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Forord  

 
Kompetanseutvikling er en nødvendig forutsetning for å skape bedre læringsresultater i skolen.  
Som skoleeier har kommunen ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten, jf. 
opplæringsloven § 10-8. Kommunen må ha et helhetlig syn og en bevisst strategi på 
kompetanseutvikling for å få dekket de behov kommunen har for å kunne nå målet om bedre 
elevresultater.   
 

Planens innhold 
Kompetanse kan oppnås og utvikles på ulike måter. Denne planen omfatter for det første 
videreutdanning, det vil si kompetanseutvikling som gir studiepoeng. Den beskriver tiltak knyttet til 
Kompetanse for kvalitet, og gir også oversikt over andre videreutdanningstilbud for lærere og 
skoleledere. Den sier videre noe om kommunens plan for kompetanseutvikling i form av 
etterutdanning. Det er kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng, men som vektlegger kollektiv 
læring og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte skole. Oppfølging av nyutdannede lærere 
er også et tiltak for kompetanseutvikling i Fredrikstadskolen. Det samme er skolebesøkene, arbeid i 
ulike former for nettverk og nettbaserte kompetanseutviklingstiltak som skolene kan delta på. Disse 
tiltakene omtales i et eget kapittel i planen.  
 
I denne planen er det først og fremst tiltak rettet mot skoleutvikling som er omtalt. I 
Fredrikstadskolen foregår også kurs og kompetanseutvikling knyttet til driftsoppgaver, men dette er 
ikke omtalt i planen.  
 
En bevissthet rundt kompetanseutvikling er også viktig i rekruttering av nye ledere og lærere, men 
dette er ikke utdypet videre her. Planen er avgrenset til å omhandle kompetanseutvikling for 
pedagogisk personale og skoleledere. Andre ansatte i skolen, som f.eks. ansatte i SFO, omfattes ikke 
av denne planen.  
 

Prioriterte utviklingsområder i Fredrikstadskolen 
Plan for kompetanseutvikling i Fredrikstadskolen er utarbeidet i tråd med nasjonale føringer og 
overordnede planer i kommunen. Særlig relevante er kommunens oppvekstplan og Strategi for 
kompetanse og rekruttering i Fredrikstad kommune 2018-2025. Planen er en del av et 
kvalitetsplanverk i skoleetaten som for tiden består av delplanene Plan for kompetanseutvikling i 

Skolens innhold endres og er i stadig utvikling. For at elevene skal få en best mulig 
undervisning, må lærerne og lederne gis gode muligheter til å få faglig påfyll underveis. 
Profesjonelle fellesskap, der kompetent ledelse legger til rette for at faglig dyktige lærere 
samarbeider om en kollektiv skolekultur og god undervisning, bidrar til et godt læringsmiljø 
og til at elevene lærer mer.  
 

Kompetanse for kvalitet – Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 
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Fredrikstadskolen og KVALIF (Plan for kvalitetsvurdering og oppfølging av skolene i Fredrikstad 
kommune).  

 
Planen må også ses i sammenheng med 
illustrasjonen Mestring og lærelyst i 
Fredrikstadskolen. Illustrasjonen synliggjør at 
elevene er i sentrum for all aktivitet i skolen – 
også for prioriteringene som omhandler 
kompetanseutvikling. Videre viser 
illustrasjonen at skolens formålsparagraf og 
verdigrunnlaget for opplæringen, beskrevet i 
Overordnet del av læreplanen, skal prege all 
pedagogisk praksis i skolen. Det gjelder i 
arbeidet med de tverrfaglige temaene, i 
arbeidet med læringsmiljø, de grunnleggende 
ferdighetene, vurdering for læring og 
dybdelæring - i alle fag.  
 
Høsten 2019 vedtas nye læreplaner i alle fag i 
grunnopplæringen. De skal tas i bruk fra 
skolestart 2020. Etatsjef skole ser fagfornyelsen 
som en god anledning til å fortsette arbeidet 
for at Fredrikstadskolen skal være en skole der 
alle elever opplever mestring og utvikler 

lærelyst. Det er viktig å se fagfornyelsen i sammenheng med allerede pågående utviklingsarbeid, som 
arbeidet med vurdering for læring, dybdelæring, digitalisering og utvikling av profesjonsfellesskapet 
på skolen. Skolene har blitt særlig oppfordret til å:  

 Videreutvikle læreplanforståelsen  
 Arbeide med forståelse av dybdelæring og se dette i sammenheng med arbeid med 

grunnleggende ferdigheter og fag 
 Videreutvikle arbeidet med vurdering for læring, knytte det til dybdelæring, og bruke det i 

fag/fagområder som skolen prioriterer 
 Fortsette arbeidet med å sikre at alle elever opplever å ha et trygt og godt skolemiljø 

  
Alle skoler kan ikke prioritere alle disse utviklingsområdene samtidig. Skolene velger sine prioriterte 
utviklingsområder med bakgrunn i skolebasert vurdering. Etatsjefen har understreket at det er en 
forventning at utviklingsområder som skolene jobber med i årene fremover knyttes til fagfornyelsen. 
Sammen med de nasjonale føringene og kravene til kompetanse for undervisning i fag ligger dette 
også til grunn for kommunens prioriteringer i arbeidet med kompetanseutvikling, som utdypes videre 
i denne planen.  

Marit Mundahl, etatsjef skole 
Fredrikstad, februar 2019  

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte 
reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.  
Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på og praktisere verdiene og 
prinsippene for grunnopplæringen. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike 
roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen.  
 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 
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Videreutdanning for lærere og skoleledere – Kompetanse for kvalitet 
Et stort flertall av lærere og skoleledere som tar videreutdanning i Fredrikstadskolen deltar i studier 
som inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet. Her følger en oversikt over nasjonale mål og føringer 
for satsingen, en redegjørelse for kommunale prioriteringer og behov, samt oversikt over ansvar, 
roller og økonomi i Kompetanse for kvalitet.  
 

