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1 INNLEDNING  
Handlingsplan for kompetanseutvikling 2018-2019 er en oppfølging av Strategiplan for 

læringsutbytte 2018-2020. Planen ble første gang vedtatt i Kommunestyret 3.12.12. 

Handlingsplan for kompetanseutvikling 2018-2019 inkluderer tiltak som skal bidra til å utvikle 

Ullensakerskolen med målsetning om å øke læringsutbyttet for elevene i grunnskolen, i tråd med 

strategiplanen. Planen er et redskap for å nå vedtatte kommunale og nasjonale mål. Vi ønsker å 

styrke elevenes læring, for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv 

og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige 

ledere er en nøkkel for å oppnå det. Skolen skal være et sted der lærerne og lederne har mulighet til 

å utvikle seg faglig, både individuelt og i et profesjonelt fellesskap. 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. Tiltakene i Handlingsplan for kompetanseutvikling 

2018-2019 er utformet og rullert av stab for skole og barnehage (SB-stab) med innspill fra 

rektorgruppen og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet.  

 

1.1 KOMPETANSEUTVIKLING 
«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 komponentene: 

- kunnskaper (vite at, innsikt) 

- ferdigheter (kunne gjøre i praksis) 

- evner (personlige egenskaper og talenter) 

- holdninger (meninger, tro, vilje og innstilling) 

For å kunne utvikle kompetanse, må vi derfor sørge for at alle disse komponentene ivaretas på en 

god måte. I følge 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 

skolen har et system for å omsette denne nyervervede kunnskapen til praktiske ferdigheter i 

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

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). 

 

I denne handlingsplanen skilles det mellom etterutdanning og videreutdanning. Etterutdanning 

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

kompetanse i form av studiepoeng. 

 

2 RAMMER FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKOLEN  

2.1 NASJONALE FØRINGER 

Kunnskapsløftet 

Læreplanen Kunnskapsløftet er førende for all skoleutvikling, herunder de fem grunnleggende 

ferdighetene som skal styrkes og integreres i alle fag: 

 å lese 

 å regne 

 å uttrykke seg muntlig 

 å uttrykke seg skriftlig 

 å bruke digitale verktøy 

 

Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes 

dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant 

annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og 

livsmestring. Vi skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli 

en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. 

Det skal bli mer kreativitet i skolen, og elevene skal lære på nye måter. Nye læreplaner vil først være 

klare for elevene høsten 2020. Fagfornyelsen blir likevel en sentral del av kompetanseutviklingen i 

Ullensakerskolen kommende skoleår, slik at vi er godt forberedt til det nye som kommer. 

 

Stortingsmeldinger  

Stortingsmeldingene gir viktige signaler om regjeringens skolepolitikk, og danner grunnlaget for 

mange av prioriteringene som gjøres innenfor området.   

St. meld. 30 ”Kultur for læring” (2003-2004) dannet grunnlaget for skole – og læreplanreformen 

Kunnskapsløftet. Senere har flere sentrale utredninger kommet som følge av Kunnskapsløftet, bl.a. 

St. meld. 16 ”Og ingen stod igjen” (2006-2007) og St.meld. 31”Kvalitet i skolen” (2007-2008). 

Sistnevnte vektlegger betydningen av lærernes kompetanse og praksis for elevenes læringsutbytte. I 

denne meldingen legger departementet vekt på lærernes kompetanseutvikling etter at de har fullført 

grunnutdanningen, og på hvordan lærerne kan få mer hjelp og støtte til en kunnskapsbasert praksis.  

Gjennom St. meld. 11 ”Læreren, rollen og utdanningen” (2008-2009) utrykkes det forventninger om 

at skoleeier tar inn veiledning av nyutdannede lærere som en naturlig del av arbeidsgiveransvaret, og 

forankrer dette på ledelsesnivå, samt at det legges til rette for at lærere får nødvendig faglig 

oppdatering og bidrar til at det skjer kontinuerlig læring og utvikling. 
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Det har også kommet meldinger til Stortinget som gir føringer for tidlig innsats, inkludering og 

tilpasset opplæring (Meld. St. 18 (2010-2011) ”Læring og fellesskap”), og det har nasjonalt vært et 

fokus på fornying av ungdomstrinnet (Meld. St. 22 (2010-2011) ”Motivasjon, mestring og 

muligheter”).  

Meld. St. 28. (2015-2016) «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet» varsler en 

fornying av fagene i skolen, for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi 

skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen, slik at barn og unge skal få 

gode vilkår for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i deres liv – både i 

oppveksten og som et godt utgangspunkt for videre utdanning og aktiv deltakelse i arbeids- og 

samfunnsliv. Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og 

på den måten også sikrer kontinuitet for både lærere og elever.  

