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1 Innledning 

Handlingsplan for kompetanseutvikling 2021-2022 er en felles plan for barnehagene og skolene i 

Ullensaker. Handlingsplanen inkluderer tiltak som skal bidra til å sikre alle barn et 

barnehagetilbud av høy kvalitet i Ullensaker og sikre økt læringsutbytte for elevene i grunnskolen.  
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Handlingsplanen er et redskap for å nå vedtatte kommunale og nasjonale mål. Vi ønsker å styrke 

barnas og elevenes utvikling og læring, for at barna og elevene skal være godt rustet for livslang 

læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet.  

 

Faglig og pedagogisk sterke ansatte i barnehager og skoler er en nøkkel for å oppnå målene 

ovenfor. Barnehagen og skolen skal være et sted der både de ansatte og deres ledere har 

mulighet til å utvikle seg faglig, både individuelt og i et profesjonelt læringsfellesskap. Det er 

ansattes kompetanse, motivasjon og ambisjoner som påvirker barn og unges læring og utvikling 

mest. Kvalitetsutvikling i barnehage og skole krever derfor at vi både har mulighet til å rekruttere 

kompetente, engasjerte og motiverte ansatte, lærere og ledere, og har virkemidler som gjør det 

mulig å beholde og utvikle personalressursene.  

 

Barnehage og skole må være i endring og utvikling, og som lærende organisasjoner være rustet 

til å møte stadige nye krav og spennende utfordringer. For at barnas pedagogiske tilbud og 

elevenes undervisning skal bli best mulig, må de ansatte gis gode muligheter til utvikling av egen 

kompetanse. Profesjonelle fellesskap, der kompetent ledelse legger til rette for at faglig dyktige 

ansatte i barnehager og skoler samarbeider om en kollektiv barnehage- og skolekultur, bidrar til 

gode læringsmiljø der barna og elevene får mulighet til å utvikle seg og lære.  

 

I denne handlingsplanen skilles det mellom etterutdanning og videreutdanning. Etterutdanning 

inkluderer all utdanning som ikke gir formell kompetanse (studiepoeng), men som styrker den 

enkeltes realkompetanse. Etterutdanningen bør i størst mulig grad være praksisnær, vare over en 

viss tid og innebære refleksjon og utprøving på arbeidsplassen mellom samlingene. 

Videreutdanning er emner eller videreutdanningsprogram på høgskoler og universiteter som fører 

frem til formell kompetanse i form av studiepoeng. 

 

Handlingsplanen har seks kapitler totalt, der kapittel en har en innledende del med definisjon av 

kompetansebegrepet i barnehage og skole. Kapittel to og tre omtaler de nasjonale føringene for 

kompetanseutvikling i barnehage og skole. I kapittel fire presenteres lokale føringer, og i kapittel 

fem synliggjøres fokusområder og konkrete tiltak for ansatte i barnehagene og skolene i 

Ullensaker. Til slutt er det skrevet kort om kommunens samarbeidspartnere i kapittel 6.  

 

Tiltakene i Handlingsplan for kompetanseutvikling 2021-2022 er utformet og rullert av stab for 

skole og barnehage (SB-stab), og sendt på høring til enhetsledere for barnehage og skole, 

avdelingsledere i kommunale barnehager, pedagogisk senter og drøftet med hovedtillitsvalgt i 

Utdanningsforbundet.  

 

 

1.1 Kompetanse 

«Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å 

utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Lai, 2014). 
 

Kompetanse består altså av følgende komponenter: 

- kunnskaper (vite at, innsikt) 

- ferdigheter (kunne gjøre i praksis) 

- evner (personlige egenskaper og talenter) 

- holdninger (meninger, tro, vilje og innstilling) 
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For å kunne utvikle kompetanse, må vi derfor sørge for at alle disse komponentene ivaretas på 

en god måte. Ifølge Lai (2014) er ofte kunnskaper overfokusert og holdninger underfokusert i 

arbeidet med å utvikle kompetanse. Videre vil neppe påfyll av kunnskaper og endring av 

holdninger føre til forbedring av praksis, med mindre en også trener på ferdigheter.  

Det er også grunn til å merke seg at kompetanse ikke er en egenskap, men er situasjonsbetinget. 

Det må være samsvar mellom den spesifikke oppgaven som skal løses og medarbeidernes 

kompetanse. Dette innebærer at det å sende medarbeidere på kurs neppe er 

kompetansehevende, med mindre barnehagen eller skolen har et system for å omsette denne 

nyervervede kunnskapen til praktiske ferdigheter i det direkte arbeidet med barna og elevene. 

Dette arbeidet må legges til rette for og ledes av ledergruppene ved den enkelte barnehage og 

skole. Dette understøttes av internasjonal forskning på skoleledelse, som viser at ledere som 

deltar i og leder lærernes læring og utvikling, er den dimensjonen som i størst grad bidrar til å øke 

elevenes læringsutbytte (Robinson, 2014). Forskningen er også aktuell for barnehagen da de i 

likhet med skolen er en kunnskapsorganisasjon.  

 

I læreplanen for skolen beskrives kompetanse som det å kunne tilegne seg og anvende 

kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente 

sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk 

tenkning. Kunnskap innebærer å kjenne til og forstå fakta, begreper, teorier, ideer og 

sammenhenger innenfor ulike fagområder og temaer. Ferdigheter er å beherske handlinger eller 

prosedyrer for å utføre oppgaver eller løse problemer, og omfatter blant annet motoriske, 

praktiske, kognitive, sosiale, kreative og språklige ferdigheter.  

 

I Rammeplan for barnehagen er ikke kompetansebegrepet beskrevet spesifikt. Det fremkommer 

imidlertid at barnehageeier og alle som arbeider i barnehagen, sammen skal bidra til å oppfylle 

målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. I 

Meld.st. 24 (2012-2013) om Framtidens barnehage, blir det fremhevet at den viktigste 

enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen er ansattes kompetanse. I 

Regjeringens strategi: Barnehager mot 2030 og i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold 

og oppgaver står det at personalets kompetanse er avgjørende for å nå målet om kvalitet i 

barnehagen. Kjell- Åge Gotvassli (2004, s. 75) definerer kompetansebegrepet i 

barnehagesammenheng på følgende måte: å være i stand til å mestre aktuelle oppgaver i 

barnehagen og nå definerte mål, både på individ- og organisasjonsnivå. I regjeringens strategi, 

Barnehager mot 2030 tydeliggjøres det at gode barnehager forutsetter aktuell kompetanse og 

kontinuerlig kvalitetsutvikling. 

