere skal fylle inn i de ulike rutene i excel. 

 

2. KONTAKTINFORMASJON OG BEKREFTELSE 
 2.1. Oppgi navn, arbeidssted og telefonnummer til kontaktperson for 

beslutningsgrunnlaget/søknaden: 

Mirjam Harkestad Olsen, UiT Norges Arktiske Universitet 

Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark 

 

 2.2. Kontaktpersonens e-postadresse: 

oyvrog@alta.kommune.no 

mirjam.h.olsen@uit.no  

  

2.3. Jeg bekrefter at beslutningsgrunnlaget er laget i partnerskap med eiere og UH-institusjoner som 

inngår i partnerskapet (og eventuelt Statped for søknad om tilskudd til Kompetanseløftet). 

  Ja 

  

 

3. PARTNERSKAPET SOM SAMARBEIDER OM KOMPETANSETILTAKET 
Oppgi hvilke eiere av skoler, barnehager, universitet/høgskoler og eventuelt Statped og andre 

aktører samarbeider om kompetansetiltaket. Dersom partnerskapet omfatter flere eiere i et nettverk 

eller en region, navngi de eierne som deltar i dette kompetansetiltaket. 

  

3.1. Navn på deltakende kommuner/fylkeskommuner: 

 Alta, Hammerfest, Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp 

  

3.2. Navn på deltakende private barnehageeiere: 

Alta: 

Holten barnehage 

Furua Barnehage 

Breverud barnehage 

mailto:oyvrog@alta.kommune.no
mailto:mirjam.h.olsen@uit.no


 

Holmen naturbarnehage 

Komsatoppen musikkbarnehage 

Nyland studentbarnehage 

Furuly barnehage 

Áltta Siida (SaMos) 

Læringsverkstedet Tornerose barnehage 

Snehvit barnehage 

Bossekop barnehage 

Åsen barnehage 

Rishaugen barnehage 

Imi barnehage 

Røverhiet barnehage 

Fjordadalen FUS barnehage 

Isbjørnhiet barnehage 

  

 3.3. Navn på deltakende private skoleeiere: 

 Alta kristne grunnskole, Haldde Montesorri 

 

 

 3.4.  Navn på deltakende PP-tjenester og andre kommunale tjenester som inngår i laget rundt barnet 

og eleven: 

Alta/Loppa (PPT Alta), Måsøy (PPD-Midt-Finnmark), Nordkapp (PPD-Midt-Finnmark), Hammerfest 

(PPT Hammerfest), Hasvik (PPT Hasvik). 

Skolehelse/helsesykepleie i Alta, Hammerfest, Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp 

Barnevern i Alta, Hammerfest, Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp 

 

 3.5. Navn på deltakende universitet og/eller høgskoler: 

 UiT Norges Arktiske Universitet 

 

 3.6. Deltar Statped i tiltaket? Hvis ja, skriv hvilket «regionkontor» som deltar. 

Ja, Statped Nord. 

Vi vil involvere Statped Nord når vi ser at behovet vil være til stede. Deler av tilskuddet vil da 

eventuelt gå med til å betale Statped for bidrag.   

 

3.7. Dersom Statped skal være involvert, beskriv hvordan. 

Vi er nå straks ferdig med kartleggingsundersøkelsen. Når vi nå skal i gang med analyse og vurdering 

av tiltak, vil det kunne oppstå behov for å innhente støtte fra Statped.   

 

3.8. Beskriv hvordan PPT og eventuelle andre kommunale støttetjenester skal delta i 

kompetansetiltaket. 



 

UiT og RSK Vest-Finnmark gjennomførte høsthalvåret 2021 en større kartlegging/undersøkelse rettet 

mot ansatte i barnehage, skole og de kommunale støttetjenestene. Svarfristen her var 20. januar 

2022. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal analysere behov og tiltak basert på denne 

undersøkelsen.  

3.9. Hvilke kommunale grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

Alle kommunale grunnskoler skal delta i kompetanseløftet.   

 3.10. Hvilke private grunnskoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 Alle private grunnskoler inviteres til å delta i kompetanseløftet.   

 

 3.11. Hvilke fylkeskommunale videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

  

3.12. Hvor mange lærebedrifter skal delta i tiltaket? 

 

 

3.13. Hvilke private eller statlige videregående skoler skal delta i kompetansetiltaket? 

 

3.14. Hvilke kommunale barnehager skal delta i kompetansetiltaket? 

Alle kommunale barnehager skal delta i kompetanseløftet.   

 

3.15. Hvilke private barnehager skal delta i kompetansetiltaket i 2022? 

Alle private barnehager inviteres til å delta i kompetanseløftet.   