Nasjonale mål og føringer 
Under Kunnskapsløftet har det fra statlig hold vært et varig trykk på kompetanseutvikling for  
lærere og skoleledere. Kunnskapsdepartementet kom i 2015 med strategidokumentet Kompetanse 
for kvalitet - Strategi for videreutdanning av lærere og skoleledere fram mot 2025. Strategien er 
utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, 
Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning. 

 
1. august 2015 trådte nye kompetansekrav til lærere i kraft. For å kunne undervise i fagene norsk, 
samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk må en lærer med fast stilling ha minst 30 
studiepoeng på barnetrinnet. På ungdomstrinnet kreves det 60 studiepoeng for å undervise i de 
samme fagene og 30 studiepoeng for å undervise i de fleste øvrige fag, jf. opplæringsloven § 10-2 og 
forskrift til opplæringsloven kap. 14. Kravene omfatter også undervisning i norsk og matte i videre 
forstand, som undervisning i særskilt norsk eller spesialundervisning i norsk og matematikk. Det gis 
dispensasjon fra kravene fram til august 2025.  
 
Den nye strategien og satsingen på videreutdanning skal bidra til at flest mulig lærere har 
kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning. Videreutdanning som ikke gir økt 
kompetanse i undervisningsfag, eller som ikke er begrunnet i nasjonale satsinger, skal begrenses 
sammenlignet med tidligere strategier. En rekke studietilbud er opprettet spesielt for strategien 
Kompetanse for kvalitet. Disse inngår i Utdanningsdirektoratet (Udir) sin studiekatalog. Staten tilbyr 
skoleeierne et visst antall finansierte studieplasser ved disse studiene. Studieplassene finansieres 
gjennom to ulike ordninger; vikar- og stipendordningen. Lærere kan også søke om å delta på andre 
studietilbud ved andre universiteter og høgskoler enn de som er nevnt i studiekatalogen og søke om 
støtte gjennom vikar- eller stipendordning.  
 
Det er understreket i den statlige strategien at organiseringen av videreutdanningssatsingen skal 
bidra til kollektiv læring og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte skole og mellom skoler. 
Dette kan for eksempel innebære at flere lærere på en skole eller i et geografisk område deltar på 
videreutdanning samtidig og i samme fag. Det krever også profesjonelle læringsfellesskap på den 

Mål: Økt læringsutbytte for eleven 
 
Delmål:  
Satsingen på videreutdanning skal 

 bidra til økt faglig og didaktisk kompetanse for lærere og til styrket lederfaglig 
kompetanse for skoleledere 

 være et tilbud særlig tilrettelagt for at skoleeiere skal kunne oppfylle kompetansekravene 
for undervisning i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i løpet av ti år, 
og bidra til at skoleeiere skal kunne oppfylle kravene til relevant kompetanse i alle skolens 
fag 

 bidra til kollektiv læring og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte skole og 
skoleeier 
 

Kompetanse for kvalitet – Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 
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enkelte skole. I dette ligger muligheter for faglige drøftinger og samarbeid, erfaringsdeling, utprøving 
og videreutvikling av ny kunnskap og kompetanse.  
 

Kommunale prioriteringer og behov 
De nasjonale målene og føringene er styrende for de kommunale prioriteringene for videreutdanning 
av lærere og skoleledere i ordningen Kompetanse for kvalitet. For skolene og skoleeier vil det være 
svært viktig å sørge for å oppfylle opplæringslovens kompetansekrav for lærere innen 2025. 
Søknader om videreutdanning i fag som bidrar til at lærere oppfyller kravene, vil derfor bli prioritert.  
 
På kommunalt nivå er det også viktig å ta hensyn til aktuelle og fremtidige utfordringer og behov i 
skolene og i kommunen. For eksempel vil nye kompetansekrav til undervisning i norsk som 
andrespråk i voksenopplæringen gjøre at aktuelle lærere må prioriteres, helst til studietilbud som er 
særlig rettet mot undervisning av voksne. En økning i antall elever med spesielle behov kan føre til 
større behov for lærere med kompetanse på ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) eller 
spesialpedagogikk. Når flere skoler får økt tilgang på nettbrett eller andre digitale enheter, krever 
dette at lærere utvikler sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Videreutdanning innenfor 
ordningen Kompetanse for kvalitet kan være ett av flere mulige tiltak for å møte disse behovene. Det 
innebærer at også lærere som har tilstrekkelig antall studiepoeng etter de nye kompetansekravene, 
kan få mulighet for faglig fordypning innen fagområder som skolen eller kommunen ser særlig behov 
for.  
 
Et generelt og styrende prinsipp for kommunens prioriteringer i ordningen Kompetanse for kvalitet, 
vil være å sørge for bredde i kompetanse i kommunen fremfor dybde hos enkeltlærere. Det 
innebærer for eksempel at kommunen ikke prioriterer videreutdanning utover det som kreves for å 
oppfylle kompetansekravene til undervisning på trinnet den enkelte lærer underviser på. Unntaksvis 
kan det vurderes å prioritere videreutdanning for lærere på barnetrinnet som går utover 
kompetansekravene på 1.-7. trinn dersom en lærer har et ønske om å undervise på ungdomstrinnet. 
Avklaringer rundt dette gjøres i medarbeidersamtaler i virksomhetene og i videre dialog om 
prioriteringer av lærere til videreutdanning mellom skoleledere og skoleeier.  
 
Skoleeiers holdning er at de statlige og kommunale midlene skal brukes på en måte som bidrar til at 
flest mulig oppfyller kompetansekravene i ett eller flere fag, samtidig som skolens øvrige behov for 
kompetanse dekkes. Dette får følger for kommunens økonomiske prioriteringer som er nærmere 
beskrevet i delkapittelet «Økonomi».  
 