 

 

2 Nasjonale rammer for kompetanseutvikling i barnehagen 

2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

Ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft høsten 2017. 

Denne bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der omsorg, lek, læring og danning 

ses i sammenheng. Leken har og skal fortsatt ha en fremtredende og sentral plass. Samtidig tar 

rammeplanen hensyn til at barnehagehverdagen har endret seg. Ny rammeplan er tydelig når det 

gjelder barnehagens forpliktelser til et systematisk pedagogisk arbeid. Barnehagelæreren spiller 

en nøkkelrolle for å innfri kravene og intensjonene i ny rammeplan. 
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2.2 Barnehagelovens kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø 

Det psykososiale miljøet i barnehagen kan defineres som de kulturelle og relasjonelle forholdene 

i barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek, læring, sosiale tilhørighet, helse og 

trivsel. 1.januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet som gir 

konsekvenser for ansattes kompetanseutvikling. Gjennom nytt kapittel VIII i barnehageloven er 

det innført strengere og tydeligere regler som skal sikre barns rett til et trygt og godt 

barnehagemiljø. Det handler om at barn ikke skal oppleve å bli utsatt for krenkelser i barnehagen, 

og at personalet skal legge til rette for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer barns helse, 

trivsel, lek og læring. Bestemmelsene i kapittel VIII forutsetter at barnehagepersonalet har 

oppdatert og god kjennskap til regelverket, og hva som kjennetegner et trygt og godt 

barnehagemiljø. Personalets samlede kapasitet av holdninger, handlinger og kunnskap er derfor 

avgjørende for barns opplevelse av barnehagen som et trygt og godt sted.  

 

2.3 Kompetanse for fremtidens barnehage  

Kompetanse for fremtidens barnehage ble lansert i 2013 og revidert i 2018, og er den nasjonale 

strategien for videreutdanning av barnehageansatte frem mot 2022. Revidert kompetansestrategi 

er en videreføring og videreutvikling av strategien. Kompetansestrategien er et viktig virkemiddel 

for å støtte implementeringen av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 

og har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen. Strategien har som mål å bidra til at det 

blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere 

barnehagelærere med utdanning på masternivå. Strategiens mål er å sikre alle barn et 

barnehagetilbud av høy kvalitet, og den skal bidra til at:  

 andelen barnehagelærere i barnehagen øker  

 andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker  

 alle ansatte får mulighet til videreutdanning  

 flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på mastergradsnivå  

 alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert 

kompetanseutvikling  

 

Gjennom barnehagebaserte kompetansetiltak kan de ansatte i fellesskap styrke sin kompetanse 

og pedagogiske praksis i tråd med rammeplanen. Kompetansestrategien skal støtte opp om 

arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling. Barnehagen skal være et sted der de ansatte 

har mulighet til å utvikle seg faglig, både individuelt og i et felleskap. Dette krever kompetent og 

oppdatert barnehageledelse. Med revidert kompetansestrategi ønsker regjeringen å tydeliggjøre 

de ulike aktørenes roller og ansvar for kompetanseutvikling og legger til grunn et godt samarbeid i 

sektoren for å nå strategiens mål.  

Kompetansestrategien har fire tematiske satsingsområder som gir overordnede føringer for 

kompetanseutviklingen i barnehagesektoren. Satsingsområdene er forankret i formålsparagrafen 

i barnehageloven og skal støtte implementeringen av rammeplanen. Den norske 

barnehagetradisjonen bygger på en helhetlig pedagogisk tilnærming og respekten for 

barndommens egenverdi.  

Satsingsområdene er:  

• Barnehagen som pedagogisk virksomhet  

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

• Språk og kommunikasjon 

 • Barnehagens verdigrunnlag 

 

Arbeid med satsingsområdene må ses i sammenheng med pågående nasjonale satsinger, og 

ledelse skal stå sentralt. Ledelse og utvikling av lederkompetanse er en forutsetning for at 
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barnehagen skal kunne utvikle seg som organisasjon og utvikle personalets kompetanse. 

Lederutdanning for styrere er et videreutdanningstilbud for ledere og assisterende ledere i 

barnehage, som skal bidra til kvalitetsutvikling i barnehagen gjennom en styrking av den 

pedagogiske og administrative lederkompetansen. 

 

  

Kompetansehevingstiltak til alle ansatte 

Barnehagebasert 

kompetanseutvikling 

Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier og 

skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele 

personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå. 

Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som 

involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. 

Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid 

med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndigheten, og gjerne 

med andre barnehager og på tvers av kommuner. 

Kompetansetiltak for barnehagelærere, pedagoger og styrere 

Videreutdanning for 

barnehagelærere på 

mastergradsnivå 

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med universiteter og høgskoler 

opprettet tilbud om videreutdanning for barnehagelærere innenfor fire 

fordypningsområder: Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, Naturfag og 

matematikk, språkutvikling og språklæring og Veilederutdanning for 

praksislærere.  Barnehager som har ansatte som deltar i 

videreutdanning vil motta 70 000 kr i tilretteleggingsmidler per ansatt 

som vil dekke vikar, reiseutgifter og studiemateriell.  

Lederutdanning for 

styrere 

Lederutdanning for styrere er et videreutdanningstilbud for ledere og 

assisterende ledere i barnehage. Studiet skal bidra til kvalitetsutvikling i 

barnehagen gjennom en styrking av den pedagogiske og administrative 

lederkompetansen. Studiet kan innpasses i en mastergrad i ledelse. 

 

Tilleggsutdanning i 

barnehage-

pedagogikk 

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk er primært et tilbud for 

personer med annen pedagogisk utdanning som ønsker å kvalifisere 

seg til stilling som pedagogisk leder i barnehagen. Tilleggsutdanningen 

kan også tas av barnehagelærere som videreutdanning på deltid. 

 

Kompetansetiltak for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter 

Arbeidsplassbasert 

barnehagelærer-

utdanning 

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er et tilbud til 

kvalifiserte assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å 

utdanne seg til barnehagelærere. Arbeidsplassen er en viktig 

læringsarena, og studentene kombinerer arbeid og studier. Det kan 

søkes om tilretteleggingsmidler på 50 000,- fra statsforvalteren for dette 

studiet.  