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. Det er også viktig at det organiseres gode prosesser lokalt, slik 

at lærerkollegiene får god kjennskap til de nye læreplanene som skal utarbeides. Tydelig og faglig 

skoleledelse er avgjørende for å lede arbeidet med det fornyede læreplanverket på skolene. 

Erfaringene fra satsingen Ungdomstrinn i utvikling viser blant annet at rektors evne til å drive 

utviklingsprosesser er avgjørende for hvor godt skolene lykkes.  

Blant de største pågående nasjonale satsingene for grunnskolen er videreutdanningsstrategien 

«Kompetanse for kvalitet», realfagsstrategien «Tett på realfag», og nasjonal strategi for språk, lesing 

og skriving «Språkløyper». 

 

2.2 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 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.  

 

Prinsipper for innhold og organisering 

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

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

                                                                 
1https://www.regjeringen.no/contentassets/731323c71aa34a51a6febdeb8d41f2e0/kd_kompetanse-
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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 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 videreutdanning. 

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 

 Nasjonale myndigheter og universiteter og høyskoler skal samarbeide om å sikre høy kvalitet 

i tilbudene 

 

Skoleeier  

 prioriterer lærere som ikke oppfyller kompetansekravene når søknader om videreutdanning 

behandles  

 informerer om satsingen og motiverer skoleledere og lærere til å delta  

 bruker strategien aktivt, som en del av ansvaret for å ha riktig og nødvendig kompetanse i 

virksomheten  

 kartlegger behov for videreutdanning på den enkelte skole og samarbeider med 

arbeidstakerne om langsiktige planer for kompetanseutvikling, inkludert hvordan de nye 

kompetansekravene skal oppfylles innen 2025  

 forankrer strategien for videreutdanning i egen organisasjon  

 samarbeider lokalt og regionalt med arbeidstakerorganisasjoner og universiteter og 

høyskoler om å utvikle gode studietilbud med utgangspunkt i skolens behov  

 legger til rette for deltakelse gjennom organiseringen av videreutdanningen, dekker en viss 

andel av vikarutgiftene og utgifter til reise, opphold, læremidler mv.  

 foretar evalueringer av gjennomføringen av strategien i samarbeid med partene  

 samarbeider med lærerutdanningsinstitusjonene om å legge til rette for at 

skolene/skoleeierne skal kunne utvikle profesjonelle fellesskap, gjennom fleksible tilbud om 

videreutdanning og tilbud om skole- og kollegabasert videreutdanning  

 samarbeider med lærerutdanningsinstitusjonene om å legge til rette for at deler av 

videreutdanningen også kan benyttes som etterutdanning for større deler av personalet på 

skolen og/eller i kommunen 

 

(Hentet fra den nasjonale strategien)  

Se mer om organisering og finansiering i kap. 3.2. 

 

2.3 DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING 
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Fra 2017 innførte Kunnskapsdepartementet en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. Modellen 

består av tre ordninger: En desentralisert ordning, en oppfølgingsordning, og en innovasjonsordning 

(https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/modell-for-

kompetanseutvikling/).   

Bruken av statlige midler skal bygge opp under kommunenes ansvar for kvalitetsutvikling, og skal 

stimulere til langsiktig samarbeid mellom kommunene og lærerutdanningene og utvikle UHs rolle 

som utviklingsaktør i skolen.  

Statens rolle vil være å 

 bidra med finansiering 

 sette overordnede rammer og premisser for statlig støtte 

 ha dialog med aktørene i sektor om kvaliteten i tilbudene 

 evaluere ordningen 

Kommunene skal 

 definere og prioritere hvilke tiltak i samarbeid med universitet og høyskoler 

 evaluere egne tiltak 

Samarbeidsforum i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i FØN-kommunene (Follo, 

Øvre og Nedre Romerike) har besluttet at følgende områder skal prioriteres: 

 Læreplan og læreplanfornyingen 
 Digitalisering 
 Skole- og læringsmiljø 

De prioriterte områdene bygger på skoleeiernes og skolenes innmeldte behov til utviklingsveilederne 

i Akershus og en faglig dialog med universitet- og høgskolesektoren. Sistnevnte skal tilby 

etterutdanning til lærere i Ullensaker, innenfor de tre prioriterte områdene, og denne skal være 

skolebasert og praksisnær.  