   

4. BRUK AV TILSKUDDSMIDLER OG EGENFINANSIERING 
Fyll ut det totale tilskuddsbehovet som partnerskapet har knyttet til dette prosjektet, samt 

egenfinansiering av tiltaket.  

Vi ber om et estimat over hvor mye av det totale tilskuddet som planlegges brukt på henholdsvis å 

vurdere kompetansebehov, å planlegge og utvikle kompetansetiltaket og å gjennomføre 

kompetansetiltaket.   

Vi ber om oversikt over hvor mye av det totale tilskuddsbehovet for dette tiltaket som skal utbetales 

til de ulike partnerne i partnerskapet, samt utbetalingsinformasjon til de enkelte 

tilskuddsmottakerne. 

 

 4.1. Totalt tilskudd som eier(ne) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

Kr. 200 000 (2022).  

 4.2. Total egenfinansiering hos eier(ne) i 2022 (dersom tiltaket er ment å vare over flere år, så skal 

det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 



 

Beregnet kr. 100 000. Kommunene og deler av de private barnehagene betaler en tilskudd til RSK 

Vest-Finnmark, som i forhold til kompetanseløftet er beregnet til ca. 100 000. Midlene brukes til å 

koordinere kompetanseløftet i Vest-Finnmark-regionen.   

 4.3. Totalt tilskudd som universitet og/eller høgskole(r) ber om i 2022 (dersom tiltaket er ment å 

vare over flere år, så skal det oppgis en sum per år tiltaket skal vare): 

UiT: Kr. 750 000 (høst 2022 – vår 2023). 

 4.4. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes på å vurdere kompetansebehov i 2022? 

Eventuelle midler som eier har brukt/skal bruke til vurdering av behov i en fase før tildeling av midler 

i 2022, skal ikke medregnes her, men kan omtales i egen kommentar. 

Kr. 0. Vurdering av behov ble gjort høsthalvåret 2021/januar 2022. 

4.5. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å planlegge og utvikle 

kompetansetiltaket? 

For midlene det søkes om til kommunegruppen, ca. kr. 100 000, skal det blant annet arrangeres en 

oppstartskonferanse i mars 2022 med sikte på å presentere resultat fra kartleggingsundersøkelsen, 

gjennom analyse, presentasjon og forslag på tiltak i Vest-Finnmark. Konferansen vil ha flere bidrag fra 

forskningsfeltet og fra samarbeidsaktørene. Lederne (barnehage, skole, støttesystem) vil få 

muligheten til å bidra og gi innspill i forhold til tiltaksfasen.  

 4.6. Omtrent hvor mye av de omsøkte midlene skal brukes til å gjennomføre kompetansetiltaket? 

 

850.000 (kommunegruppen: 100 000, UiT: 750 000).  

Partnerskapet ønsker å arbeide etter prinsippet for prosessveiledning, hvor det er en veksling 

mellom 1) arbeid i gruppe og plenum og 2) mellom faglige innlegg og erfaringsdeling. Et sentralt 

element er den praktiske utprøvingen og veiledningen som skjer mellom dialogmøtene. Beløpet skal 

finansiere aktiviteter partnerskapet samarbeider om, blant annet: 

1) 2 fagdager pr semester, felles for hele regionen,  

2) 3 kommunevise dialogmøter pr semester (totalt 36),  

3) mellomarbeid og veiledning til den enkelte skole og barnehage mellom hvert dialogmøte.  

 4.7. Beskriv kort hva en eventuell egenfinansiering skal brukes til. 

Egenandelen fra kommunene brukes til en koordinatorrolle for kompetanseløftet. I tillegg vil det 

etableres en 50% prosjektstilling i RSK Vest-Finnmark som vil ha hovedfokus på gjennomføring av 

tiltak og bidra til økt samarbeid mellom støttesystemet i regionen.    

4.8. Dersom det i et eget prosjekt søkes om midler til koordinatorfunksjon, bes det om et estimat 

over hvor mye av midlene til koordinator som skal brukes til dette tiltaket. Begrunn behovet. 

Kr. 0. Vurderes som egenandel for kommunene.   

 

5. VURDERING AV KOMPETANSEBEHOV 
 5.1. Hva er tema for kompetansetiltaket? 

Kommunegruppen arbeider sammen med UiT om å analysere kartleggingen som nylig ble 

gjennomført. De siste aktørene svarte rett før frist for denne søknaden. Det er derfor ikke mulig å gi 



 

konkrete svar hva tema angår, men vi vil ha en svært godt grunnlag til å vurdere og iverksette tiltak. 

Våren 2022 vil bli brukt til analyser og til å utarbeide en tiltaksplan og en milepælsplan for arbeidet. 