 

Fagbrev som barne- 

og ungdomsarbeider/ 

Praksiskandidat-

ordning 

Fagbrev gjennom praksiskandidatordningen retter seg mot assistenter 

med lang erfaring fra arbeid i barnehage. Ordningen gir assistenter 

mulighet til å gå opp til fagprøven slik at de får formalisert sin 

kompetanse. Praksiskandidatordningen gjør det mulig å ta fagbrevet 

ved siden av arbeid i barnehage, med praksis fra egen arbeidsplass.  

 

Fagskoleutdanning i 

oppvekstfag  

Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med 

minimum fem års erfaring fra arbeid med barn. 
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Barnehagefaglig 

grunnkompetanse  

Tiltaket retter seg mot assistenter som mangler barnehagefaglig 

kompetanse. 

 

2.4 Veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere 

Veiledningsordningen skal bidra til en bedre overgang mellom utdanning og yrke ved at de 

nyutdannede barnehagelærerne får en større trygghet og bevissthet om egen kompetanse, og 

blir mer komfortable i yrkesrollen. Nyutdannede barnehagelærere kommer også med kunnskap 

som kan bidra til nytenkning i profesjonsfellesskapet. Veiledning av nyutdannede bidrar til 

kompetanseutvikling av ansatte i barnehagen. En bærekraftig veiledningsordning er avhengig av 

klare ansvarsområder, oppgaver og forpliktelser. Veiledningen bør gis i en kombinasjon av 

individuell veiledning og veiledning i gruppe. Dette gir ulike muligheter for den nyutdannedes 

utvikling og tilpasning til lokale forhold. Individuell veiledning gir rom for individuell tilpasning og 

oppfølging, mens gruppeveiledning gir mulighet for å treffe andre nyutdannede og dele erfaringer 

med likesinnede. Barnehageeiere og styrere, lærerutdanninger og veiledere har et felles ansvar 

for å bidra til at de nyutdannede opplever en god overgang og sammenheng mellom utdanning 

og yrke, og videre profesjonsutvikling. 

 

3 Nasjonale rammer for kompetanseutvikling i grunnskolen 

3.1 Læreplaner 

Fra høsten 2020 ble nye læreplaner tatt i bruk i skolene. Fagene fra tidligere læreplan er beholdt, 

men innholdet i fagene er nytt. Det elevene lærer skal være relevant, og refleksjon, kritisk 

tenkning, utforsking og kreativitet er viktige elementer. Med nye læreplaner skal elevene få mer 

tid til dybdelæring, det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene, og de forskjellige delene 

av læreplanverket skal henge bedre sammen. Overordnet del av læreplanen beskriver hvilke 

verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. Det prioriteres tre tverrfaglige temaer; 

demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. De tverrfaglige 

temaene er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i fag der det er 

relevant. Læreplanfornyelsen har vært en sentral del av kompetanseutviklingen i 

Ullensakerskolen de to foregående skoleårene og er fortsatt et sentralt fokus skoleåret 2021-

2022. 

 

For å løfte elevenes kunnskap og læring, er det viktig å satse på lærernes kompetanse, det 

profesjonelle lagarbeidet på skolene og tydelig skoleledelse og skoleeierskap. Læreres 

kompetanse og profesjonsfelleskap er nøkkelen for å omsette læreplaner til god undervisning, 

som bidrar til læring for elevene. Det er avgjørende at lærerne tar aktivt del i endringsprosessene, 

og at de ikke oppfatter seg som passive mottakere. Tydelig og faglig skoleledelse er avgjørende 

for å lede arbeidet med det fornyede læreplanverket på skolene.  

 

3.2 Videreutdanning 

Kompetanse for kvalitet 

Kompetanse for kvalitet1 er den nasjonale strategien for videreutdanning av lærere og 

skoleledere frem mot 2025. I denne strategien legges rammene for den nasjonale satsingen som 

                                                   
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/731323c71aa34a51a6febdeb8d41f2e0/kd_kompe
tanse-for-kvalitet_web.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/731323c71aa34a51a6febdeb8d41f2e0/kd_kompetanse-for-kvalitet_web.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/731323c71aa34a51a6febdeb8d41f2e0/kd_kompetanse-for-kvalitet_web.pdf
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er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og 

Kunnskapsdepartementet. Partene legger til grunn at videreutdanning for lærere og skoleledere 

skal bli en varig satsing, slik at planlegging av videreutdanning i skolene og utvikling av tilbud ved 

universiteter og høyskoler inngår i de årlige rutinene og har et lengre perspektiv. I strategien 

legges det opp til et tiårsløp, for å sikre fordypning i fag med nye krav til kompetanse. Det er også 

viktig at det finnes mulighet for faglig fordypning og fagfornyelse for lærere som har tilstrekkelig 

antall studiepoeng. Med dette tilbudet om videreutdanning gis lærere og skoleledere anledning til 

å sikre fordypning i hele fagporteføljen, selv om prioriteringen av fag vil veksle over tid.  

 

Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med 

kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2. 

Nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan definere behov 

for kompetanseutvikling og utvikle lokale og regionale tilbud. 

Organiseringen av videreutdanningssatsingen skal bidra til å utvikle skolen som lærende 

organisasjon gjennom å stimulere til skole- og kollegabasert videreutdanning og til deling av 

kunnskap i kollegiet. Skoleeiere skal ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte, som 

viser hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Staten, skoleeierne og den enkelte lærer deler 

det økonomiske ansvaret for videreutdanningen. Læreren bidrar i form av egen tid. 

Videreutdanningssatsingen forutsetter et nært samarbeid mellom alle berørte parter på nasjonalt, 

regionalt og lokalt nivå. Partenes ansvar og oppgaver er klart definert. Utdanningsdirektoratet 

utarbeider føringer for innhold og organisering av de studiene som opprettes for strategien. 

Videreutdanning for skoleledere 

Rektorutdanning 
Rektorutdanning er et nasjonalt videreutdanningstilbud rettet 

mot skoleledere. Rektorutdanningen skal bidra til økt 

profesjonalisering av, og kompetanseheving i, skolelederrollen. 