 

2.4 KOMMUNALE FØRINGER  

Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 består av: 

 Visjon og verdier 

 Overordnet mål for strategiperioden 

 Strategi og valg av fokusområder for strategiperioden 

 Handlingsplaner 
 

Strategidokumentet forankres i kommunens økonomiplan. Strategiplanen brytes ned til årlige 

handlingsplaner, som inkluderer Handlingsplan for kompetanseutvikling 2018-2019. 

Handlingsplanene behandles i hovedutvalg for skole og barnehage (HSB) årlig. Det utarbeides 

styringskort for den kommunale grunnskolen knyttet til rådmannens økonomiplan.  

Ullensakerskolen er en del av Ullensaker kommune, og forholder seg aktivt til kommunens visjon: 

 Attraktiv, tilgjengelig, handlekraftig 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/modell-for-kompetanseutvikling/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/modell-for-kompetanseutvikling/
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Kommunens ansatte kjennetegnes av å være modige, endringsdyktige og rause, jfr. kommunens 

verdier.  

Ullensakerskolens slagord er mer læring for alle. Ullensakerskolen kjennetegnes ved å være «RAK»; 

Rettvendt – Ambisiøs – Kompetent. 

Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 inkluderer tiltak for de strategiske innsatsområdene: 

 Den gode leder 

 Den gode lærer 
o Profesjonell yrkesutøvelse med faglig og fagdidaktisk kompetanse 
o God tilpasset opplæring 
o God elevvurdering 
o God læringsledelse 

 God digital kompetanse 

 Tidlig innsats 

 Godt læringsmiljø 

 Godt hjem-skolesamarbeid 
 

Handlingsplan for kompetanseutvikling 2018-2019 konkretiserer hvilke kompetansehevende tiltak 

som iverksettes innenfor de ulike strategiske innsatsområdene, for å nå kommunale og nasjonale 

målsetninger om økt læringsutbytte for elevene.  

 

Handlingsplaner 

Som en oppfølging og realisering av Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 og 2018-2020 er 

følgende handlingsplaner vedtatt: 

 Handlingsplan for kompetanseutvikling  

 Handlingsplan for språk-, lese- og skriveopplæring  

 Handlingsplan for matematisk kompetanse  

 Handlingsplan for digital kompetanse 

 Handlingsplan for elevmestring og godt læringsmiljø 

 

Handlingsplan for kompetanseutvikling 2018-2019 skal bidra til å sikre at lærere og ledere i 

Ullensakerskolen utvikler nødvendig kompetanse, slik at handlingsplanene kan implementeres og 

realiseres. Ved implementeringen av handlingsplaner vil nye nettverk og kursrekker bli etablert. 

Ungdomsskoleområdene vil være naturlige arenaer for nettverk. Hvorvidt nettverkene skal gå på 

tvers av trinn og innbefatte barnehage vil avhenge av handlingsplanens føringer. 
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3 FOKUSOMRÅDER OG TILTAK   
For å nå overordnet målsetting som beskrevet i Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 skal 

følgende fokusområder og tiltak prioriteres.  

 

3.1 DEN GODE LEDER 

Ullensakerskolen ønsker ledere som preges av kompetanse, profesjonalitet og ledermot, fra skoleeier 

til skoleledelse, som har tydelige mål og arbeider for å nå disse målene. Det er en målsetting at alle 

skoleledere i Ullensaker har formell skolelederkompetanse. 

 

Skoleeier 

 Representanter fra politisk skoleeier, administrativ skoleeier og fagforeninger deltar på 

relevante KS-arrangementer med partssammensatt tema 

 Muntlige orienteringer til HSB – med faglige innslag etter behov 

 Kommunestyret får en årlig tilstandsrapport om innholdet i Ullensakerskolen 

 Partssammensatt gruppe gjennomfører drøftinger ved rullering av Strategiplan for 

læringsutbytte 2018-2020 

 

Rektorutdanning2 

Rektorutdanning er et nasjonalt videreutdanningstilbud rettet mot skoleledere. Rektorutdanningen 

skal bidra til økt profesjonalisering av, og kompetanseheving i, skolelederrollen. Studieplassene er 

finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til 

rektorutdanningen, og studiet er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. 

Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell må dekkes av skoleeier eller av deltaker selv. 