 

Tiltakene vil planlegges og gjennomføres i nært partnerskap mellom barnehage- og skoleeiere i 

regionen og UiT. Det vil planlegges for helhetlige kompetansetiltak i Vest-Finnmark, som omfatter 

hele laget rundt barnet/eleven.  

 

 5.2. Hvordan er tiltaket forankret i lokale behov i de enkelte barnehagene/skolene/PPT og evt. andre 

kommunale støttetjenester som skal delta, og hvordan har ansatte og tillitsvalgte i de deltakende 

virksomhetene medvirket? 

Ansatte i barnehager, skoler, PPT, barnevern og helsestasjon i kommunene har svart på KOSIP, et 

verktøy for kartlegging av kompetanse og kompetansebehov. Dette verktøyet er utviklet i et 

samarbeid med fire UH og deres partnere, blant annet RSK-vest. Gjennom sine svar har de ansatte 

fått mulighet til å si noe om sin kompetanse og sine opplevde kompetansebehov. Dette gjør at de 

tiltak som utformes på grunnlag av svar på KOSIP vil være lokalt forankret og den lokale 

støttetjenesten har deltatt.  

 5.3. Hvordan og i hvilken grad er samiske perspektiver ivaretatt i de lokale prioriteringene av 

kompetansebehov?  

KOSIP inneholder spørsmål relatert til samiske forhold og er også oversatt til nordsamisk. 

 5.4. Hvilket satsingsområde tilhører tiltaket? De fire områdene refererer til satsingsområdene i 

strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage". Dersom tiltaket kan relatere til flere områder 

velger dere det området dere anser som hovedområdet. 

  Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

  Kommunikasjon og språk 

  Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

  Barnehagens verdigrunnlag 

 

 

6. MÅL, GJENNOMFØRING OG MÅLOPPNÅELSE 
 

6.1. Hva er målet for kompetansetiltaket? Hva ønsker dere å oppnå med tiltaket? Hvordan tenker 

dere å vurdere måloppnåelsen ved tiltakets slutt, og eventuelt underveis dersom tiltaket er tenkt 

gjennomført over flere år? 

Hovedmålet er å gjennomføre helhetlige kompetansetiltak som omfatter hele laget rundt barna og 

elevene. Tiltakene vil basere seg på analysene av kartleggingsundersøkelsen som ble gjennomført 

høsten 2021, begynnelsen av 2022. Planen er å lage en tiltaks- og milepælsplan som strekker seg fra 

2022 – 2025. Barnehager og skoler skal gjennomføre barnehage- og skolebaserte 

kompetanseutviklingstiltak som fremmer kollektiv utvikling i tråd med satsingen. Tiltakene skal være 

forankret i barnehagenes og skolenes behov, identifisert gjennom lokale prosesser som har involvert 

de ansatte i virksomhetene. Lederne i virksomhetene tas med på råd i forhold til de tiltakene som 

skal gjennomføres. Samiske perspektiver skal ivaretas i de lokale prioriteringene av 



 

kompetansebehov i regionen. Tiltakene vil planlegges og gjennomføres i partnerskap mellom 

barnehage- og skoleeiere i Vest-Finnmark og UiT Norges Arktiske Universitet. UiT vil bruke 

erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å videreutvikle lærerutdanningene.  

 

6.2 Hvem er målgruppen(e) for tiltaket? 

Ansatte i barnehage, grunnskole og støttetjenestene i Vest-Finnmark.  

6.3. Oppgi oppstartstidspunkt for kompetansetiltaket. 

Vær/høst 2022.  

6.4. Oppgi planlagt sluttidspunkt for kompetansetiltaket. 

 

6.5. Hvordan skal eier(e) og universitet / høgskole (og eventuelt Statped) samarbeide i de ulike 

fasene med å vurdere behov; planlegge og utvikle tiltaket; og gjennomføre kompetansetiltaket?   

Bred sammensatt arbeidsgruppe bestående av UiT, repr. fra skole, barnehage, støttesystem og RSK 

Vest-Finnmark.  

Samarbeid UiT og RSK Vest-Finnmark rundt kartleggingsundersøkelse rettet mot ansatte i barnehage, 

skole, støttesystem høsthalvåret 2021.  

Analyse og vurdering av tiltak våren 2022.  

Lederkonferanse – «kick off» for kompetanseløftet – mars 2022.  

 6.6. Hvordan skal universitet/høgskole bruke erfaringene gjennom partnerskapet som bidrag til å 

videreutvikle lærerutdanningen? 

På sikt vil kompetansekartleggingen som gjøres i kommunene, både regionalt og nasjonalt, være 
verdifull for å revidere studieplaner/emner i utdanningene. I tillegg vil resultatene bidra i planlegging 
av nye videreutdanningstilbud.  