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet og 

studiet er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som 

skoleleder. Alle studietilbud går over tre semestre og gir 30 

studiepoeng.  

Videreutdanning for ledere 
Tilbudet er for alle ledere av skoler som vil utvikle kompetanse 

innen et avgrenset område. Tilbudet er for ledere som har 

gjennomført rektorutdanningen eller tilsvarende. 

Videreutdanning for lærere 

Videreutdanning for lærere Målgruppen for videreutdanningsordningen er lærere i hele 

grunnopplæringen, inkludert lærere som underviser voksne på 

grunnopplæringsnivå, og lærere på kulturskoler. Lærere kan 

søke stipend- eller vikarordning for å delta. 

 

Lærerspesialistutdanning 

 

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik 

at de kan bidra til mer læring for elevene. Målgruppen for 

utdanningen er lærere som har minst 60 studiepoeng og minst 

tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet 

lærerspesialistutdanningen retter seg mot. Målsettingen med 

lærerspesialistutdanningene er å gi lærere nye utfordringer og 

profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i 

klasserommet. Etter studiet skal læreren kunne bidra til å styrke 
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Nasjonale myndigheter og universiteter og høyskoler skal samarbeide om å sikre høy kvalitet i 

tilbudene. 

 

3.4 Veiledning av nyutdannede lærere 

Læreryrket er spennende, krevende og komplekst, og i starten som lærer er det mye nytt å 

forholde seg til. Denne kompleksiteten kan ikke fullt ut læres i en grunnutdanning. Enkelte sider 

ved arbeidet læres best når man har begynt å jobbe. En god veiledningsordning og et godt 

system for kompetanseutvikling kan være et viktig rekrutteringstiltak, som kan bidra til at lærere 

søker seg til kommunen og blir værende der. Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med 

fagforeninger og UH i samarbeid blitt enige om nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede 

nytilsatte lærere. De nasjonale rammene beskriver prinsipper og forpliktelser for veiledning av 

nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. Prinsippene og forpliktelsene skal følges ut 

skoleåret 2021-2022. 

 

Arbeidsgiver har ansvar for at nyutdannede nytilsatte lærere ivaretas på en god måte. 

 

4 Kommunale føringer for barnehage og skole 

4.1 Kommuneplan 

I kommuneplan for Ullensaker kommune fremkommer det at alle barn skal gis likeverdige 

muligheter for å oppleve mestring og utvikling. Ullensaker kommune ønsker at barn og unge har 

trygge og utviklende oppvekstsvilkår i en kommune i vekst, som vedsetter kunnskap, ferdigheter 

og kompetanse. For å realisere dette påpekes det at barnehagene og skolene må ha kompetente 

og profesjonelle ledere og medarbeidere. 

   

4.2 Helhetlig læringsløp 

Våren 2018 vedtok Hovedutvalg for skole og barnehage at det skulle lages en Strategiplan for et 

helhetlig læringsløp i Ullensaker. Strategiplanen skal ivareta hele læringsløpet fra barnehagealder 

og ut grunnskolealder og sikre at alle får like muligheter til å gjennomføre grunnskoleløpet og 

videregående skole. Barnehagene og skolene i Ullensaker skal legge til rette for at alle barn og 

unge får realisert sitt læringspotensial og bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta 

aktivt i arbeids- og samfunnsliv, og ta gode valg for seg selv og andre. For å lykkes med denne 

målsetningen, må barn og unge oppleve progresjon i læringsløpet sitt, og utgangspunktet må 

være at alle har et læringspotensial. Barn har en medfødt nysgjerrighet og motivasjon for læring 

som må støttes og videreutvikles gjennom hele læringsløpet. Dette skjer først og fremst gjennom 

gode barnehage- og skoletilbud.   

 

det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen og til å utvikle 

skolen som lærende organisasjon. 

 

Utdanningstilbud andre ansatte i skole 

Stipendordning PPU/YFL 

 

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent 

lærerutdanning, kan få utdanningsstipend for å ta praktisk-

pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærerutdanning. 
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Å utvikle et godt språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv, og det er avgjørende for barnets 

videre utvikling. Språket gir fellesskap med andre mennesker og gir oss identitet og tilhørighet i 

samfunnet vi lever i. Forskning viser at barn som har god språkutvikling før skolestart, har bedre sosial 

utvikling og bedre leseutvikling på barnetrinnet enn barn med forsinket språkutvikling. En god språklig 

og sosial utvikling avhenger av et stimulerende miljø som er rikt på opplevelser, variert utfoldelse 

i lek og andre kreative aktiviteter og mulighet til samtaler med voksne og andre barn. 

 

Det er en tydelig sammenheng mellom elevenes grunnleggende ferdigheter i grunnskolen og 

forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Dersom elevene gjennomfører og 

består videregående skole, øker dette sjansen betydelig for at de som voksne individer kan delta 

aktivt i samfunns- og arbeidsliv og leve gode liv. Strategiplan for helhetlig læringsløp i Ullensaker 

kommune skal bidra til gode overganger og god progresjon fra barna begynner i barnehagen til 

de fullfører videregående opplæring.  

 

Overordnet del av læreplanen og rammeplanen legger stor vekt på viktigheten av at barnehager 

og skoler skal legge til rette for lærende fellesskap der de ansatte reflekterer over felles verdier, 

vurderer og videreutvikler sin praksis. Dette understøttes også av internasjonal forskning som 

viser til at den mest effektive måten å heve kvaliteten i skolen på, handler om å utvikle lærerens 

kompetanse i et profesjonsfellesskap. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning 

mellom kolleger og på tvers av skoler fremmer en delings- og læringskultur. Dette har 

konsekvenser for valg av fokusområder og gjennomføring av kompetansetiltak for alle ansatte i 

Ullensaker barnehagene og skolene.  

 

4.3 Handlingsplaner 

For å styrke og utvikle det helhetlige lærings- og utdanningsløpet i barnehager og skoler, har 

Ullensaker kommune utarbeidet handlingsplaner innenfor følgende fokusområder: 

 

 Handlingsplan for språk, lese- og skriveopplæring  

 Handlingsplan for matematisk kompetanse  

 Handlingsplan for digital kompetanse  

 Handlingsplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler   

 

Hensikten med de ulike handlingsplanene er å kvalitetssikre arbeidet med fokusområdene i 

barnehager og skoler i Ullensaker kommune, i tråd med de mål som rammeplan for barnehagen 

og læreplan for skolen setter. 

