RSK VEST-FINNMARK 2022 - 2026

INKLUDERING,
LIVSMESTRING OG
LÆRING!

- Å fokusere innsatsen handler om
å prioritere det som er viktigst!
Fokusområder for RSK Vest-Finnmark 2022 - 2026

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidskontor knyttet
til kompetanseutvikling i barnehage og skole i
Nordkapp, Måsøy, Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta

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

Rekomp
Rekomp står for regional ordning
for kompetanseutvikling i
barnehage. Målet er å styrke den
kollektive kompetansen i
barnehager ut fra lokale behov, i
samarbeid med universitet eller
høyskole.

Dekomp
Dekomp står for desentralisert
ordning for kompetanseutvikling i
grunnskole. Behovene for
kompetanseutvikling skal være
basert på lokale analyser og
faglig dialog med universitet eller
høgskole. Tiltakene skal bidra til
kollektiv kompetanseutvikling
som utvikler hele skolen.

Kompetanseløftet
Satsingen på kompetanseløftet
omfatter hele laget rundt barna og
elevene, og skal bidra til at den
spesialpedagogiske hjelpen er
tett på de barna som har behov
for det.

Overordnet mål for RSK
Vest-Finnmark:
RSK Vest-Finnmark sin strategiplan for oppvekstsektoren i Hasvik,
Måsøy, Loppa, Nordkapp, Hammerfest og Alta for perioden 20222026 vil handle om å ha fokus. Fokuset for RSK Vest-Finnmark vil
være å bruke kompetanseutviklingsmetoder gjennom rekomp og
dekomp i utviklingen av våre barnehager og skoler. I de kommende
årene er det kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende
praksis som vil være fokusområdet i utviklingsarbeidet.
Strategiplanen bygger på det gode arbeidet som har blitt gjort i
kommunene frem til i dag. Arbeid med implementering av tidlig
innsats-satsingen i kommunene vil fortsette. For å skape
progresjon og kontinuerlige forbedringer må kommunene,
nettverkene, RSK Vest-Finnmark og UiT Norges Arktiske Universitet
arbeide sammen om å nå noen få og felles mål.
Strategiplanen skal være et verktøy som kan være til støtte for
kommunene i regionen, både i forhold til arbeidet med å identifisere
styrker og svakheter i egen kommune, prioritere egne
utviklingsområder og legge til rette for at man i fellesskap
kontinuerlig arbeider med å utvikle og forbedrer praksis.
Tiltakene vil være basert på behovene i barnehagene og skolene i
regionen og bygge på de tilskuddsordningene som staten har
innført de senere år.

Våre barn og unge skal mestre livet og lære!
Vi skal bedre den tverrfaglige samhandlingen på tvers av
tjenesteområder, og vi skal arbeide for å sette innsatsen inn så tidlig
som mulig for å sikre at alle barn, unge og familier får riktig støtte og
hjelp på riktig tidspunkt.
Våre barn og unge skal utvikle robusthet, kunnskap, ferdigheter og
holdninger som gjør at de skal kunne mestre livene sine og være
godt forberedt for å kunne delta og påvirke i et arbeidsliv og i et
samfunn vi ennå ikke helt kjenner.
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Oppvekstreformen

Kompetanseutviklingsmodell:
Rekomp i barnehage og dekomp i skole er modellene RSK Vest-Finnmark skal
videreutvikle i arbeidet med kompetanseutviklingen i regionen. Gjennom å
fokusere mindre på store kurs og konferanser, skal kompetansen utvikles i den
enkelte barnehage og skole (eller nettverk av disse) gjennom samhandling og
refleksjon og i lærende møter. Dette skal gjennomføres i nært samarbeid med
UH-sektoren, som også skal lære av praksisfeltet, og på bakgrunn av dette,
videreutvikle utdanningene sine.
Gjennom ståstedsanalyser og kartlegginger (bla. Kosip og pedagogisk analyse)
skal ansatte i skole, barnehage og ansatte i det øvrige laget rundt barn og unge,
synliggjøre områder det er behov for av etter- og videreutdanning. I kommende
periode vil hovedfokuset være på spesialpedagogiske områder og knyttes til en
mer inkluderende praksis. Samtidig vil barnehager og skoler (og nettverk av
disse) også arbeide med andre utviklingsområder i tråd med uttrykte behov.

Inkluderende praksis
Inkludering er en kontinuerlig prosess
av å øke tilstedeværelsen, deltakelsen
og utbyttet for alle barn og unge i
deres lokale barnehage og skole.
Et inkluderende fellesskap omfatter
alle barn og unge. Fellesskapene skal
kjennetegnes av respekt for
forskjellighet, egenart og ulike
kulturer.
Det er først når barn og unge selv
føler seg som en del av fellesskapet,
at arbeidet for å fremme inkludering
kan sies å være vellykket.
(Qvortrup & Qvortrup, 2015:76)

Livsmestring handler om god fysisk og psykisk
helse. Stabile og forutsigbare omsorgspersoner
som inngår i et utviklingsstøttende samspill med
barnet, er avgjørende byggesteiner for barnets
framtidige livsmestring. Gode relasjoner som
fremmer trygghet, anerkjennelse og gjensidighet,
samt beskytter mot truende eller farlige
omstendigheter er avgjørende. Til dette trengs det
sensitive voksne som ser barnets behov.