Erfaringene så langt har vi brukt for å skape en større forståelse blant våre fagansatte på tematikken 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette vil i sin tur påvirke deres undervisning i møtet med 
kommende lærere. 
 
 6.7. Beskriv kort partnerskapets vurdering av hvordan tiltaket skal bidra til kollektiv utvikling på 

barnehagene/skolene. 

 

 

7. TILLEGGSINFORMASJON 
 

7.1. Beskriv eventuelle sammenhenger mellom dette kompetansetiltaket og andre kompetansetiltak 

for barnehage eller skole i tilskuddsordningen. 

Som tiltakene i rekomp og dekomp, vil også kompetanseløftet bidra til kollektiv utvikling i barnehage 

og skole. I årene fremover vil nok ordningene ses i sammenheng, og kompetanseløftet innen 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis må knyttes til de eksiterende kompetanseplanene i 

barnehage, skole og støttesystem i regionen. 



 

UiT er opptatt av å skape synergieffekt mellom ordningene. Så langt det er mulig har fagpersoner i 

Kompetanseløftet også oppgaver i rekomp eller dekomp.  

 

7.2. Legg til eventuelle kommentarer eller relevant tilleggsinformasjon.  

Planlegging og tiltak knyttet til kompetanseløftet innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis i 

Vest-Finnmark vil gjennomføres i tråd med langsiktig plan for Troms og Finnmark 2022 -2025.  

Kartleggingen i Vest-Finnmark ble gjennomført blant ansatte i barnehage, skole, PPT, barnevern og 

skolehelsetjenesten. Denne ble gjennomført høsten 2021 og i begynnelsen av 2022.  

 

Lederne i virksomhetene er involvert gjennom «kickoff» konferanse i mars 2022. Eierne i 

kommunene er involvert gjennom hele prosessen gjennom representasjon i styret i RSK Vest-

Finnmark.  

 

 

Prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon 2022 

Prosjektskjønn – Statsforvalteren 
 

Det vises til utlysning av prosjektskjønnsmidler sendt fra Statsforvalteren Troms og 

Finnmark, med søknadsfristen 15. februar. https://www.fylkesmannen.no/troms-

finnmark/kommunal-styring/kommuneutvikling-prosjekter/  

Vi fikk innvilget vår søknad i 2021 på kr. 750 000 med henvisning til en prosjektperiode på 3 
år. Vi har redusert kostnader og prosjektstilling i tråd med redusert støtte, slik at vi nå søker 
om kr. 750 000 for hvert av de tre årene.  
 
Vi har utlyst prosjektstilling i 50 % stilling fra og med mars 2022. I tillegg har vi en stor 
kartleggingsundersøkelse i forhold til kompetansebehov innenfor hjelpetjenestene, som 
lukkes 9. januar 2022.  
 
Søknaden inneholder følgende punkt: 
 
1. Utfordringer det skal tas tak i – hvor er vi? 
2. Mål og hvordan det skal gjennomføres – hvor vil vi? 
3. Begrunnelse for valg av virkemidler – hvordan kommer vi dit? 

 

1. Utfordringer det skal tas tak i – hvor er vi: 
RSK Vest-Finnmark er et interkommunalt samarbeid innenfor barnehage- og skolesektoren. 

Kommunene som er med i samarbeidet er Måsøy, Hasvik, Loppa, Nordkapp, Hammerfest og 

Alta.  

 

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/kommunal-styring/kommuneutvikling-prosjekter/
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/kommunal-styring/kommuneutvikling-prosjekter/


 

Det er et stort behov for å utvide dette samarbeidet til også å gjelde hjelpetjenestene. Med 

hjelpetjenestene menes barnevern, PPT, helsestasjon, skolehelse samt tiltaksteam i de 

kommunene som har dette.  

 

I stedet for ingen eller lite utvikling og fornying blant ansatte i tjenestene, har vi et håp og et 

ønske om at kommunene kan samarbeide for å heve kompetansen innenfor 

tjenesteområdene. Et utvidet og varig samarbeid på tvers av kommunene vil være 

innovativt, og bidra til å se hele oppvekstsektoren i regionen i sammenheng. Vi er opptatt å 

heve resultatene i skole og barnehage i regionen, både faglig og sosialt, da resultatene ved 

regionens skoler pr. i dag ligger godt under landsgjennomsnittet. Et tettere interkommunalt 

samarbeid innenfor hjelpetjenestene vil bidra til kompetanseutvikling, innovasjon og 

fornying av sektoren.   