Skoleeier stiller som krav i utlysning av rektorstillinger at den som tilsettes har lederutdanning. 
Rektorer som ikke har videreutdanning i skoleledelse (rektorskolen eller tilsvarende), blir prioritert til 
rektorutdanningen. Når det gjelder inspektører, stilles ikke krav om lederutdanning, men det er 
ønskelig at de som tilsettes har det. Inspektørenes rolle er over tid endret. Fra skoleeier ligger det en 
forventning om at inspektør sammen med rektor, leder utviklingen av den enkelte skole og bidrar inn 
i lederfellesskapet i Fredrikstadskolen. Skoleeier ønsker derfor å prioritere også inspektører til 
rektorutdanningen, dersom det er ledig kapasitet.  At inspektører får ta rektorutdanning er også et 
tiltak med tanke på rekruttering av inspektører inn i rektorstillinger. I tråd med nasjonale føringer 
prioriteres rektorer før inspektører. Nye rektorer prioriteres fremfor de med lang fartstid.  

 
Ansvar og roller 

Lærere 
Fast ansatte lærere kan søke vikar- eller stipendmidler for å delta på studietilbudene som er 
opprettet gjennom Kompetanse for kvalitet, regionale studietilbud eller andre ordinære 
videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr. Staten, skoleeier og den enkelte lærer 
deler det økonomiske ansvaret for videreutdanning. Lærerne bidrar i form av bruk av egen tid.  
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Skoleledere 
Skolelederne spiller også en viktig rolle i satsingen på videreutdanning for lærere som tar 
videreutdanning. Rutiner og skjemaer knyttet til skoleledernes oppgaver finnes i Kvalitetssystemet og 
oppdateres jevnlig. Rektorene skal løpende oppdatere skolens kompetansekartlegging. Basert på 
kartleggingen, skal det utarbeides en kompetanseutviklingsplan en gang i året som viser mål og tiltak 
for de nærmeste årene. Denne planen skal formidles og drøftes med personalet og de tillitsvalgte. 
Skolelederne foretar hvert år en prioritering av aktuelle søkere til videreutdanning på egen skole før 
skoleeier foretar den endelige prioriteringen. I prioriteringen vurderes både lærerens behov for 
kompetanse sett opp mot kompetansekravene, og skolenes samlede behov for kompetanse. 
Skolelederne er også viktige pådrivere for å få lærere til å ta videreutdanning, og de skal bistå 
lærerne i søknadsprosessen og med å legge til rette for studiene ved siden av arbeidet underveis i 
utdanningen. Det er skoleledernes ansvar å bidra til at ny kunnskap tas i bruk og deles. 
 

Skoleeier 
Skoleeier skal bruke den statlige strategien og den kommunale planen for kompetanseutvikling som 
en del av ansvaret for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten. Dette innebærer blant 
annet å forankre strategien og planen i egen organisasjon. Det blir viktig å vedlikeholde og 
videreutvikle rutiner og årshjul knyttet til Kompetanse for kvalitet, og skoleeier må sørge for å 
informere om satsingen og motivere skoleledere og lærere til å delta.  
 
For å sikre at alle lærere oppfyller kompetansekravene innen 2025, må skoleeier sammen med 
rektorene sikre seg oversikt over kompetansen til lærerne i kommunen. Fredrikstad kommune har i 
samarbeid med en privat aktør, utarbeidet et nytt verktøy som enkelt kartlegger lærernes 
kompetanse i de fagene de underviser i. I verktøyet vil skoleleder og skoleeier få en samlet oversikt 
over lærernes kompetanse, sett i forhold til opplæringslovens krav til kompetanse for undervisning i 
fag på barne- og ungdomstrinnet. Resultatet av kartleggingen vil enklere sikre skoleeier bedre 
oversikt og bidra til at det gjøres riktige prioriteringer i tiden frem mot 2025. Verktøyet tas i bruk i 
Fredrikstadskolen våren 2019. 
 
Etter at skolelederne har foretatt en prioritering ut fra skolens behov, foretar skoleeier den endelige 
prioriteringen av hvilke lærere som skal få videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. 
Skoleeier prioriterer da med utgangspunkt i det som er beskrevet i delkapittelet «Kommunale 
prioriteringer og behov» i denne planen.  
 
For å lykkes med videreutdanningsstrategien, vil det være nødvendig å samarbeide lokalt og 
regionalt med arbeidstakerorganisasjoner og høyskoler. Det kan være aktuelt å utvikle regionale 
studietilbud med utgangspunkt i skolenes behov. Fredrikstad og Sarpsborg kommune har allerede 
utviklet et regionalt studietilbud i samarbeid med Høgskolen i Østfold som er spesielt tilpasset 
førskolelærere i skolen som ikke oppfyller kravene til kompetanse for undervisning i norsk og 
matematikk. Det vil fortløpende bli vurdert om det er andre fag eller områder hvor det er aktuelt å 
utvikle regionale tilbud.   
 

Økonomi 
Søkere til videreutdanning kan søke om støtte gjennom to ulike ordninger:  

 I stipendordningen mottar den som tar videreutdanning et beløp. Staten utbetaler stipendet 
og dekker studieavgift. Deler av stipendet kan brukes til å få fri for å studere, eller det kan 
være en ekstra inntekt i tillegg til jobb. Kommunen dekker utgifter til læremidler og 
skolemateriell samt reiseutgifter. Lærerne bidrar i form av bruk av egen tid. 

 Lærere på vikarordningen frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver inntil 37,5 %. Staten 
dekker deler av vikarutgiftene og studieavgift. Kommunen dekker resterende utgifter til 
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vikar, læremidler og skolemateriell samt reiseutgifter. Lærerne bidrar i form av bruk av egen 
tid. 

 
Skoleeier prioriterer om læreren skal studere i vikar- eller stipendordningen. Dette tilpasses til 
studieplanene for det enkelte studiet. Eksempelvis blir lærere på oppmøtebaserte studier med 
samlinger gjennom hele skoleåret prioritert til vikarordningen, mens lærere som søker nettbaserte 
studier prioriteres til stipendordning.  
 