  

Handlingsplan for kompetanseutvikling 2021-2022 konkretiserer hvilke kompetansehevende tiltak 

som iverksettes innenfor ulike innsatsområder i barnehager og skoler, for å nå kommunale og 

nasjonale målsetninger om økt kvalitet for barna og økt læringsutbytte for elevene.  

 

Handlingsplan for kompetanseutvikling 2021-2022 skal bidra til å sikre at ansatte i barnehager og 

skoler i Ullensaker utvikler nødvendig kompetanse, slik at handlingsplanene kan implementeres 

og realiseres.   

 

5 Fokusområder og tiltak  

For å nå målsettingene i kommunens handlingsplaner, og arbeide i tråd med kommuneplan og 

intensjon i et helhetlig læringsløp, vil det utarbeides ulike kompetansehevende tiltak for ansatte i 

barnehager og skoler. Presisering av flere av tiltakene i denne handlingsplanen vil fremkomme i 
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en aktivitetsplan 2021-2022, som er tilgjengelig for de ansatte. Innenfor enkelte av satsingene vil 

det utarbeides egne planer og informasjonsskriv. I aktivitetsplanen legges det fortløpende inn 

kurs og samlinger for ansatte i barnehager og skoler i tråd med innholdet i handlingsplan for 

kompetanseutvikling og øvrige handlingsplaner.  

5.1 Ledelse i barnehage og skole 

For å nå målsettingen om at alle barn skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv, 

trenger vi ledere i barnehage og skole som kan påvirke praksis i hver enkel avdeling og i hvert 

enkelt klasserom. Ullensakerbarnehagen og Ullensakerskolen ønsker ledere som preges av 

kompetanse, profesjonalitet og mot, fra barnehage- og skoleeier til ledelse ved de ulike 

barnehager og skoler, som har tydelige mål og arbeider for å nå disse målene. Det er en 

målsetting at alle skoleledere og barnehageledere i Ullensaker har formell lederkompetanse.  

 

5.1.1 Videreutdanning for ledere i barnehage og skole 

Lederutdanning 

for styrere  

Flere styrere i de kommunale barnehagene har allerede gjennomført 

lederutdanning for styrere, mens 4 styrere skal høsten 2021 i gang med 

videreutdanningen Ledelse av utvikling- og endringsarbeid i samarbeid 

med Høgskolen i Innlandet. 

 

Rektorutdanning Skoleåret 2020-2021 har tre skoleledere deltatt på rektorutdanning og for 

skoleåret 2021-2022 har ytterligere tre skoleledere søkt opptak om 

studieplass. Alle tre søkere har fått godkjent sin søknad av både skoleeier 

og Utdanningsdirektoratet. Blant Ullensakerskolens rektorer og 

avdelingsledere er det bare et fåtall som ikke har rektorutdanning eller 

master i skoleledelse.  

 

Skoleledere som får videreutdanning innenfor den nasjonale satsingen, 

må inngå avtale om bindingstid med kommunen i ett år etter fullført studie.  

Skoleledere som tar rektorutdanning, vil motta informasjonsskriv fra SB 

stab med informasjon om blant annet bindingstid og refusjon av utgifter. 

Master med 

spesialisering i 

skoleledelse  

Skoleledere som ønsker å gjennomføre masterstudie med spesialisering i 

skoleledelse kan søke kommunaldirektør om deltakelse. Det kan også 

søkes om lokalt stipend for gjennomføring. Den enkelte søknad vurderes 

særskilt. Størrelsen på innvilget stipend avhenger av antall søkere og 

studiets kostnad. Den totale rammen er kr 100 000,-. Stipendet utbetales 

med 50 % ved oppstart av studiet og 50 % etter at eksamen er bestått, og 

når dokumentasjon på bestått eksamen er levert. Dersom godkjent 

dokumentasjon ikke leveres, skal stipendet tilbakebetales i sin helhet.  

Ingen skoleledere søkte om stipendet høsten 2020. Stipendet for 

skoleåret 2021-2022 vil utlyses høsten 2021. 

 

5.1.2 Profesjonelle læringsfelleskap for ledere i barnehage og skole 

SB ledermøter 

 

Dette er et månedlig møte for kommunale og private styrere, rektor 

privatskoler, enhetsledere skole og barnehage og SB-stab. Møtet omhandler 

strategisk planlegging og helhetlig læringsløp. Møtet er todelt, der 

enhetsledere skole og barnehage, samt SB-stab, i tillegg deltar i en del 2 av 
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møtet der hensikten er å sikre informasjonsflyt og involvering når det gjelder 

politiske saker. 

 

Barnehage-

styrermøter 

Det gjennomføres månedlige møter for barnehagestyrere, både felles for 

kommunale og private barnehager, og egne for de kommunale. Gjennom 

systematisk samarbeid skal møtene bidra til et kvalitativt godt og trygt 

barnehagemiljø i Ullensaker kommune. De kommunale barnehagene vil 

kommende år balansere innholdet i møtene mellom kompetanseutvikling ift. 

ledelse, og oppgaver knyttet til optimal drift. 

 

 Rektormøte Månedlig møte for enhetsledere skole samt skolestab, der hensikten er å 

ivareta drift og utvikling knyttet til skolefaglige oppgaver. 

Ledernettverk 

barnehage 

Det skal i 2021-2022 gjennomføres ledernettverk med jevnlige møter (for- og 

etterarbeid) med ledergruppene (styrere og pedagogiske ledere) i de 

kommunale barnehagene. Nettverkene ledes av områdesjefene- med 

bistand fra Høyskolen i Innlandet. Det innebærer at profesjonsfellesskapet 

reflekterer over eget lederskap, verdivalg og utviklingsbehov, og bruker 

forskning, erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for 

kompetanseutvikling på individ- og organisasjonsnivå. 

 

Ledernettverk 

skole 

Det gjennomføres ledernettverk med jevnlige møter (for- og etterarbeid), der 

både rektorer og avdelingsledere deltar. Nettverkene ledes av 

områdesjefene – med bistand fra utviklingsveileder. Gjennom ledernettverket 

får skolelederne i Ullensakerskolen et profesjonsfellesskap som bedre setter 

dem i stand til å drive elevsentrert ledelse som har effekt på det som skjer i 

hvert enkelt klasserom. Videre får skolelederne bistand til å iverksette de nye 

læreplanene og andre lokale satsninger på en god måte på egen skole.  

