
 

FYLKESMANNEN I HEDMARK   
Oppvekst- og utdanningsavdelingen 
 

 
Kultur for læring, samling for skoleeiere  
Sted: Scandic Elgstua, Elverum 
 
Mandag 29.01.18 
 

Tidspunkt  Tema, ansvarlig Forberedelse til samlingen 

1000 – 
1015 

Innledning v/ Utdanningsdirektøren  

1015 – 
1200 

Kultur for læring fram mot 2020 
v/SePU & IMTEC 

• Hvor står Hedmark som 
utdanningsfylke?  

• Hva skal vi ha lært fram til 2020 i 
Kultur for læring? 

• Hvilke utfordringer vil du møte? 

• Hvilke støttestrukturer er det 
behov for, hvilke 
støttestrukturer bør avvikles? 

Refleksjonsoppgave: 

• Hva er Kultur for læring for deg og 
din kommune?  

• Hva skal arbeidet med Kultur for 
læring lede til? 

• Hvilke kjernekomponenter vil dere 
utvikle? 

1200 – 
1300  

Lunsj  

1300 – 
1700 

Om kjennetegn for godt 
skoleeierkompetanse v/SePU & 
IMTEC 

• Oversettelseskompetanse 

• Bruk av data fra 
kartleggingsundersøkelsen, 
skoleledernes vurdering av 
samarbeidet med skoleeier  

• Oppfølging av nasjonale prøver 

• Se oppvekst som en helhet, 
sammenheng mellom barnehage 
og skole  

• Vurdering av behov for 
kompetanseheving for 
skoleeiere 

Refleksjonsoppgave: 

• Hvordan har dere jobbet med 
tolkning, analyse og tiltaksutvikling 
knyttet til data om skoleeier i 
kartleggingsundersøkelsen? 

• Hvordan har dere arbeidet med 
resultater fra nasjonale prøver i 
høst? 

 
 
  

 



 

FYLKESMANNEN I HEDMARK   
Oppvekst- og utdanningsavdelingen 
 

 
 
 
 
 
 
Tirsdag 30.01.18 

Tidspunkt  Tema, ansvarlig Forberedelse til samlingen 

0830 – 
1100 

Arbeidet med kompetanseutvikling 
og bruk av kompetansepakker 
v/SePU 

• Skoleeiers rolle og ansvar 

• Arbeidsoppgaver for 
skoleledere 

 

Praktisk oppgave: 

• Les gjennom innholdet i 
kompetansepakken «Motivasjon og 
tro på seg selv» på 
https://e.sepu.no/ (Tilgjengelig fra 
20. januar) 

• Gjør oppgavene i modul 1 

• Skriv ned stikkord for hvordan dere 
kan arbeide med valg av 
kompetansepakke og forberedelse 
til gjennomføring med 
skolelederne. 

1100-
1200 

Temaer fra Fylkesmannen: 

• Nytt felles nasjonalt tilsyn 

• Opplæringslovens kap 9a 
- erfaringer fra nytt lovverk 
- spørsmål og evt. avklaringer 

• Bruk av barnekonvensjonen  
 

 

1200 – 
1300 

Lunsj  

1300-
1445 

 Temaer fra Fylkesmannen forts: 

• Nytt felles nasjonalt tilsyn 

• Opplæringslovens kap 9a 
- erfaringer fra nytt lovverk 
- spørsmål og evt. avklaringer 

• Bruk av barnekonvensjonen  
 

 

1445-
1500 

Avslutning  

 
 
Anne Cathrine Holth og Lars Arild Myhr 

https://e.sepu.no/