Skoleeiers holdning er at de statlige og kommunale midlene skal brukes på en måte som bidrar til at 
flest mulig oppfyller kompetansekravene i ett eller flere fag, samtidig som skolens øvrige behov for 
kompetanse dekkes. Dette innebærer at kommunen ikke dekker utgifter til studieturer. Denne 
prioriteringen og avgjørelsen er tatt i samråd med Utdanningsforbundet. Skoleeier har forsikret seg 
med Utdanningsdirektoratet og høyskolene at ingen studieturer i Kompetanse for kvalitet utgjør 
obligatoriske deler av studiet.   
 

Videreutdanning for lærere og skoleledere – andre tilbud  
I tillegg til videreutdanningstilbudene som inngår i Kompetanse for kvalitet, finnes det også andre 
statlig finansierte tilbud som skal bidra til kompetanseutvikling for lærere og skoleledere.  
 

Tilbud til skoleledere etter rektorutdanning 
Utdanningsdirektoratet har opprettet flere studier for skoleledere som har gjennomført 
rektorutdanning eller annen tilsvarende utdanning. Studiene skal gi deltakende skoleledere 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne løse ulike utfordringer og 
problemer i skolen. Hittil er følgende studier opprettet: «Digitalisering og ledelse», «Juss for 
skoleledere» og «Skolemiljø og ledelse».  
 
Skoleeier ser at alle disse temaene kan møte behov for kompetanseutvikling i Fredrikstadskolen og 
dermed være aktuelle for våre skoleledere. I løpet av 2018 og 2019 har totalt syv skoleledere blitt 
prioritert til de tre studiene. Skoleeier vil fortsette å vurdere skolelederes deltakelse på tilbudene ut 
fra skolenes behov og økonomiske midler til disposisjon.  
 
Søkere trenger ingen formell godkjenning av søknaden fra skoleeier, men det er ønskelig med dialog 
med aktuelle søkere om deltakelse og tilrettelegging av studiene. Rektorer prioriteres før inspektører 
til disse studiene.  
 
Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, men det er ingen stipend- eller vikarordning 
for den enkelte deltaker på disse videreutdanningstilbudene. Utgifter til reise og relevant 
studiemateriell dekkes innenfor den enkelte virksomhets budsjett. Eventuelle utgifter til overnatting 
og diett dekkes dersom det er samlinger som går over flere dager. 
 

Stipend for minoritetsspråklige lærere 
Minoritetsspråklige lærere som mangler formell kompetanse for å undervise i skolen, kan søke 
stipend. Stipendet skal dekke utdanning som fører fram til godkjent og formell kompetanse for 
undervisning i skolen. Stipendordningen er et samarbeid mellom Udir og Nasjonalt senter for 
flerkulturell opplæring (NAFO). 
 
I Fredrikstadskolen er det fortsatt fast tilsatte innen tospråklig fagopplæring som ikke tilfredsstiller 
kravene til ansettelseskompetanse i lærerstillinger. For å få disse ansatte kvalifisert kan det dreie seg 
om godkjenning av utenlandsk utdanning (ved NOKUT og Udir), komplettering av tidligere eller 
påbegynt lærerutdanning fra hjemlandet eller full pedagogisk utdanning i Norge (lærerutdanning 
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eller PPU). Personer som ønsker å søke må levere søknad til sin rektor. Rektor må videresende 
stipendsøknaden til skoleeier.  
 
Stipendet er for lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, 
fransk og tysk. Stipendet er tenkt som en lønnskompensasjon ved behov for permisjon fra arbeidet, 
men må også dekke utgifter til studieavgift, læremidler, reise, kost og losji. 
 

Stipend til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte i lærerstillinger som mangler godkjent 
lærerutdanning. Det er ikke opprettet egne studietilbud for disse stipendene. Potensielle 
stipendmottakere søker derfor selv om studieplass ved universiteter eller høgskoler som tilbyr PPU. 
 
Fredrikstad kommune har aktivt kartlagt og informert aktuelle ansatte om denne muligheten. De 
fleste har ønsket å ta PPU og har søkt om og fått stipend til dette. Det nye kartleggingsverktøyet vil 
bidra til at skoleeier fortsatt kan holde oversikt over om det måtte være flere aktuelle ansatte det 
bør søkes om stipend til PPU for. Fra høsten 2019 endres opptakskravene til PPU-studier, og det blir 
krav til mastergrad for å ta PPU. Fredrikstad kommune anser at det fremover vil være få aktuelle 
søkere til dette stipendet.    
 

Lærerspesialistordningen  
Med strategien Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen (2015) ble lærerspesialistordningen innført. 
Ordningen har blitt pilotert, videreført og utvidet. Den er todelt og består av:  

 Funksjon som lærerspesialist - tilskuddsordning for skoleeiere 

 Lærerspesialistutdanning - et videreutdanningstilbud for lærere 

 

Nasjonale mål og føringer 
Målet med lærerspesialistordningen er å gi lærere mulighet til profesjonell utvikling og en karrierevei 
i klasserommet. De skal bidra til å utvikle kvaliteten på opplæringa på skolene de jobber på.  

 
Målgruppen for lærerspesialistutdanningen er lærere som har minst 60 studiepoeng og minst tre års 
undervisningspraksis i faget eller fagområdet lærerspesialistutdanningen retter seg mot.  
 
Målgruppen for funksjon som lærerspesialist er lærere som har tatt lærerspesialistutdanning eller 
som på andre måter oppfyller kravene til funksjonen med faglig fordypning og relevant erfaring.  

 

Kommunale prioriteringer og behov 
Fredrikstad kommune ser gode muligheter for at lærerspesialister kan bidra positivt til 
kompetanseutvikling i skolen: 

 Lærerspesialister forventes å bli viktige «endringsagenter» i arbeidet med utviklingsområder 
som fagfornyelse, dybdelæring, profesjonsfaglig digital kompetanse osv.  