Nettverket skal være en arena for deling og refleksjon for å utvikle nye og 

egnede arbeidsmåter i arbeidet med elevenes læring, som skal støtte opp 

om Ullensakers visjon om at alle elever skal vokse opp til å bli en best mulig 

utgave av seg selv. 

 

Mentorordning 

for nye styrere i 

barnehagen og 

skoleledere 

 

Mentoravtaler skal bidra til at nyansatte barnehage- og skoleledere  

 kommer raskere inn i rollen som styrer/skoleleder og de oppgaver og 

målsettinger den innebærer  

 utvikler sin egen lederrolle  

 får økt trygghet, selvinnsikt og selvtillit i utøvelsen av sin rolle  

 opplever faglig og personlig utvikling 

 

 

 

5.2 Kompetente medarbeidere i barnehage og skole 

Kompetente medarbeidere er avgjørende for barna og elevenes miljø, motivasjon og læring, i 

både barnehage og skole. Det skal ikke være tilfeldig om barn og elever møter tydelige 

voksenpersoner som evner å kombinere en varm og støttende relasjon med god kontroll og 

tydelig ledelse. Alle barn og unge skal ha like muligheter til å utvikle seg selv og sine evner.  

 

Ullensaker kommune satser på kompetanseheving som gir ansatte mulighet for etter- og 

videreutdanning innen prioriterte områder. Innen videreutdanning for lærere i skolen vil fokuset 
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være størst på realfagene, norsk og engelsk. Det vil også fokuseres på etterutdanning og 

barnehagebasert/skolebasert kompetanseutvikling, som sikrer god iverksetting av 

handlingsplanene.  

 

Det fremgår av Barnehageloven og Opplæringsloven med forskrifter hvilken formell kompetanse 

pedagogiske ledere og lærere må inneha. Stortinget vedtok i 2016 at det gis dispensasjon fra de 

nye kompetansekravene i skolen frem til 2025. For å kunne planlegge strategisk knyttet til 

rekruttering og videreutdanning av lærere, må de ansattes kompetanse kartlegges jevnlig. 

Rektorer i skolene står ansvarlig for å kartlegge kompetansen til skolens lærere. På bakgrunn av 

registrering kan det foretas en vurdering av kompetansebehov samlet i kommunen, som legger 

føring for prioriterte fagområder for videreutdanning neste skoleår. Basert på tallene som 

fremkommer av foregående års kartlegging, vurderer skoleeier at vi må arbeide målrettet med 

både rekruttering og videreutdanning for å sikre at lærerne i Ullensakerskolen fyller de nye 

kompetansekravene innen 2025. 

5.2.1 Videreutdanning i skole 

Videreutdanning for 

lærere 

For skoleåret 2021-2022 har vi mottatt 68 søknader om 

videreutdanning. Av disse er 58 søknader godkjent av skoleeier. 

Prioriteringene er gjort på bakgrunn av regjeringens signaler, innspill 

fra rektor på den enkelte skole og drøfting med hovedtillitsvalgt i 

Utdanningsforbundet i Ullensaker. Søknader i engelsk, norsk og 

matematikk er prioriterte søkere for det kommende studieåret. 

Deretter prioriteres søknader innen realfag, digital 

kompetanse/IKT/programmering og øvrige fag. Lærere som ikke 

oppfyller de nye kompetansekravene skal prioriteres, slik at skoleeier 

er i stand til å oppfylle de nye kravene innen 2025. Etter 

Utdanningsdirektoratets søknadsbehandling er alle 58 søknadene 

godkjent. 

 

For å kunne ta videreutdanning innenfor ordningen må man være fast 

ansatt i en lærerstilling i Ullensakerskolen og ha godkjent 

lærerutdanning. Lærere i Ullensakerskolen som får videreutdanning 

innenfor vikarordningen må inngå avtale om bindingstid i ett år etter 

fullført utdanning til den enheten man er ansatt ved. Det forventes 

også at lærere som deltar i ordningen bidrar til 

kompetansemobilisering og deling i egen organisasjon. 

   
Informasjonsskriv om videreutdanning for lærere i Ullensakerskolen 

2021-2021 er tilgjengelig for lærerne gjennom felles team for 

barnehage og skole. I skrivet finner lærerne informasjon om 

kostnadsdekning, bindingstid, forpliktelser, kontaktinformasjon etc. 

 

Lærerspesialist- 

utdanning 

Med oppstart skoleåret 2021-2022, har 5 lærere søkt opptak til 

lærerspesialistutdanningen. 2 av de 5 søknadene er godkjent av 

skoleeier og av Udir. De to lærerne starter opp med 

lærerspesialistutdanning innenfor fagområdene matematikk 1.-

10.trinn og spesialpedagogikk 1.-13.trinn. Disse vil ha fullført studiet 

våren 2023. 
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Praktisk Pedagogisk 

Utdanning og 

Yrkesfaglærer-

utdanning 

 

Det er ingen nye søkere til disse ordningene fra høsten 2021. En 

ansatt begynte høsten 2019 på yrkesfaglærerutdanning, som er et 

treårig studie.     

 

 

5.2.2 Videreutdanning i barnehage 

 

Videreutdanning for 

barnehagelærere 

 Målet med videreutdanningen er å høyne kvaliteten i barnehagene, 

barnehagefaglig utvikling og sikre at kompetansen blir i kommunen. 

For å kunne ta videreutdanning innenfor ordningen må man være 

fast ansatt. Med oppstart barnehageåret 2021-2022 har 2 ansatte 

søkt opptak til videreutdanning for barnehagelærere.  

 

Arbeidsplassbasert 

barnehagelærer-

utdanning 

Det er avsatt midler for å kunne igangsette denne ordningen, med 

søknadsfrist februar 2022.  

Fagbrev i barne- og 

ungdomsarbeiderfaget/

praksiskandidatordning 

Det er ingen nye søkere for barnehageåret 2021-2022. Kommunens 

barnehager har allerede god dekning av ansatte med 

fagarbeiderutdanning.  