 

Kommunene i regionen har gitt uttrykk for stort behov for kompetanseutvikling og 

videreutdanning innenfor hjelpetjenestene i regionen. I og med at hjelpetjenestene 

samarbeider nært med skole og barnehage, ser vi at organiseringen som allerede er etablert 

gjennom RSK Vest-Finnmark vil være en god og effektiv måte for å videreutvikle samarbeidet 

også på andre områder. Da kan man dra nytte av allerede etablerte strukturer i samarbeidet.  

 

Hovedmålet er å fornye og skape et robust og varig system for kompetanseutvikling for 

hjelpetjenestene på tvers av kommunene i Vest-Finnmark. I tillegg vil et fast interkommunalt 

samarbeid innenfor området også bidra til en god gjennomføring av ulike kompetanseløft 

initiert av Bufdir og Udir, blant annet det forestående kompetanseløftet i spesialpedagogikk 

og inkluderende opplæring. 

 

 

Slik er tjenestene bygd opp i kommunene i Vest-Finnmark: 

Spørsmål: Kommune:  

Hvordan er 
hjelpetjenesten 

bygd opp i 

kommunen? 
 

 

 

Loppa:  
Oppvekst- og kultur består av 

følgende: skoler/SFO, 

barnehager, bibliotek, 
voksenopplæring/introduksjon, 

barnevern, PPT (75% stilling 

kjøpes fra Alta). Helsestasjon 
og skolehelsetjenesten ligger 

under Helse- og 

omsorgsetaten. 

Nordkapp: 
Alle nevnte ligger under en virksomhetsleder i 

FABU (Forebyggende Avdeling barn og Unge), i 

OVK-sektor. PPT søkes inn under Midt-Finnmark 
PPD. Dersom så skjer, forhåpentligvis fra 

1.1.2021 vil det innebære en omorganisering av 

FABU. 

Alta: 
Se sammen tidlig- barn og ungetjenesten 

er en tverrfaglig tjenesten der Barnevern, 

PPT, helsestasjon og skolehelse samt 
tiltaksteam er samlokalisert. 

Oppvekstkontoret er også i samme 

lokasjon. Alle arbeider etter prinsippene i 
tidlig innsats og vi har en tverrfaglig 

arbeidsmodell TI-Alta modellen som vi nå 

har utviklet gjennom å ta det beste fra 

TiAlta og BTI. Den nye 

samhandlingsmodellen heter nå « Se meg 
tidlig» 

Hammerfest: 

PPT 

Ungdomstjenesten 
Skolehelsetjenesten 

Barneverntjenesten 

Disse fire enhetene ledes av 
hver sin virksomhetsleder. 

Hos oss er en egen 

fagansvarlig leder for BV, 
ungdomstjenesten, PPT .  

Nestleder i oppvekst- og kultur 

har overordnet ansvar for disse 
4 enhetene. 

Måsøy: 

Instansene er underlagt en egen enhet – kalt 

«Enhet for barn og unge». Barnevern, PPD, 
helsestasjon (for barn og unge), og fritidsklubben. 

Hovedmålet er «Tidlig innsats».  
PPD har kontor på skolen 1 dag i uka, og en ½ dag 
i barnehagen annenhver uke.  

Helsesykepleier/helsestasjon har kontordager på 

skolen.  
Enheten reiser også jevnlig til Gunnarnes.  

Interkommunalt samarbeid med PPD Porsanger. 

Vertskommunesamarbeid med 
barnevernstjenesten i Hammerfest. 

Hasvik: 

Rus/psykiatri, barnevern, helsesykepleier, 

ergoterapeut og fysioterapeut er organisert 
i samme enhet: FFR (familie, forebygging 

og rehabilitering) med en leder. 

PPT er organisert i oppvekstsektoren 



 

 

2. Mål og hvordan det skal gjennomføres – hvor vil vi? 

Samarbeidet innenfor hjelpetjenestene i regionen er minimale i dag. Det er enkelte 
kommuner som kjøper tjenester fra andre kommuner, men det er ingen samarbeid knyttet 
til fornying og kompetanseutvikling. Det er heller ingen system for videreutdanning innenfor 
tjenestene. 
 
Slik er samarbeidet i dag: 

Samarbeider kommunen med 

andre kommuner i forhold til 

hjelpetjenestene? 
Hvis ja, med hvem, hvordan og 

ved hvilke tjenester? 
 

Loppa: 

Loppa samarbeider med Alta i 

forhold til følgende: 

- VI kjøper 75% stilling 

PPT 

- Akuttberedskap 

barnevern er i et 
kommunesamarbeid 

med Alta.  

Vi bruker Barnehuset i Tromsø 
samt BUP ved behov. 