 De skal fungere som bidragsytere i arbeidet med skolebasert vurdering og prioritering av 
utviklingsområder på den enkelte skole 

Lærerspesialistene har et spesielt ansvar for å oppdatere seg faglig, ta i bruk nye 
undervisningsmetoder og dele kunnskap med andre lærere. 

www.regjeringen.no 
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 Prioritering av lærere til lærerspesialistutdanning vil gi økt tilgang på faglig spisskompetanse. 
Det vil være relevant for skolene å inneha, blant annet i veiledning av masterstudenter fra 
lærerutdanningen som vil ha en økning i antall de kommende årene.  

 Et tilbud om lærerspesialistutdanning og -funksjon kan bidra til at kommunen beholder 
kompetent og viktig arbeidskraft 

 
Med bakgrunn i dette vil Fredrikstad kommune prioritere et antall lærere til lærerspesialistutdanning 
i planperioden. Det vil bli tatt en vurdering på antall lærere som prioriteres i hvilke fag. I 
vurderingene tas det hensyn til skolenes og kommunens kompetansebehov, mulighet for samarbeid 
mellom søkere, hvilke fag og studiesteder som blir tilbudt det aktuelle studieåret, samt økonomiske 
midler til disposisjon.  
 
Fredrikstad kommune vil i første omgang prioritere lærere til lærerspesialistutdanningen, og vil i 
løpet av planperioden også søke støtte til å opprette funksjoner som lærerspesialist. Dette må ses i 
sammenheng med arbeidet med fagfornyelsen og annet utviklingsarbeid, samt den desentraliserte 
ordningen for etterutdanning som beskrives i denne planen.  
 

Ansvar og roller 

Lærere 
I lærerspesialistutdanningen er det lærer selv som søker utdanningen, etter avtale med leder og i 
tråd med skolens kompetanseplan.  
 
Når Fredrikstad kommune søker om og oppretter funksjoner som lærerspesialist, må lærere søke på 
funksjonen.  
 

Skoleledere 
Ved søknad til lærerspesialistutdanning, har skoleleder ansvar for å skrive en redegjørelse for 
prioritering av eventuelle søkere til skoleeier. I redegjørelsen må skoleleder:  

 bekrefte at lærer oppfyller kravene 

 spesifisere lærerens erfaring fra utviklingstiltak 

 begrunne behov for lærerspesialistutdanning ut fra skolebasert vurdering 
 
Når det søkes om og opprettes funksjoner som lærerspesialist, har skoleleder sammen med skoleeier 
ansvar for å sikre at lærerspesialistene får god oppfølging, at mandatet deres blir kjent i 
lærerkollegiet og at det legges til rette for den pådriverrollen han eller hun skal ha i 
profesjonsfellesskapet.  
 

Skoleeier 
Skoleeier må sørge for å informere om mulighetene til å søke lærerspesialistutdanning og foreta en 
prioritering av aktuelle søkere. Skoleeier må også fortsette arbeidet med å se 
lærerspesialistordningen i sammenheng med andre tiltak for kompetanseutvikling og skoleutvikling i 
Fredrikstadskolen.  
 
Dersom det blir innvilget støtte til å opprette funksjoner som lærerspesialist, har skoleeier ansvar for 
at det utvikles planer for lærerspesialistenes oppdrag. Skoleeier har sammen med skolelederne 
ansvar for å sikre at lærerspesialistene får god oppfølging, at mandatet deres blir kjent i 
lærerkollegiet og at det legges til rette for den pådriverrollen han eller hun skal ha i 
profesjonsfellesskapet.  
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Skoleeier har ansvar for å legge til rette for at lærerspesialistene kan delta i nettverk med andre 
lærerspesialister. 
 

Økonomi 
Staten finansierer studieplassene og bidrar med økonomisk støtte til studentene etter modell av 
vikarordningen for norsk og engelsk i ordningen Kompetanse for kvalitet (60 prosent statlig 
finansiering). Kommunen vil dermed ha utgifter til vikar for lærere som tar lærerspesialistutdanning, 
samt utgifter knyttet til reise, og også til opphold ved studiested utenfor sentrale østlandsområdet.  
 
Lærere i funksjon som lærerspesialist får enten et lønnstillegg, eller kombinerer et noe lavere 
lønnstillegg med redusert undervisningstid. I begge modellene er det forutsatt at skoleeier bidrar 
med 1/3 av finansieringen.  
 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling  
En ny, desentralisert ordning for kompetanseutvikling ble innført med stortingsmeldingen «Lærelyst 
– tidlig innsats og kvalitet i skolen», Meld. St. 21 (2016-2017). 
 

Nasjonale mål og føringer 
I evalueringen av tidligere nasjonale kompetanseutviklingstiltak, har man sett at satsingene ikke har 
gitt nok rom for å tilpasse satsingene lokalt. Målet med den nye ordningen er at 
kompetanseutviklingstiltak i større grad blir differensiert etter kommunenes behov og kapasitet til å 
utvikle skolene.  

 
Kunnskapsdepartementet fastsetter overordnede, nasjonale rammer for innholdet i 
kompetanseutviklingstiltakene, basert på sektormålene. Føringene skal ikke være knyttet til 
bestemte fag eller fagområder. Utover dette er det skoleeierne som ut fra skolebaserte vurderinger 
og vurderinger av lokale behov som skal søke om midler til etterutdanning.  
 
Fylkesmannen legger til rette for samarbeid mellom skoleeiere og universitets- og høyskolemiljøer. 
De skal også legge til rette for langsiktig arbeid i lokale samarbeidsforum. Det er i disse 
samarbeidsforumene, bestående av skoleeiere, at man må bli enige om hvilke prosjekter som skal 
prioriteres og gjennomføres. I dette ligger både valg av tematiske områder og konkret fordeling av 
midler.  