Ved oversøkning vil nytilsatte rektorer (0-2 år) bli prioritert, deretter andre rektorer, og til slutt andre 

skoleledere. Andre søkere enn rektorer må være i formelle lederstillinger, det vil si ha medansvar for 

personal og/eller økonomi. Det er laget et rammeverk for rektorutdanningen med følgende 

kompetanseområder: 

 Elevenes læringsprosesser 

 Styring og administrasjon 

 Samarbeid og organisasjonsbygging 

 Utvikling og endring 

 Lederrollen 

Rammeverket er felles for alle som tilbyr rektorutdanning, men de forskjellige tilbudene har noe ulik 

profil. Alle studietilbud går over tre semestre og gir 30 studiepoeng. Skoleledere som får 

videreutdanning innenfor den nasjonale satsningen må inngå avtale om bindingstid med kommunen i 

henhold til faktiske utgifter. 

 

                                                                 
2
 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/kort-om-rektorutdanningen/ 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/kort-om-rektorutdanningen/
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Skoleåret 2017-2018 har sju skoleledere deltatt på rektorutdanning og for skoleåret 2018/19 får 

ytterligere seks skoleledere tilbud om studieplass. Blant Ullensakerskolens rektorer og 

avdelingsledere er det bare et fåtall som ikke har rektorutdanning eller master i skoleledelse. 

 

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. 

 

Skoleåret 2018-2019 deltar to skoleledere på masterprogrammet. 

 

Ledernettverk 
Det gjennomføres ledernettverk med jevnlige møter i ungdomsskoleområdene, der fokus er 

elevsentrert ledelse (Viviane Robinson) og fornyelsen av Kunnskapsløftet. Både rektorer og 

avdelingsledere deltar i nettverket. Relevant teori, utprøving og erfaringslæring settes i system. 

Nettverkene ledes av områdesjefene. Utviklingsveilederne i Akershus bistår også med faglig innhold.  

 

Mentorordning for nye skoleledere 

Mentoravtaler skal bidra til at nyansatte skoleledere  

 kommer raskere inn i rollen som 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 

 

3.2 DEN GODE LÆRER 

Den gode lærer er avgjørende både for elevenes miljø, motivasjon og læring. Den gode lærer skal på 

plass i alle klasserom i Ullensakerskolen. Det skal ikke være tilfeldig om en elev har en god lærer.  

Ullensaker kommune satser på kompetanseheving, slik at lærere får mulighet til videre- og 

etterutdanning innen prioriterte områder. Innen videreutdanning vil fokuset være størst på 

realfagene (jfr satsningen som realfagskommune), norsk og engelsk. Det vil også fokuseres på 

etterutdanning og skolebasert kompetanseutvikling, som sikrer god implementering av 

handlingsplanene. 

 

Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning  

Den nasjonale satsningen på videreutdanning av lærere videreføres frem mot 2025. Satsningen skal  

 bidra til økt faglig og didaktisk kompetanse for lærere 

 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 
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Finansieringen av strategien Kompetanse for kvalitet er delt mellom stat, kommune og den enkelte 

lærer. Lærerne kan søke om vikarordning eller stipendordning. Vikarordningen innebærer å ta 30 

studiepoeng over ett år, og arbeidsbelastningen ved å studere vil tilsvare halv stilling. En lærer i full 

stilling arbeider 62, 5 % under studiene og frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver resten av stillingen. 

Læreren beholder 100 % lønn under videreutdanningen. I vikarordningen er det statlige tilskuddet 

for 30 studiepoeng 240 000 kr i matematikk og naturfag og 192 000 kr i andre fag. I stipendordningen 

er stipendet 110 000 kr for 30 studiepoeng. Dersom en lærer tar færre studiepoeng, blir stipendet 

justert tilsvarende. Studiestipendet er i utgangspunktet skattepliktig. I stipendordningen har læreren 

krav på fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket. Dersom læreren trenger ytterligere 

fri for å gjennomføre studiet, må det avtales lokalt om læreren skal innvilges permisjon med eller 

uten lønn. Kommunen dekker kostnader i forbindelse med reise til studiested og læremidler innenfor 

begge ordningene. For 2017 utgjorde dette 225 000 kr. 

 

For skoleåret 2018-2019 har vi mottatt 63 søknader og av disse er 54 søknader godkjent av 

kommunen og igjen av Utdanningsdirektoratet. Prioriteringene er gjort på bakgrunn av regjeringens 

signaler, implementering av kommunale handlingsplaner og er drøftet med Utdanningsforbundet i 

Ullensaker. Søknader i matematikk, engelsk og norsk er prioriterte søkere for det kommende 

studieåret. Deretter prioriteres søknader innen ASK, IKT, veiledning, skoleledelse, naturfag og til slutt 

praktisk-estetiske fag. Lærere som ikke oppfyller de nye kompetansekravene skal prioriteres, slik at 

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

Søknadsvilkår:  

a. fast ansatt i kommunen 

b. ha godkjent lærerutdanning  

c. ha avklart søknad med rektor  

Lærere som får videreutdanning innenfor den nasjonale satsningen må inngå avtale om bindingstid 

med kommunen i henhold til faktiske utgifter. Det forventes også at lærere som deltar i ordningen 

bidrar til kompetansemobilisering og deling i egen organisasjon. 