Nordkapp: 

Se over ang PPT. Vi har 

også igangsatt arbeid med 
samarbeid innen midtfylket 

når det gjelder Barnevern. 
Pri. 1 er samarbeid om 

akuttberedskap med 

Porsanger, med mulighet 
for helhetlig samarbeid 

innenfor tjenesten med 

Porsanger, Lebesby og 
Gamvik.     

Alta:  

Helsestasjon og skolehelsetjenesten; nei 

PPT har nettverk i vest og samarbeider litt 
om kompetanseheving gjennom det samt 

søker midler fra fylkesmannen. Ønskelig at 
det blir bedre og mer kontinuitet. 

Barneverntjenesten har og nettverk i vest 

særlig på ledernivå, ønskelig med nettverk 
og samarbeide på saksbehandlernivå samt 

kompetanseheving. Alta er og 

vertskommune for barneverntjenesten i 
Kvænangen og selger akuttjenester til 

Loppa, Kvænangen og Hasvik 

Hammerfest: 

Ja, Hammerfest kommune er 
vertskommune for barnevern i 

Måsøy kommune  

En barnevernspedagog bistår og 
veileder stedlig barnevern i Måsøy. 

Arbeider stedlig i Havøysund ca. 

hver 2.uke, eller oftere ved behov. I 
tillegg til dette er det telefonisk 

kontakt i form av veiledning. 

Måsøy: 

PPD – Interkommunalt 
samarbeid med Porsanger.  

Barnevernstjenesten – 

Vertskommunesamarbeid 
med Hammerfest. 

Hasvik: 

Kjøper ikke stillinger fra andre kommuner.  
Barnevern: har to ubesatte hjemler: Kjøper 

tjenester fra barnevernskompetanse inntil en 

får tilsatt egne folk. 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste: består av en 

helsesykepleier. 

PPT: 50% stilling- har tidvis innleid 
utredning fra privat og Alta. 

 
Formålet med prosjektet, og det eventuelle nye samarbeidet, er å videreutvikle og fornye 
tjenestene på tvers av kommunene.  Ansatte i tjenestene har gitt uttrykk for at de får lite 
kompetanseutvikling gjennom arbeidsgiver i dag, og formålet vil derfor være å systematisere 
arbeidet med kompetanseutvikling uten at dette er personavhengig. Utviklingsområder kan 
være innenfor utredningsarbeid, helse, metodikk, kartleggingsverktøy, samtale som verktøy, 
lover og retningslinjer m.m.  
 
Innenfor flere områder vil det i framtiden bli krav om videreutdanning. Nye kompetansekrav 
innenfor f.eks. barnevern, vil sannsynligvis medføre at flere ansatte må ta en master for å 
oppfylle kompetansekravene. Prosjektet vil derfor også omfatte å systematisere 
videreutdanning knyttet til nåværende ansatte i tjenestene i regionen. 

Her er noen av behovene for kompetanseutvikling i regionen: 

Hva er kompetansebehovene 

for ansatte innenfor tjenestene i 
din kommune? 

 

 

Loppa: 

Kompetansebehov i grunnskolen er 
kompetanse i forhold til 

grunnlærerutd ( 1 -7 og 8-10) for  å 

oppfylle kompetansekrav. 
Grunnskolelærere videreutdanner 

seg etter behov.  

- Saksbehandler 

kompetanse i barnevern, 

Nordkapp:  

Oppdatering og tilførsel av 
ny kompetanse. 

Alta: 

Samtlige må ha helsesykepleierutdanning; 6 
under studie nå. 

Trenger kompetanseheving; seksuell helse, 

psykisk helse, ammeveiledning, 
anafylkasiberedskap, studentveiledning, 

kjønnsinkongruens, metodikk for 

undervisning, innsetting av p stav og spiral, 
guttehelse, kartleggingsverktøy for bruk i 

samtaler. 



 

samt videreutdanning i 

fag. 

- PPT, her får 
vertskommunen (Alta) 

si noe om dette.  

- Styrerutdanning (her har 

vi styrer på utdanning i 
år) 

Barnehagelærerutdanning, her har 

vi en på utdanning. 

PPT: 

 Behov for etter- og 

videreutdanning innenfor 

kognisjon og psykometri 

(testmetode). Tolkingskurs WISC 
og Leiter 3. 

 Sertifisering- og tolkingskurs 

LOGOS, Celf 4,  

 Smartboard som 

inkluderingsverktøy 

 Flerkulturalitet og flerspråklighet 

 Etterutdanningspakker når ny 

opplæringslov kommer. 
 

Psykisk-helse og spe og småbarn er andre 

områder vi trenger mere kompetanse på. 

Hammerfest: 
Kjennskap til hverandres tjeneste, 

ansvarsområder, lover, 

retningslinjer. 

Kontinuerlig kompetanseheving. 