 

Kommunale prioriteringer og behov 
Fredrikstad kommune har søkt og fått midler, samt bidratt i utviklingen av to etterutdanningstilbud 
etter at ordningen ble innført. Dette har skjedd i samarbeid med Sarpsborg kommune og Høgskolen i 
Østfold. Tilbudene har hatt overskriftene «Begynneropplæringen i norsk og matematikk» og 
«Tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø». Skolene som deltar har med alle sine lærere. 
Gjennom oppfølging og veiledning fra UH-sektoren, utprøving og refleksjon over praksis og arbeid i 

Skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling, der flere lærere fra samme skole er involvert, 
påvirker praksisen i større grad enn individuelle tiltak og korte kurs. Derfor bør 
kompetanseutvikling planlegges lokalt for at den best mulig er tilpasset de lokale behovene. For å 
skape den forankringen som er nødvendig, er beslutninger og prioriteringer om 
kompetanseutvikling flyttet nærmere dem som skal gjennomføre tiltaket. 

www.udir.no 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/vikarordning/
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profesjonsfellesskapet på skolene, er målet å styrke lærernes kompetanse på tilpasset opplæring og 
å øke elevenes læringsutbytte. 
 
Skolene har vært involvert i definering av behov for etterutdanning, og lærere og skoleledere har 
vært representert inn i arbeidsgruppene som har utviklet etterutdanningstilbudene.  
 
Erfaringene fra disse etterutdanningstilbudene vil bli tatt med i det videre arbeidet med å opprette 
og utvikle nye tilbud, og det vil kunne være aktuelt å videreføre tilbudene som til nå er opprettet. Det 
vil også være naturlig å søke nye midler til etterutdanning med tema som er relevante for 
fagfornyelsen, som arbeid med læreplanforståelse, dybdelæring og digitalisering. Arbeid med 
skolemiljø vil også være aktuelt å søke midler til. Videre i planperioden vil det bli vurdert andre 
muligheter med utgangspunkt i skolebaserte vurderinger og skolenes kompetansebehov slik det 
fremkommer i kompetanseplaner, i analyser av skolenes resultater, i skolebesøk og i prosess med 
skolelederne.  

 

Ansvar og roller 
Skoleeier kartlegger og definerer behov i egne skoler, søker samarbeid med andre skoleeiere og 
samarbeider med UH-sektor i utarbeidelsen av etterutdanningstiltak. Tiltakene må også evalueres, og 
skoleeierne har et særlig ansvar for dette. I kartlegging, valg og utforming av tiltak har skoleeier 
ansvar for å involvere skoleledere og lærere. Dette kan gjøres i egne spørringer og i løpende dialog 
med skolene.  
 
I stortingsmeldingen presiseres det at fylkesmannen skal ha en tilretteleggerfunksjon for 
samarbeidsforumene. Hvis forumene ikke blir enige om prioriteringene, er det imidlertid 
fylkesmannen som tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som skal gjennomføres. 

 

Økonomi 
Staten vil i årene fremover avsette midler som skal gå til denne desentraliserte ordningen for 
kompetanseutvikling. De tildelte midlene skal primært gå til kommuner, fylkeskommuner og norske 
UH-institusjoner. Midlene tildeles av Udir til fylkesmennene som igjen fordeler disse til kommuner, 
fylkeskommuner og UH-institusjoner etter enighet i samarbeidsforumene. For å motta midlene er 
det krav om at skoleeierne skal bidra med finansiering på 30 prosent av det statlige tilskuddet. Denne 
finansieringen blir i all hovedsak i form av bruk av tid til administrasjon og oppfølging på 
skoleeiernivå.  
 
I Østfold har skoleeiernettverket fungert som samarbeidsforum. Det er her midlene har blitt fordelt 
ut fra skoleeieres søknader og i samråd med Fylkesmannen i Østfold. Med overgang til Viken, er det 
ventet at tildelingen av midler vil kunne skje på andre måter, i andre former for samarbeidsforum. 
Fredrikstad kommune vil etterstrebe å søke midler til aktuelle etterutdanningstilbud i hele 
planperioden.  

Oppfølging av nyutdannede lærere 

Høsten 2018 kom nye anbefalinger om hvordan god veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i 
barnehage og skole bør gjennomføres. 



13 
 

Nasjonale mål og føringer 

 

Anbefalingene er en del av de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. 
De er utformet av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med organisasjoner for barnehage, skole og 
høyere utdanning.  

Målet er at alle nyutdannede nytilsatte lærere får en god overgang fra utdanning til yrke gjennom 
likeverdige tilbud om veiledning av god kvalitet, i tråd med prinsippene for veiledning som partene 
har kommet til enighet om.  I prinsippene heter det blant annet at veiledningen:  

 er basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap om veiledning av nyutdannede lærere og 
betydningen av videre profesjonsutvikling i yrket 

 videreutvikler den nyutdannedes kompetanse og praksis  

 inkluderer, anerkjenner og bruker den nyutdannede som ressurs og bidragsyter i 
profesjonsfellesskapet 

 ses i sammenheng med øvrige kompetansetiltak i barnehage og skole 

 gjennomføres og prioriteres på en systematisk måte de to første yrkesårene: 

o gjennom avsatt tid til planlegging og gjennomføring hos både veiledere og 
nyutdannede  

o etter en strukturert og målrettet plan 

o med en hyppighet og et omfang som bidrar til læring og utvikling 

o både individuelt og i grupper 

 utføres fortrinnsvis av kvalifiserte veiledere som holder seg faglig oppdatert og får 
muligheter til etter- og/eller videreutdanning 

I tillegg til prinsippene og forpliktelsene som kom høsten 2018, skal det lages en skriftlig faglig 
veileder om hvordan gode veiledningsordninger kan utformes og gjennomføres lokalt. Rammer for 
gode utdanningstilbud for veiledere er også under utvikling, og det er Utdanningsdirektoratet som 
har fått ansvaret for å utvikle disse.  
 

Kommunale prioriteringer og behov 
Fredrikstad kommune har prioritert oppfølging av nyutdannede lærere over flere år. Dette gjøres i 
form av seks samlinger à 3 timer gjennom deres første år som nyutdannet nytilsatt i 
Fredrikstadskolen. Samlingene har temaer som skole-hjemsamarbeid, elevenes skolemiljø og 
klasseledelse. Ulike skoleledere bidrar inn på samlingene med sine erfaringer og innspill, og det 
brukes også mye tid til erfaringsdeling, gruppesamtaler og arbeid med ulike case. Samlingene 
evalueres gjennom året og på slutten av hvert skoleår. Fredrikstad kommune vil prioritere fortsatt 

Nyutdannede lærere kommer med oppdatert kompetanse som kan bidra til utvikling av 
profesjonsfellesskapet i den enkelte barnehage og skole. Det har derfor stor betydning hvordan 
den nyutdannede inkluderes i profesjonsfellesskapet og anerkjennes som bidragsyter og ressurs. 
 