Læring og utvikling: Barn og unges identitet og selvbilde, og
meninger og holdninger, blir til i samspill med andre. Alle barn
og unge har rett til sosial og faglig læring og utvikling innenfor
trygge rammer. Læringen skal gi barnet et godt grunnlag for å
forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet.
Dette skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder
innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Inkluderende praksis: Alle barn og unge har rett til å være en
betydningsfull deltaker i et inkluderende fellesskap som gir nødvendig
omsorg, trygghet og trivsel, og den hjelp og støtte de har behov for. Alle
barn skal få utvikle vennskap og delta i et sosialt fellesskap uavhengig av
forutsetninger.

Mål og verdier for RSK Vest-Finnmark:
Mål:
Økt læringsutbytte.
Flere barn og unge deltar i det ordinære tilbudet i barnehage og skole.
Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret. Mobbing er redusert.

Verdier:
Barn og unge har en absolutt verdi.
Barn og unge vil lære, og vil vise at de har lært.
Barn og unge vil når de kan.
Barn og unge som finner mening, deltar.
Alle barn og unge har noe å tilføre fellesskapet.

Læring og utvikling
Livsmestring
Inkluderende praksis

Samarbeidskultur:
Lagene rundt barn og unge
Laget rundt barn og unge skal styrkes. Laget skal komme tettere på barn og
unge som sliter. Geografiske, kognitive, organisatoriske og strukturelle
distanser i laget skal reduseres.

20 nettverk i barnehage og skole

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en god start
på å videreutvikle hele det nære laget rundt barn og unge.

Alle barnehager og skoler i VestFinnmark er inndelt i nettverk.

Lærende nettverk og fellesskap
RSK Vest-Finnmark skal fortsette satsingen på nettverkene i barnehage og
skole.
For å skape kontinuerlige forbedringer, er det nødvendig med en systematisk og
kollektiv innsats i stedet for individuelle tilnærminger basert på de ansattes
egne behov.
Lærende profesjonsfellesskap kjennetegnes ved at ledere og ansatte reflekterer
over felles verdier og videreutvikler sin praksis. Lærende lederskap er
avgjørende, der leder inviterer til å analysere nåsituasjonen, rette blikket
fremover mot ønsket situasjon og sammen med de ansatte vurdere hvilke tiltak
som vil fremme utvikling.

Barnehagen og skolen
Barnehage og skole er samfunnets viktigste arena for å utjevne forskjeller
mellom barn og unge. Barnehagen og skolen må i størst mulig grad være en
inkluderende fellesarena for alle barn og unge.
Et tverrfaglig fagmiljø i barnehage og skole skal bedre den inkluderende
praksisen for alle barn og unge.

Nettverkene samarbeider og deler på
erfaringer og kompetanse seg
imellom. I tillegg arbeider nettverkene
sammen knyttet til
kompetanseutvikling gjennom
ordningene rekomp og dekomp.
RSK Vest-Finnmark skal videreutvikle
nettverkene i nært samarbeid med
UH-partner UiT.
Barnehage:
1 nettverk i
3 nettverk i
4 nettverk i
1 nettverk i
1 nettverk i

Nordkapp
Hammerfest
Alta
Hasvik
Måsøy/Loppa

Skole:
1 nettverk i Hasvik
1 nettverk i Måsøy/Loppa
1 nettverk i Nordkapp
3 nettverk i Hammerfest
4 nettverk i Alta

For oss er inkluderende praksis
en kontinuerlig prosess i barnehage og skole som sosialt system som innebærer:
- Å skape fellesskap der ingen innenfor systemet følger seg utenfor.
- Å legge til rette for meningsfull deltakelse faglig og sosialt for mangfoldet av individer
slik at alle får realisert sine potensialer for utvikling.
- Å sørge for den enkeltes opplevelse av likeverd på tvers av forutsetninger.
- En systematisk tilnærming til tilpasset opplæring der flere faktorer spiller inn på barn
og unges opplevelse av tilhørighet.
"Kollektive strukturer gir individuelle gevinster."