I forbindelse med endringer i kompetanseforskriften3 vil det i 2018 tas i bruk et 

kompetansekartleggingsverktøy, som skal benyttes i det strategiske arbeidet knyttet til rekruttering 

og videreutdanning av lærere. Ut fra kartleggingen gjøres det en vurdering av kompetansebehov ved 

skolene og samlet i kommunen. 

 
Stipend Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) 

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, kan få utdanningsstipend fra 

Utdanningsdirektoratet for å ta Praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Staten bidrar med et stipend på 

kr. 110 000,- til ansatte som tar PPU (60 sp). Kommunen har ansvar for videreformidling av midlene, 

samt oppfølging av deltakerne. Det er skoleeier som skal søke om stipendene på vegne av de det 

gjelder. Første utbetaling fra Utdanningsdirektoratet til skoleeierne er i desember 2018. Andre 

                                                                 
3
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16
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utbetaling er i desember 2020. Utdanningsdirektoratet utbetaler i tillegg midler til å dekke 

arbeidsgiveravgiften. Utdanningen må være gjennomført og bestått før den andre delen av stipendet 

blir utbetalt. Det er ikke opprettet egne studietilbud for disse stipendene. Potensielle 

stipendmottakere må derfor selv søke om studieplass ved universiteter eller høgskoler som tilbyr 

PPU. Merk at universitetene og høgskolene kan ha ulik søknadsfrist og ulik organisering av studiene.  

 

Lærerspesialister og realfagskommune 

Ullensaker kommune fikk tilsagn for det nasjonale pilotprosjektet lærespesialister i 2015, i tillegg til å 

delta som realfagskommune. Den nasjonale satsingsperioden gjelder ut 2018, men kommunen vil 

fortsette med arbeid knyttet til implementering av handlingsplan for matematisk kompetanse ut 

skoleåret 2018/2019. 

 

Som realfagskommune forplikter kommunen seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre 

elevenes kompetanse og resultater i matematikk og naturfag, fra barnehage til fullført grunnskole. 

Kommunen får: 

 fagpersoner fra universitet som skal støtte det faglige arbeidet 

 faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale samlinger med andre realfagskommuner 

 økonomisk støtte til å drive nettverksarbeid 

 

Målet med lærerspesialistordningen er å gi lærere bedre muligheter til nye utfordringer og 

profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter arbeidet i klasserommet. Dette er ikke nye 

stillinger, men en ordning for allerede etablerte lærere, som ønsker å fungere som lærespesialist. 

Ullensakerskolen er delt inn i fire ungdomsskoleområder, som består av ungdomsskoler med 

tilhørende barneskoler som sogner til disse. Ullensaker søkte om etablering av 8 lærerspesialister – 

to spesialister i matematikk i hvert ungdomsskoleområde – og fikk tilsagn på dette. Saken ble 

behandlet i HSB-møte 22.04.15, sak PS 15/27. 5 av lærerspesialistene har tatt spesialistutdanning. 

Lærerspesialistene fungerer som et nettverk og en arbeidsgruppe i Ullensaker. Nettverket arbeider 

med implementering og oppfølging av Handlingsplan for matematisk kompetanse i barnehage og 

skole i Ullensaker.   

 

Handlingsplan for matematisk kompetanse i barnehage og skole i Ullensaker 

I HSB-møte 20.08.2014, sak PS 14/49, ble det vedtatt å etablere en handlingsplan for tallforståelse og 

regneferdigheter for barnehage og skole i Ullensaker. Planens navn har etter hvert blitt endret til 

Handlingsplan for matematisk kompetanse i barnehage og skole i Ullensaker. Handlingsplanen ble 

vedtatt i HSB 31.05.17. Handlingsplanen er forankret i Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018, 

samt knyttes til Strategiplan for kvalitetsutvikling i Ullensaker barnehager. Handlingsplanen er 

gjeldende fra skole- og barnehageåret 2017/2018. Kommunens lærerspesialister i matematikk har en 

sentral rolle i implementering og oppfølging av planen, og skal bistå skolene med veiledning og 

kompetanseheving, slik at skolene står rustet til å oppfylle planen. 

 

Handlingsplan for språkstimulering, lese - og skriveopplæring i barnehager og skoler 

Planen ble første gang behandlet i Hovedutvalg for skole og barnehage, sak 100/13, den 18.9.13. 