Ansvaret for å ivareta nyutdannede nytilsatte lærere på en god måte ligger lokalt hos 
arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 4-2, opplæringsloven § 10-8 og friskoleloven § 5-2 andre ledd 
bokstav i). 

Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte 
lærere i barnehage og skole 
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videreutvikling av dette tilbudet ut fra av evalueringer og i tråd med områder som prioriteres i 
Fredrikstadskolen og eventuelle nye nasjonale føringer for veiledning av nyutdannede nytilsatte.  
 

 
I tillegg til fellessamlingene, har de nyutdannede nytilsatte krav på en veileder og veiledning på egen 
skole. Evalueringer har vist at det er variasjon mellom skolene når det gjelder innhold, hyppighet og 
organisering av veiledningen på skolene. Skoleeier ser et forbedringspotensial i det å sikre bedre 
kvalitet i veiledning til den enkelte på alle skoler i kommuner.  Skoleeier vil derfor i planperioden se 
på muligheten for samarbeid med nærliggende kommuner og høgskoler for å øke kvaliteten på 
veiledningen ute på skolene. Dette vil også være relevant for å sikre at veiledningen blir i tråd med 
prinsippene som foreligger og veiledningen som utarbeides fra Udir. Fredrikstad kommune vil 
vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en egen plan for veiledning av nyutdannede nytilsatte i 
Fredrikstadskolen.  
 

Ansvar og roller  
De nyutdannede nytilsatte lærerne skal delta på de obligatoriske samlingene som skoleeier 
arrangerer. Lærerne bør stille godt forberedt og bidra med sine erfaringer, spørsmål og refleksjoner 
inn i samlingene. Slik bidrar de til at samlingene blir utviklende og lærende, både for seg selv og de 
andre deltakende lærerne. Skoleleder har ansvar for å tilrettelegge for at lærerne får delta på 
samlingene. Skoleleder har også, sammen med skoleeier, ansvar for å sikre at nyutdannede nytilsatte 
får veiledning i tråd med prinsippene som er utarbeidet på nasjonalt nivå. Skoleeier skal aktivt 
rekruttere veiledere og legge til rette for at de får nødvendig kompetanseheving 

 

Økonomi 
Oppfølgingen av nyutdannede nytilsatte lærere innebærer ingen store økonomiske utgifter for 
kommunen, men veiledningen som foregår ute på den enkelte skole krever tid og ressurser. I 
arbeidet med å sikre kvalitet på veiledningen, er det naturlig å se på hva som er de beste løsningene 
for å tilrettelegge for både de nyutdannede og for veilederne innenfor det økonomiske 
handlingsrommet i skoleetaten.  

Andre tiltak  
I flere nasjonale satsinger de senere årene, og i arbeidet med fagfornyelsen og med ny overordnet 
del av læreplanen, har betydningen av det profesjonelle læringsfellesskapet blitt understreket og 
løftet fram. I det følgende beskrives tiltak som sammen med satsing på videre- og etterutdanning 

Alle ansatte i skolen må ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle 
skolen. Det innebærer at fellesskapet reflekterer over verdivalg og utviklingsbehov, og bruker 
forskning, erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. 
Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og på tvers av skoler 
fremmer en delings- og læringskultur.  

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 

 

«Samlingene og veiledningen har gjort meg tryggere som profesjonell lærer.»  
 
«Det har vært avgjørende for å bli en bedre lærer og oppleve mestring i yrket.» 
 
«Det har ført til mer motivasjon og selvtillit.» 

 
Sitater hentet fra evalueringen av samlingene for nyutdannede lærere skoleåret 2017/2018 
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skal tilrettelegge for utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet på den enkelte skole – og 
mellom skoler.  
 

Skolebesøk 
Skoleeier har ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av opplæringstilbudet, formalisert 
gjennom opplæringslovens § 13-10. Herunder ligger det at skoleeier har ansvar for at det skjer 
utvikling på den enkelte skole. Eksempelvis kan man benytte tilgjengelige måleresultater til 
kontrollformål, eller man kan anvende de som analysegrunnlag, konkludere og iverksette utviklings- 
og/eller forbedringstiltak, og bidra med aktive støttefunksjoner overfor skolene i deres utviklings- og 
forbedringsarbeid. Dette er videre utdypet i kap. 2 i forskrift til opplæringsloven; Rapportering og 
evaluering av opplæringsverksemda. 

På vegne av skoleeier utøver administrasjonen skoleeierskapet bl.a. gjennom iverksetting av politiske 
vedtak og fellestiltak, og kontroll, oppfølging og støtte til den enkelte skole og den enkelte 
skoleleder. Utøvelse av skoleeierollen blir således en forutsetning for hvordan styring, strategier, 
handling og samhandling kan være med på utvide det kollektive kunnskapsrommet, og hvordan man 
skaper en forpliktelse til å jobbe med kontinuerlig forbedring som direkte relaterer seg til elevenes 
læring. Skolebesøkene blir således et viktig verktøy for å sikre kompetanseutvikling i den enkelte 
skole, og for å sikre helhet og sammenheng i Fredrikstadskolen.  

Skolebesøkene vil alltid ha et kontrollaspekt. Samtidig skal skolebesøkene være dialogbasert og 
preget av læringslogikk. Det innebærer at det er både resultatene og prosessene som er i fokus. 
Dialog og samarbeid om planutvikling, gjennomføring og vurdering er nødvendig for å utvikle skolene 
og fremme læring. Det er et viktig mål å sammen komme fram til noen konkrete forslag for å drive 
skoleutviklingen videre. Skoleeier og skoleledelsen blir således samtalepartnere og gjensidige 
pådrivere i kompetanse- og skoleutviklingen på skolen og i kommunen som helhet. 
 