 

Måsøy: 
Barnehagelærere. 

Helsesykepleier er under 

utdanning.  

Saksbehandler i barnevern. 

 

Hasvik: 
PPT: utredningskompetanse. Behov for mer 

stilling. 

Barnevern/helsesykepleier: Vet ikke 

 
For å gå dette til, må det tilsettes/frikjøpes en person som kan arbeide målrettet med 
kompetanseutvikling og videreutdanning basert på disse lokale behovene, og samkjøre dette 
slik at alle kommunene i regionen, små som store, kan ha god nytte av det. Ett tett 
samarbeid vil være innovativt, og bidra til at regionen kan se hele oppvekstområdet samlet 
og dermed være i stand til å sette inn tiltak og fornying av tjenestene under ett.  
 
RSK Vest-Finnmark foretok en undersøkelse innenfor hjelpetjenestene for å kartlegge  

 

hvordan de så for seg et samarbeid for å heve kompetanseutviklingen innenfor 
hjelpetjenestene i regionen: 

Hvordan ser du/din kommune 
for deg at kompetanseutvikling 

og samarbeid innenfor 

hjelpetjenestene kan løses i 
framtiden? 

 

Loppa: 
-Kompetanse for kvalitet for 

grunnskolen 

-Styrerutdanning  
-Barnehagelærerutdanning, gjerne 

desentralisert 

-Saksbehandler kurs 

Nordkapp: 
videreutdanning, 

rekruttering og 

interkommunale 
samarbeid. 

 

Alta: 
Vi ønsker at det organiseres lik det som er 

utviklet for skole og barnehage. 

Hjelpetjenestene er viktige 
samarbeidsaktører for skole og barnehage og 

det er ønskelig med felle fokus.   

Hammerfest: 

Helsesykepleiere bør få faglig 

kompetanseheving innen helse for 
det som gjelder helsefag/spesifikke 

fagområder der oppvekst ikke kan 

gi det. 
Barnevern får kompetanseheving 

slik de har pr. I dag. 

 
11,5 stillinger i PPT-tjenesten. 

 

Interkommunale samarbeid er helt 
nødvendig. 

 

Måsøy: 

Tverrfaglig samarbeid og 

samarbeid på tvers i 
regionen. 

Bli mer systemavhengig – 

og mindre personavhengig.  
Rekrutteringstiltak. 

Kompetanse for kvalitet i 

grunnskolen. 
Legge til rette for 

videreutdanning. 

Hasvik: 

Nødvendig kompetanseheving er jo i 

utgangspunktet arbeidsgivers ansvar. 
Kompetanseutvikling innenfor barnevern og 

helsesykepleier har jeg ikke oversikt over, 

men vet at en har hatt kompetanseheving 
(kursing /sertifisering) en del tverrfaglig 

innenfor sektoren.  

Det er vel og noe nettverk innenfor 
barnevern og helsesykepleiere. 

Jo mer lokalt tverrfaglig og interkommunalt 

samarbeid en får til, jo mer vidt tror jeg vi 
tenker på målgrupper når det kommer til 

kompetanseheving. Utfordringene til oss små 

kommuner er å ha systemer som er robuste 
nok til å tåle utskiftninger av personell. 

 
Tilbakemeldingene fra lederne innenfor hjelpetjenestene var at de så for seg et samarbeid lik 
det som gjøres gjennom RSK Vest-Finnmark i forhold til skole og barnehage. Fordelene med 
et RSK-samarbeid, også innenfor hjelpetjenestene, vil være å dra nytte de gode erfaringene 
vi har i forhold til det allerede etablerte samarbeidet innenfor skole og barnehage.  



 

 
Ved å samarbeide regionalt, kan man dra nytte av å samkjøre felles kompetansebehov på 
tvers av kommunene. Dette vil være kostnadseffektivt og innovativt, og vil i større grad la 
seg gjennomføre enn hvis den enkelte kommune skulle utføre dette på egen hånd. Samtidig 
kan man dra veksler og nytte av egen kompetanse innad i regionen, og dele kunnskapen 
mellom kommunene.  
 
RSK Vest-Finnmark har allerede etablert et partnerskap med Universitetet i Tromsø, og 
samarbeidet kan utvides til også å omfatte hjelpetjenestene. I tillegg har vi tilgang til 
kunnskaps- og kompetansesenter som RVTS, RKBU og KoRus Nord, som i sitt 
samfunnsmandat skal bidra til å tilføre kompetanse til regionen. Dette skjer ikke uten at man 
har en organisasjon som kan koordinere dette samarbeidet, og det er her vi mener at det  

 

interkommunale samarbeidet i RSK Vest-Finnmark vil være den best egnede organiseringen 
av dette arbeidet. Forsøket vil være nytt og innovativt, og styret i RSK Vest-Finnmark mener 
dette fint vil kunne organiseres gjennom den eksisterende strukturen.   
 