Planen ble revidert i 2014, 2016 og 2018. Planen er forpliktende for alle kommunale skoler og 

barnehager. Kommunens leseveiledere har en sentral rolle i implementering og oppfølging av planen, 
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og skal bistå skolene med veiledning og kompetanseheving, slik at skolene står rustet til å oppfylle 

planen. Planen gjelder for perioden 2018-2022. 

 

Obligatoriske kurs for nyansatte i Ullensakerskolen 

Den gode lærer skal på plass i alle klasserom i Ullensakerskolen. Det skal ikke være tilfeldig om en 

elev har en god lærer. Det er også forventet at alle lærere i Ullensakerskolen har noen felles verktøy 

og metoder, som kan gi elevene et godt læringsutbytte. Følgende obligatoriske kurs gjennomføres 

derfor på kommunenivå, hvor skolene sender sine nyansatte: 

 Introduksjonskurs i «Veiledet lesing» v/BroAschehoug (1.-7.trinn, etter behov for 8.-10.trinn) 

 «Perlesnora» (kursrekke i to deler i praktisk matematikk for 1.-4. trinn)  

v/ Matematikksenteret. Oppfølging mellom kursene v/lærerspesialister i matematikk.  

 Introduksjonssamling om Ullensakerskolen med orientering om Handlingsplanene og digitale 

verktøy v/kommunaldirektør  

 Grunnopplæring i læringsbrett for nyansatte lærere, fagarbeidere og ledere 

 
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. Ullensaker kommune har derfor et tilbud til nyutdannede lærere, 

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

oppfølgingen, og det legges opp til felles samlinger og veiledning i samarbeid med 

ungdomsskoleområdene. Samlingene består av til sammen fem seminarer, med tematikk knyttet til 

hovedområdene i Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020. Dette finansieres av grunnskole felles.  

For å sikre nødvendig oppfølging av de nyutdannede lærerne, mellom samlingene og i det daglige, vil 

det ses på muligheten for å koble skoleledelse og lærere med formell veilederutdanning tettere på 

veiledningsordningen for nyutdannede lærere skoleåret 2018-2019. 

 

Nye læreplaner 

Fornyelsen av Kunnskapsløftet skal gi en bedre sammenheng mellom de ulike delene av 

læreplanverket, slik at både skolens brede formål og elevenes faglige læring blir bedre ivaretatt. 

Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram 

i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati, bærekraftig utvikling og 

livsmestring. Dagens fag skal beholdes, men innholdet skal fornyes. Kritisk tenkning og refleksjon vil 

bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene 

styrkes. Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020, overordnet del ble fastsatt 

01.09.17. Overordnet del utdyper verdigrunnlaget i formålsparagrafen i Opplæringsloven (§1-1) og 

løfter fram opplæringens brede lærings- og kunnskapssyn. Alle som arbeider i opplæringen, skal la 

dette grunnsynet prege planlegging, gjennomføring og videreutvikling av all opplæring fra grunnskole 

til videregående opplæring. Den overordnede delen utdyper verdiene i skolen og ligger til grunn for 

det elevene skal lære, og for deres utvikling og danning. Dokumentet gir føringer både for pedagogisk 

praksis og for samarbeidet mellom hjem og skole.  
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Opplæringen skal planlegges med utgangspunkt i hele læreplanen, og kompetansemålene er 

grunnlaget for vurdering. En god vurderingspraksis krever god læreplanforståelse, og lokalt arbeid 

med læreplaner er derfor helt sentralt. For å forstå kompetansemålene, må de sees i sammenheng 

med formål, hovedområder og beskrivelsene av de grunnleggende ferdighetene i faget. Vurdering får 

en læringsfremmende rolle når opplæringen planlegges med utgangspunkt i hvilken kompetanse 

elevene skal oppnå til slutt. Dersom elevene involveres i arbeidet med mål, kjennetegn og kriterier, 

kan de få et større medansvar og en økt bevissthet om egen læring og hva som skal læres. 

 

Gjennom nettverkene i ungdomsskoleområdene rettes fokus mot felles vurderingspraksis og økt 

læreplanforståelse i Ullensakerskolen, samtidig som man setter lærere og skoleledere i stand til å 

implementere de nye læreplanene på en god måte. Utviklingsveilederne i Akershus bidrar inn i 

områdemøter knyttet til fagfornyelsen, for å bistå skolelederne i arbeidet på egen skole. 

Kompetanseheving for lærere ivaretas gjennom den desentraliserte ordningen for etterutdanning. 