Alle skolebesøk evalueres av både skoleeier og skolene som har hatt besøk. Evalueringen er viktig for 
å fortsatt sikre videreutvikling av form og innhold i besøkene videre i planperioden.  

 

Arbeid i nettverk 
Både lærere og skoleledere deltar i nettverk mellom skoler. Nettverkene har ulikt fokus, men har alle 
som mål å dele erfaringer, spre kunnskap mellom skoler og bidra til kompetanseutvikling.  
 
Enkelte lærere deltar i nettverk mellom skoler, for eksempel i fagnettverk norsk sammen med lærere 
med særlig fagansvar fra andre nærliggende skoler. Disse nettverkene skal være lærende i den 
forstand at lærerne sammen kan analysere, reflektere og drøfte ulike temaer og problemstillinger. 
Dette gjelder kunnskap og kompetanse tilegnet gjennom videreutdanning, men selvsagt også andre 
temaer. For at dette skal fungere som lærende møter, er det nødvendig at alle deltakerne møter 
forberedt, deltar aktivt og at de fokuserer samtidig på samme område. Videre bør det gjøres 
forpliktende avtaler om utprøving eller igangsetting av tiltak eller utprøving av praksis som kan følges 
opp videre i nettverket. 
 
Skolelederne bidrar også til kompetanseutvikling ved å delta aktivt i nettverk med andre skoler. Det 
er en forventning fra skoleeier at alle skoler deltar i et nettverk med nærliggende skoler, og at dette 
skal fungere som lærende nettverk der man sammen kan analysere, reflektere og drøfte ulike temaer 
og problemstillinger. For at nettverkende skal fungere som lærende nettverk, er det viktig at 
deltakerne møter forberedt, deltar aktivt og at det gjøres forpliktende avtaler som følges opp videre i 
nettverket. Et slikt nettverksarbeid kan blant annet bidra til å styrke og motivere skolelederne som 
pådrivere i utviklingsprosesser på egen skole.  
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Skoleeier har en viktig støttefunksjon for disse nettverkene. Dette ivaretas blant annet ved deltakelse 
i nettverksmøter og i noen tilfeller planlegging av prosesser til møtene.  

 

Nettbaserte kompetanseutviklingstiltak 
I tillegg til de lokalt initierte tiltakene som er beskrevet over, har det fra statlig hold de siste årene 
blitt utviklet flere nettbaserte kompetanseutviklingstiltak som mange av skolene i Fredrikstad har 
benyttet seg av. Eksempler på dette er:  

- Språkløyper: Ressurser og støtte til arbeid med språk, lesing og skriving i skolen 
- Iktplan.no: Ressurser og støtte til arbeidet med digitale ferdigheter i skolen  
- VFL-MOOC: Ressurser og støtte til arbeidet med å utvikle skolens vurderingspraksis 
- Kompetansepakker fagfornyelsen: Ressurser og støtte til å ta i bruk nye læreplaner 

Felles for disse tilbudene er at de skal brukes til felles, profesjonell kompetanseutvikling på den 
enkelte arbeidsplass, og ledes lokalt av ledere og ressurspersoner. I de digitale kompetansepakkene 
ligger forslag til arbeidsøkter for lærere, med fagstoff i form av filmer eller tekster og varierte 
oppgaver. Mellom øktene skal personalet prøve ut noe av det som er presentert og dele erfaringer i 
neste økt.  

Skoleeier ser av skolelederes tilbakemeldinger at bruken av nettbaserte kompetanseutviklingspakker 
de fleste steder bidrar positivt til utvikling av de profesjonelle læringsfellesskapene i 
Fredrikstadskolen. Skoleeier vil fortsette med å informere og motivere skolene til å ta i bruk de 
mulighetene som til enhver tid foreligger. Som nevnt i innledningen av planen, vil det være ulikt hva 
de ulike skolene har som prioriterte utviklingsområder, og vurdering av deltakelse må ses i 
sammenheng med dette. Skoleeier vil også i tiden fremover bidra med refleksjoner og støtte til 
skolelederne i disse prioriteringene. 

Avslutning 
De statlige strategiene for kompetanseutvikling i skolen har klare mål og føringer som får følger for 
planen for kompetanseutvikling i Fredrikstadskolen. Sammen med de formelle kompetansekravene 
til undervisning i fag, går det tydelig frem at en viktig prioritering i perioden fremover fortsatt vil 
være å sikre at alle lærere oppfyller kravene innen 2025. Lærere og ledere som tar videreutdanning i 
disse fagene eller på områder som kommunen ser et særlig behov for, vil bidra til 
kompetanseutvikling på den enkelte skole og i kommunen.  
 
Med videreføring av lærerspesialistordningen og den desentraliserte ordningen for etterutdanning 
har viktigheten av og mulighetene for kollektiv læring og utvikling av profesjonsfellesskap på den 
enkelte skole og mellom skoler blitt understreket. Fredrikstad kommune ser det som viktig å benytte 
de mulighetene som ligger i disse ordningene i årene fremover, og å se dem i sammenheng med 
annet prioritert utviklingsarbeid og arbeidet med fagfornyelsen.  
 
I denne planen er det også beskrevet andre lokale tiltak som involverer skoleeier, skoleledere og 
lærere. Felles for alle tiltakene i planen er at de er ment å sikre utvikling av kompetanse hos de 
enkelte lærere og ledere, samt legge til rette for spredning og videreutvikling av den tilegnede 
kompetansen. Det overordnede målet vil hele tiden være at kompetanseutviklingen blant lærere og 
ledere først og fremst skal føre til at alle elever i Fredrikstadskolen har skolehverdager der de 
opplever mestring og lærelyst. Det er viktig her og nå, og det gir elevene et godt grunnlag for å møte 
fremtidens muligheter og utfordringer. 