 

Etterutdanning i barnehage og skole 

Obligatoriske kurs for nyansatte i barnehage og skole i Ullensaker  

Kompetente ansatte som legger til rette for trygge, stabile og stimulerende lek- og læringsmiljø i 

alle barnehager og i alle klasserom i Ullensaker er avgjørende for høy kvalitet.  Det skal ikke 

være tilfeldig om barn og elever møter faglig- og relasjonelt dyktige pedagoger og lærere. Det er 

forventet at alle pedagoger og lærere i Ullensaker har noen felles verktøy og metoder, som skal 

sørge for at barna trives og har et godt læringsutbytte. På enkelte av kursene for nyansatte kan 

det også være mulig med deltagelse for andre ansatte som har behov.  

 

Følgende obligatoriske kurs gjennomføres på kommunenivå skoleåret 2021-2022 for nyansatte 

lærere i skolene:  

 Introduksjonssamling for nyansatte lærere og ledere i barnehager og skoler 

v/kommunaldirektør og SB stab  

 Introduksjonskurs knyttet til handlingsplan for språk-, lese- og skriveopplæring 

v/pedagogisk veileder med språk-, lese- og skrivekompetanse (kursrekke i to deler med 

mellomarbeid) 

 Introduksjonskurs knyttet til handlingsplan for matematisk kompetanse (kursrekke i to 

deler med mellomarbeid) 

 

Følgende obligatoriske kurs gjennomføres på kommunenivå barnehageåret 2021-2022 for 

nyansatte barnehagelærere i barnehagene: 

 Introduksjonssamling for nyansatte lærere og ledere i barnehager og skoler 

v/kommunaldirektør og SB stab  

 Introduksjonskurs knyttet til innhold og sentrale metoder i handlingsplan for språk-, lese- 

og skriveopplæring og handlingsplan for matematisk kompetanse v/pedagogiske 

veiledere (kursrekke med mellomarbeid) 
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 Introduksjonskurs knyttet til innhold og sentrale metoder i handlingsplan for trygt og godt 

leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler i Ullensaker v/pedagogisk senter.  

 

Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere i barnehage og skole:  

Veiledning av nyutdannede er en innvestering i profesjonsutvikling av ansatte i Ullensaker. En 

god veiledningsordning og et godt system for kompetanseutvikling kan bidra til at nyutdannede 

lærere blir enda tryggere på sin egen rolle og blir værende i barnehagen og skolen.  

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med fagforeninger og UH blitt enige om nasjonale 

rammer for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. De nasjonale rammene beskriver 

prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. 

Prinsippene og forpliktelsene skal følges ut skoleåret 2021-2022. 

 

Ullensaker kommune har et tilbud til nytilsatte nyutdannede lærere i barnehage og skole, for å 

lette overgangen fra utdanning til yrke. Stab for skole og barnehage har ansvar for denne 

oppfølgingen.  

 

De nytilsatte nyutdannede lærerne skal delta på følgende obligatoriske kurs/samlinger: 

 Kursene for nyansatte som er nevnt over.  

o Unntaket for nyutdannede lærere i skolen er kursene knyttet til handlingsplan for 

språk-, lese- og skriveopplæring og handlingsplan for matematisk kompetanse. 

Disse kan gjennomføres på andre året etter fullført utdanning. 

 Felles samlinger for nytilsatte nyutdannede lærere.  

o Samlingene består av til sammen fire samlinger med aktuelle temaer for 

nyutdannede lærere. SB stab har det overordnede ansvaret for disse samlingene, 

mens pedagogisk senter og andre kommunale enheter vil bistå med faglig innhold 

på samlingene.   

 

Den nyutdannede lærer i skolen skal få redusert sin undervisningstid med inntil 6% fra skoleårets 

begynnelse det første året etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. I tillegg til de 6% skal det 

tilrettelegges for at hver enkelt lærer skal kunne motta systematisk veiledning.  

 

For å sikre nødvendig oppfølging av de nyutdannede lærerne i skolen, skal alle nyutdannede 

lærere ha en veileder på egen skole. Det vil gjennomføres nettverkssamlinger for veiledere i løpet 

av skoleåret for å sikre at alle nyutdannede følges opp på tilsvarende god måte uavhengig av 

hvilken skole læreren er ansatt på. Skoleeier vil utarbeide tydelige føringer for veiledere og er i 

dialog med OsloMet om bistand til videreutvikling av arbeidet.  

 

Felles kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og skole 

I Ullensaker har vi fokus på at læringsløpet skal oppleves som helhetlig og skal preges av 

kontinuitet og sammenheng. Vi skal styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og legge 

til rette for et helhetlig læringsløp med god progresjon. Vår felles målsetning er at alle barn skal 

vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv. Dette fordrer en god kultur for læring i både 

barnehager og skoler. Et trygt leke- og læringsmiljø i barnehage og skole er sentralt for at barn i 

barnehage og elever i skolen skal utvikle seg og lære. Vi skal legge til rette for et leke- og 

læringsmiljø som bidrar til gode læringsprosesser i en kultur for læring. Ved å fokusere på 

sammenhengen mellom miljø og faglig utvikling skal vi sammen bygge en kultur for læring og 

danning, som er vår hovedsatsing for kompetanseutvikling dette barnehage- og skoleåret. De 

siste årene har fokuset for etterutdanning vært rettet mot lekemiljø og språk i barnehagene og 

læringsmiljø og nye læreplaner i skolene. Barnehage-/skoleåret 2021-2022 vil vi videreutvikle 



Handlingsplan for kompetanseutvikling 2021-2022 under revidering 

 
 

1
6 

denne satsingen gjennom å bevisstgjøre og heve kompetansen når det gjelder sammenhengen 

mellom leke- /læringsmiljø og utvikling/læring, med mål om å utvikle en kultur for læring og 

danning. Alle ansatte i barnehager og skoler inkluderes i denne kompetansehevingen. 

Pedagogisk senter og deres ansatte har også en svært viktig rolle i denne satsingen, da det er 

sentralt å sikre at hele laget rundt barna er inkludert og drar i samme retning.   