 

3.3 GODT LÆRINGSMILJØ 

Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for 

elevenes faglige og sosiale utvikling. Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø som har vært 

gjeldende fra 01.08.17. Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Skolene har plikt til å informere 

elever og foreldre om deres rettigheter etter opplæringslovens kapittel 9-A og en aktivitetsplikt for å 

sikre rask og riktig handling når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

  

Handlingsplan for psykososialt miljø i barnehager og skoler 

Handlingsplan for psykososialt miljø i barnehager og skoler i Ullensaker kommune er en oppfølging og 

realisering av Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020. Handlingsplanen skal opp til politisk 

behandling høsten 2018 og skal kvalitetssikre arbeidet med psykososialt miljø i barnehager og skoler i 

Ullensaker kommune, i tråd med de mål som rammeplanen og læreplanen setter. Handlingsplanen er 

forpliktende for alle som arbeider med barn og unge i Ullensaker kommunes barnehager og skoler. I 

planen defineres standarder for arbeidet med psykososialt miljø i Ullensakerbarnehagene- og 

skolene. Med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap beskrives kjennetegn på god praksis for å nå 

standardene for arbeid med sosial kompetanse, relasjoner, gruppeledelse, samarbeid med foresatte 

og ledelse/organisasjon. Planen inneholder felles årshjul for barnehager og felles årshjul for skoler 

som skal brukes for å sikre en god og felles praksis i arbeidet med å fremme et trygt og godt 

psykososialt miljø. Videre inneholder planen vedlegg med konkrete tiltak og verktøy som 

barnehagene og skolene anbefales å bruke for å nå standardene. I planen vises det til relevante og 

gjeldende prosedyrer i kvalitetssystemet, eksempelvis prosedyre for å sikre elever i grunnskolen et 

trygt og godt psykososialt læringsmiljø.  

Handlingsplanen har som mål å bidra til en felles forståelse og praksis for å sikre barn og elever i 

Ullensakerbarnehagene- og skolene et trygt og godt psykososialt miljø. Ansatte skal oppleve planen 

som en hjelp og støtte i arbeidet med å fremme sosial kompetanse, relasjoner, god gruppeledelse, 

samarbeid med foresatte og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. For 

lederne i barnehagene og skolene skal planen være et verktøy for styring og oppfølging og brukes i 

arbeidet for beste praksis på sin enhet. Handlingsplanen inneholder normative føringer fra 

kommunen om innhold og utforming av det praktiske arbeidet med et godt skolemiljø, både i et 
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proaktivt og reaktivt perspektiv. For støttesystemet skal planen brukes i arbeidet med veiledning, 

refleksjon og rådgivning til barnehagene og skolene.   

 

I arbeidet med implementering av Handlingsplan for psykososialt miljø i barnehager og skoler, 

planlegges en kursrekke våren 2019. Det søkes i denne forbindelse å samarbeide med eksterne 

aktører, som Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

 

3.4 GODT HJEM-SKOLE SAMARBEID 

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel. Samarbeid 

mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for 

samarbeidet. Foreldre skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid og sosiale 

miljø. De siste årene har Ullensakerskolen satset på å utvikle gode rutiner og felles praksis for 

samarbeidet mellom hjem og skole, se årshjul for hjem-skolesamarbeid. Dette er forpliktende for alle 

grunnskoler i Ullensaker, jfr. sak 10/40 behandlet i HSB 2.6.2010. Skolene har også utarbeidet 

forventningsplakater mellom skole og hjem, og disse revideres årlig i samarbeid med foreldrene. 

 

Strategiplan for helhetlig læringsløp i Ullensaker, som skal utarbeides, vil på sikt bli en plattform for å 

arbeide videre med en felles praksis rundt hjem-skole samarbeid, i tillegg til at Handlingsplan for 

psykososialt miljø i barnehager og skoler også vil legge føringer for dette arbeidet. I 

veiledningsprogram for nyutdannede lærere vil godt hjem-skole samarbeid være et sentralt tema. 

 

3.5 TIDLIG INNSATS 

 

Spesialpedagogikk 

Jessheim skole og ressurssenter vil våren 2019 tilby kveldsforum med tema innenfor 

spesialundervisning og tilpasset opplæring. Dette er et tilbud til spesialpedagoger i skoler og 

barnehager.  

 

Ressursteam 

PPT gjennomfører minst to ressursteamsamlinger a 3 timer pr skoleår med spesialpedagogiske 

temaer, etter innspill fra ressursteamene. 