Sluttproduktet i prosjektet er at man har en organisasjon i Vest-Finnmark som er rigget til å 
arbeide målrettet med fornying, kompetanseutvikling og videreutdanning innenfor 
hjelpetjenestene i kommunene.  
 
Vi ser for oss at det må tilsettes eller frikjøpes en person i 50% stilling, med kontorsted i en 
av kommunene. Dette personen vil koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekt, 
videreutdanning og tiltak basert på behovene i den enkelte kommune.    
 
Hvis RSK Vest-Finnmark får innvilget søknad om skjønnsmidler, vil dette være et forsøk på å 
organisere dette arbeidet slik at det kan bli fast implementert i fremtiden. Vi ser for oss et 
prosjekt med varighet på 3 år, slik at man får en grundig og god start på et samarbeid som 
RSK Vest-Finnmark kan videreutvikle selv i de påfølgende år.  
 
Det tas sikte på en prosjektperiode på 3 år, men i henhold til utlysningen søkes det år for år. 
I og med at prosjektet krever en viss varighet for å kunne bli gjennomført på en god måte, 
søker vi med en oversikt for en prosjektperiode på 3 år. Dette gjør vi også for å skape 
forutsigbarhet for prosjektet som helhet. 
 
Budsjettskisse – 3 års prosjekt – samarbeid hjelpetjenestene i Vest-Finnmark: 
(Øvrige utgifter finansieres av kommunene i prosjektperioden). 

 Stilling 

50% 

Kontorlokale og 

kontormateriell* 

Arrangerte 

kurs og 

samlinger** 

Videreutdanning 

finansiert av 

Bufdir*** 

 

År 1 370 000 

inkl. sosiale 

utgifter 

50 000 230 000 100 000 750 000 



 

År 2 370 000 

inkl. sosiale 

utgifter 

50 000 230 000 100 000 750 000 

År 3 370 000 

inkl. sosiale 

utgifter 

50 000 230 000 100 000 750 000 

Totalt:  2 250 000 

kr. 

 
* Øvrige utgifter til kontorhold dekkes av kommunene. 

** Utredningsarbeid, helse, metodikk, kartleggingsverktøy, samtale som verktøy, lover og retningslinjer m.m.- basert på 

kartlagte lokale behov. 

*** Vikarutgifter, det øvrige finansieres av arbeidsgiver 

 

Et slikt prosjekt vil sannsynligvis medføre større kostnader skissert i budsjett for prosjektet. 

Dette finansieres i prosjektperioden av kommunene i fellesskap. Etter prosjektperioden 

finansierer kommunene samarbeidet i sin helhet.  

 

3. Begrunnelse for valg av virkemidler – hvordan kommer vi dit? 

Vi ser at gjennomføringen av prosjektet ikke vil la seg gjøre innenfor nåværende organisering 
og samarbeid, da det hverken er økonomi eller menneskelige ressurser tilgjengelig for 
gjennomføring. Et slikt prosjekt vil derfor ikke la seg gjennomføre uten at det kan tilføres 
skjønnsmidler i en forsøksperiode.  
 
Vi ser at en utvidet samarbeid vil være både innovativt og bidra til fornying av 
tjenesteområdet innenfor barnevern, PPT, helsestasjon, skolehelse samt tiltaksteam i 
regionen, og håper Statsforvalteren i Troms og Finnmark ser fordelene av å prøve dette på 
tvers av kommunene i regionen. I tillegg vil et varig interkommunalt samarbeid innenfor 
tjenesteområdet kunne ivareta og utvikle ulike kompetanseløft initiert av bla. Bufdir og Udir, 
slik som det nært forestående kompetanseløftet innen spesialpedagogikk og inkluderende 
opplæring.  
 
Det vil være helt vesentlig at det kan tilsettes/frikjøpes en koordinator (prosjektstilling) i 50 
% stilling (utlyst med virkning mars 2022) for å få god kvalitet og organisering av dette 
arbeidet. Vedkommende vil ha kontorsted i en av kommunene, og delta på styremøtene i 
RSK. 
 
Hvis søknaden innvilges, vil styret i RSK Vest-Finnmark (bestående av kommunalledere i 
Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta) vedta, rapportere og følge opp 
gjennomføringen av prosjektet.  
 
 
Søknadslenke: https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/ 

https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/


 

 

Med hilsen RSK Vest-Finnmark, 
 
Bjørn Pedersen        Øyvind Rognli 
Styreleder         Kontorleder 

 