 

For barnehagene vil leke-/læringsmiljø og progresjon i utvikling av språk og sosial læring være 

hovedsatsingsområde. Innføringen av kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø omfatter 

barnets helhetsopplevelse av trygghet og trivsel. Dette blir derfor et svært viktig område å øke 

kompetansen hos ansatte det kommende barnehageåret. I løpet av barnehageåret 2021-2022 vil 

alle de ansatte i de kommunale barnehagene ha gjennomført det digitale 

kompetansehevingsprogrammet Barnehagemiljø og krenkelser. 2 barnehager har tidligere vært 

piloter for programmet, mens ytterligere 5 barnehager har gjennomført eller er i startfasen ved 

oppstart av dette barnehageåret. Det nettbaserte kompetanseprogrammet har som formål å 

utvikle kompetansen i barnehager, hos barnehageeier og barnehagemyndighet, slik at 

barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å ivareta barnas behov for omsorg, 

trivsel og inkludering. Gjennom programmet videreutvikler deltakerne både sin individuelle 

kompetanse og barnehagens kollektive kapasitet.  

 

For skole vil læringsmiljø og progresjon i grunnleggende ferdigheter være fokusområder. 

Gjennom ordningen lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring vil barnehage- og 

skoleeier sammen med Høgskolen i Innlandet legge til rette for å styrke kompetansen i 

barnehager og skoler med kultur for læring og danning som overordnet tema.  

Arbeidet vil foregå gjennom både felles samlinger for alle ansatte, samlinger for enkelte 

ansattgrupper, skolebasert veiledning og etablering av ledernettverk for barnehage.  

Digital kompetanse 

Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene i det nye overordnede delen av 

læreplanen. Digitale ferdigheter er en del av den faglige kompetansen og nødvendig redskap for 

læring og faglig forståelse. Gjennom systematisk arbeid, samarbeid og deling skal 

Ullensakerskolen jobbe for at teknologien tas i bruk på nye og innovative måter, og at den i større 

grad enn før er med på å øke elevenes læringsutbytte ved at elevene blir aktive produsenter av 

kunnskap.  

 

Alle ansatte i Ullensakerskolen skal ha tekniske basisferdigheter og kompetanse i bruk av 

relevante programmer, slik at de kan ta i bruk digitale verktøy i planlegging og gjennomføring av 

administrativt og pedagogisk arbeid. Alle skolene har en eller flere personer som sammen med 

skoleledelsen står ansvarlig for den digitale utviklingen på egen skole og skal følge nasjonale og 

kommunale føringer på området. 

 

Ny handlingsplan for digital kompetanse ble utarbeidet våren 2021, med et hovedmål om å 

kvalitetssikre det digitale pedagogiske arbeidet i barnehager og skoler, slik at barn og unge 

utvikler en digital kompetanse som bidrar til at de kan oppleve livsmestring og lykkes med videre 

utdanning, arbeidsliv og samfunnsdeltakelse. Barnehagene har fått en sentral plass i 

handlingsplanen, på lik linje med skolene. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, 

kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp 

om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Planens innhold vil være gjenstand for kompetansehevende tiltak og 

arbeid i profesjonsfellesskapet ved den enkelte enhet gjennom barnehage- og skoleåret 2021-

2022  
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Pedagogisk senter 

Ullensaker kommunes støtte og veiledningstjenester til barnehager og skoler er samordnet i en 

enhet, Pedagogisk senter (PS). Samordningen skal styrke det tverrfaglige arbeidet som skal 

støtte læring og utvikling i barnehager og skoler. PS består av to avdelinger, pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT) og pedagogisk senter. PPT består av PP-rådgivere og logopeder. PS 

består av spesialpedagoger, pedagogiske veiledere med flerspråklig kompetanse i barnehagen 

pedagogiske veiledere med matematisk kompetanse, språk lese - og skrivekompetanse, digital 

kompetanse og læringsmiljøveiledere i skolen. Visjonen til pedagogisk senter er "Sammen for 

barn, unge og voksnes inkludering, likeverd og utviklingsmuligheter". PS vil ha en sentral rolle når 

det gjelder kompetanseutvikling gjennom veiledning og etterutdanningstilbud til ansatte i 

barnehage og skole, gjennom å veilede og gjennomføre barnehage- og skolebaserte kurs slik at 

barnehagene og skolene skal være godt rustet til å oppfylle målene i de ulike handlingsplanene. 

PS vil bidra med innhold i kurs, nettverk og fagsamlinger. De vil også tilby veiledningspakker. 

Utover dette bistår pedagogisk senter med skole- og barnehageutvikling, både på overordnet 

nivå og direkte mot barnehager og skoler. 

 

6 Eksterne samarbeidspartnere  

Jessheim videregående skole  

I desember 2009 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Ullensaker kommune og Jessheim 

videregående skole. Avtalen justeres hvert kalenderår.  

 

Mål for samarbeidet: Felles ansvar for helhetlig grunnopplæring  

 Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør 

dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv  

 Redusert frafall og økt gjennomføring i videregående opplæring  

 

Noen av områdene det samarbeides om er læreplanfornyelsen og helhetlig grunnopplæring, 

samt overgang mellom skoleslagene, herunder disse områdene:  

 Utdanningsvalg og arbeidslivsfag  

 Forsering av fag  

 Lærersamarbeid  

 Samarbeid på rektornivå (årshjul)  

 Tiltak knyttet til IKO-kartlegging  

 

Andre kommuner på Øvre Romerike og Viken  

Kommunene på Øvre Romerike samarbeider om eksamen, arbeidslivsfag og felles 

etterutdanningstiltak.  

 

Ullensaker kommune deltar i et faglig nettverk for kommunene i Akershus, Skoleeiernettverket, 

samt et tilsvarende nettverk for Øvre Romerike.  

 

PPT-leder deltar i ledernettverk for Øvre Romerike.  

 

Ledelsen ved Voksenopplæringen deltar i ledernettverk med andre Voksenopplæringssenter. 
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Utviklingsveileder 

Ullensaker kommune viderefører samarbeidet med utviklingsveileder skoleåret 2021/2022. 

Utviklingsveileder koordinerer den desentraliserte kompetanseutviklingen. I Ullensaker bistår 

utviklingsveileder med lederutvikling og kompetanseheving i nettverket for skolelederne i 

Ullensaker. 

 

Høgskolen i Innlandet 

Høgskolen i Innlandet er Ullensakers samarbeidspartner innenfor Utdanningsdirektoratets 

tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.   

 

OsloMet 

OsloMet vil bistå Ullensaker i arbeidet med veiledning av nyutdannede lærere og er en del av 

Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og 

grunnopplæring. 
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