 

Autismespekteret 

Det vises til politisk sak PS 75/16 Opplæring for barn og unge innenfor autismespekteret. Det 

iverksettes en kursrekke i samarbeid med Statped på 8 halvdagssamlinger, som vil gå over fire 

semestre, med oppstart våren 2017. Målet med kursrekka er å øke kompetansen hos deltakerne, for 

å kunne skape gode læringsmuligheter for barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Rektor på 

hver enkelt skole utpeker en fra ledelsen som har overordnet ansvar for oppfølging på egen skole. I 

tillegg deltar en til to pedagoger og en assistent fra hver skole. Det legges opp til utprøving og 

erfaringsdeling mellom samlingene.  
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3.6 DIGITAL KOMPETANSE  

Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Digitale ferdigheter er 

en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og samfunn i stadig 

endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og 

muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for 

læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men 

stiller også økte krav til dømmekraft. Gjennom systematisk arbeid, samarbeid og deling skal 

Ullensakerskolen jobbe mot 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. Derfor skal lærernes kompetanse kartlegges årlig. Rektor er ansvarlig for at 

nytilsatte lærere får opplæring i kommunens læringsplattform, It`s Learning (ITL), og tilgjengelig 

programvare.  

 

Alle skolene har en ansvarlig for administrering av ITL på egen skole (superbruker/IKT-ansvarlig). 

Disse danner et nettverk som møtes jevnlig på kommunalt nivå, hvor det utveksles erfaringer, 

gjennomføres kurs og utarbeides felles rutiner for bruk av læringsplattformen på skole- og 

kommunenivå.  

 

 
Handlingsplan for digital kompetanse 
I HSB, sak PS 14/26, ble det vedtatt å etablere en egen handlingsplan for IKT i Ullensakerskolen, som 

oppfølging av IKT-plan for ØRU-området. Handlingsplanen er vedtatt i Hovedutvalg for skole og 

barnehage våren 2017. Det etableres kurs og opplæringsarenaer med utgangspunkt i 

ungdomsskoleområdene når planen skal implementeres.  

 

IKT-plan4 

IKT-plan (Senter for IKT i utdanningen) er bygd på rammeverket for digitale ferdigheter i 

Kunnskapsløftet, og er et verktøy for systematisk arbeid med elevenes og lærernes digitale 

ferdigheter. Denne planen skal implementeres i Ullensakerskolen. Hver skole oppretter en 

endringsgruppe (rektor, IKT-ansvarlig, samt 1-2 lærere), som skal lede arbeidet lokalt. Denne gruppen 

skal delta på 1-2 fagdager per skoleår og være ansvarlig for å drive endringsarbeidet på egen skole. 

 

Office365 

Digirom er en skybasert plattform for Officeverktøy, kommunikasjon og samhandling. Plattformen er 

tilgjengelig for alle elever og ansatte i Ullensakerskolen, og inneholder blant annet programvare som 

Word, Excel, PowerPoint og OneNote. I forbindelse med implementering av denne plattformen, vil 

lærerne få opplæring i noen av de mest brukte verktøyene.   

                                                                 
4
 http://www.iktplan.no/ 

 

http://www.iktplan.no/
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Læringsbrett i skolen 

Alle elever, lærere og ledere i Ullensakerskolen har tilgang på eget læringsbrett til bruk i 
opplæringen. Det vil for skoleåret 2018-2019 legges til rette for opplæring av nytilsatte lærere, 
fagarbeidere og ledere, og en ytterligere kompetanseheving ved behov samt nødvendig oppfølging. 
 

4 SAMARBEIDSPARTNERE 

4.2 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 Kunnskapsløftet 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 

 Kompetanse for mangfold 

 

BroAschehoug 
Det er etablert en rammeavtale for sentral og skolebasert etterutdanning for lærere/skoler.  
 
Andre kommuner på Øvre Romerike og Akershus 
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 og i Kvalitetsforum. 

PPT-leder deltar i ledernettverk for Øvre Romerike. 
 
Ledelsen ved Voksenopplæringen deltar i ledernettverk med de andre Voksenopplæringene i 
Akershus.  
 
Matematikksenteret 

Gjennomføring av kurs for matematikklærere i metodikken «Perlesnor». 
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Statped 

Statped er faglig ansvarlig for kursrekken om autisme. 

 

Oslo Met 

Bistand i implementering av Handlingsplan for matematisk kompetanse. 

 

Utviklingsveiledere i Akershus 

Koordinerer den desentraliserte kompetanseutviklingen for kommunene i Follo, Øvre og Nedre 

Romerike. Bistår også i områdenettverkene for skolelederne i Ullensaker. 

 

 