RSK Vest-Finnmark skal:
Bidra til kartlegging og ståstedsundesøkelser av lokale behov for
kompetanseutvikling i støttesystem, barnehager og skoler.
Fortsette arbeidet med kompetanseutvikling og etterutdanning i nært samarbeid
med UiT og andre UH-miljø.
Videreutvikle samhandlingen i nettverkene i barnehage og skole.
Gjennom kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis, øke
kompetansen og det tverrfaglige samarbeidet i, og mellom barnehage, skole og
støttesystem.
Legge til rette for økt samarbeid mellom nettverk, kommuner og de ulike
fagmiljøene i laget rundt barn og unge.
Fortsette arbeidet knyttet til rekruttering av barnehagelærere, lærere, ledere,
fagarbeidere og assistenter.
Gjennomføre fagkurs og igangsette et større prosjekt knyttet til pedagogisk
analyse.

Oppbygning og struktur:

Styret i RSK Vest-Finnmark

Hammerfest

Nordkapp

Hasvik

Alta

Måsøy

UiT,
partner i
kompetanse
utviklingen
i barnehage,
skole
og støttesystem.
Samarbeidsforum,
tilskuddsordningen,
Statsforvalteren

RSK
Vest-Finnmark kontoret

Loppa

Rekomp

Dekomp

Kosip, ståstedsanalyse,
«løft» o.l..
kommunale satsinger

Kosip, ståstedsanalyse,
«løft» o.l..
kommunale satsinger

Andre områder

Rekruttering
leder-

konferanse

Eksamen,
tilskudd
søknad,
rapport
m.m.

Ped. analyse,
enkeltkurs
m.m.

Kompetansetiltak
gjennomføring,
i nært samarbeid med UH

Kompetansetiltak
gjennomføring,
i nært samarbeid med UH

2022 – 2025
Kompetanseløftet Måsøy, Loppa,
Hasvik, Nordkapp
«Kommunale satsinger»;
Alta, Hammerfest

2022 – 2025
Kompetanseløftet Måsøy, Loppa,
Hasvik, Nordkapp
«Kommunale satsinger»;
Alta, Hammerfest

2023 – 2026
Kompetanseløftet Alta,
Hammerfest
«Kommunale satsinger» Måsøy,
Loppa, Hasvik, Nordkapp

2023 – 2026
Kompetanseløftet Alta,
Hammerfest
«Kommunale satsinger» Måsøy,
Loppa, Hasvik, Nordkapp

Samarbeid, dialog
og støtte til 10
nettverk
barnehage,
10 nettverk skole,
kommune, UiT

Lenke til nettsiden til RSK Vest-Finnmark
Lenke til RSK sin jobbsøker/rekrutteringsside
Lenke til vår partner UiT Norges Arktiske Universitet - etter- og videreutdanning

Lenker til kommunenes hjemmesider hvor aktuelle planer ligger:
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Hasvik kommune
Loppa kommune
Alta kommune
Hammerfest kommune

Inkluderende praksis
Livsmestring
Læring og utvikling

Kvalitetsutviklingsplanen for RSK Vest-Finnmark er en fireåring plan og er overordnet kommunenes egne tiltaksplaner.
Planen er vedtatt av styret i juni 2022 etter en en høringsrunde i kommunene. Planen gjelder fra august 2022 til juni 2026.

Vedlegg - utkast plan for kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis
2022 - 2026

Kompetanseløftet i UiT - RSK Vest-Finnmark 2022 - 2025
(men satsingen fortsetter også etter 2025)

Barnehage- og skoleåret 2022 - 2023
Fagdag 4. oktober 2022 på UiT campus Alta
Dialogsamlinger – teams.
Mellomarbeid
Veiledninger
Nettverksmøter
Hovedområde: Psykisk helse/sykdom
Felles fagdag/dialogseminar vår 2023:
Dato:

Ansatte barnehage, skole, PPT,
helsesykepleie, barnevern i Loppa, Måsøy,
Nordkapp og Hasvik (med deltakelse PPT
Alta)
Alta og Hammerfest forbereder seg for 20232024

PPT: Videreutdanning for PPT-ansatte i
regionen.
Spesialpedagogisk veiledning

Samlinger Tromsø og Alta:
Alta: JA - Alle 15 ansatte
Hammerfest: JA – 6 deltakere
Nordkapp: JA – 2 deltakere.

Arbeidet fortsetter i 2023 – 2024 med mer
kommunal styring/nettverk med noe støtte fra
UiT.

Kontaktpersoner:
UiT:
RSK:

Barnehage- og skoleåret 2023 - 2024
Fagdager
2. oktober Hammerfest (AKS)
3. oktober Alta (UiT)
Dialogsamlinger - teams
Mellomarbeid
Veiledninger
Nettverksmøter
Fagdag vår 2024:
Dato:

Masteremne innen spesialpedagogikk rettet
mot utvalgte?

Arbeidet fortsetter i 2024 – 2025 med mer
kommunal styring/nettverk med noe støtte fra
UiT.

Ansatte barnehage, skole, PPT,
helsesykepleie, barnevern i Hammerfest og
Alta

Temaer:

Kontaktpersoner:
UiT:
RSK:

