
• Velkommen til DEKOM-seminaret!

• Scandic Hell hotell, Stjørdal

• 26.-27. februar 2020

Velkommen til DEKOM-seminaret 2020



Hva vil vi med DEKOM-seminaret?

• Påfyll av kunnskap som kan bidra til læring og utvikling. 

• Erfaringsdeling 

• Stoppunkt for å vurdere om vi er på rett veg



«FM spisser og gjør retningen tydeligere for oss» 

«Det er bra at FM er tydelig mtp hva som forventes framover» 

«Jeg må innrømme at jeg blir forvirret. Vi gjør jo ting så ulikt; allikevel er alt 
riktig» 

«Noe av det FM sier er gjentakelser»

«Viktig at dette seminaret gjennomføres årlig. Det gjør at vi (nettverkene) 
må skjerpe oss og følge opp»



02.03.2020

Gud i himmelen, 
strategier er flyktig stoff

Scandic Hell hotell, Stjørdal 

26. Februar 2020



Ny modell for kompetanseutvikling

1. Desentralisering ordning

2. Oppfølgingsordning

3. Innovasjonsordning



De fire spørsmålene

• Hvordan har din skoleeier/skole sikret lokal forankring av 
utviklingstiltakene?

• Hvordan har din skoleeier/skole hindret fragmentering av 
utviklingstiltakene?

• Hvordan har din skoleeier/skole bidratt til at tiltaket ikke kun er 
enkeltstående samlinger, men er et skolebasert kompetanseutviklingsløp?

• Hvordan har din skoleeier/skole bidratt til at elevstemmen ble ivaretatt i 
planlegging og evaluering av tiltakene?



Nå telte han deg også…



Tegn på at vi er på rett vei



Utdanningsdirektoratets oppdrag til 
Fylkesmannen
• Alle skoleeiere har systemer for å kartlegge, 

analysere og vurdere kompetansebehov i sine 
virksomheter

• Samarbeidsforum sikrer at prioritering av 
tiltak møter lokale behov og er forankret i 
langsiktige kompetanseutviklingsplaner

• Samarbeidsforum sikrer at barnehage- og 
skolebaserte kompetansetiltak gjennomføres 
i partnerskap mellom barnehage, skoleeier og 
UH 



Vi er foreløpig på skissenivå

1.Hva er behovet hos oss? 

2.Kort vise hvordan disse behovene er kommet fram fra skole,  
kommune – og til nettverk (nedenfrabevegelser)

3. Hva ønsker man å oppnå (mål)?

4. Fellessatsinger i nettverket

5. Prioriteringer/puljer for de enkelte skolene i nettverket (herunder 
også oppfølgingsordning og innovasjonsordning

6. Hvordan planlegges erfaringsdeling, kapasitetsbygging og gangen i 
arbeidet i nettverket (analyse-, prioritering-, planlegging, 
gjennomføring og evalueringsfase) Finnes et årshjul?

7. Hvilke tegn skal man se etter i evalueringen?

De fire spørsmålene må 
alltid ligge i bakhodet:

1.Er tiltakene forankret 
lokalt? På hvilken måte?
2.Settes tiltakene inn i en 
sammenheng/helhet?
3. Planlegges skolebaserte 
prosesser 
4.Er elevstemmen ivaretatt i 
planleggingen



Er vi modige nok til å prioritere?



Langsiktige partnerskap

«For at de tiltakene som gjennomføres skal bli vellykkede, er det avgjørende at  
universiteter og høgskoler er med på å diskutere kompetansebehov, gir råd om 
aktuelle tiltak og leverer innholdet i tiltakene. Midlene skal brukes på en måte som 
styrker samarbeidet mellom universiteter og høyskoler og skolen». (St.m. 21 s. 91) 



Vi bygger en katedral





Vi er foreløpig på skissenivå

1.Hva er behovet hos oss? 

2.Kort vise hvordan disse behovene er kommet fram fra skole,  
kommune – og til nettverk (nedenfrabevegelser)

3. Hva ønsker man å oppnå (mål)?

4. Fellessatsinger i nettverket

5. Prioriteringer/puljer for de enkelte skolene i nettverket (herunder 
også oppfølgingsordning og innovasjonsordning

6. Hvordan planlegges erfaringsdeling, kapasitetsbygging og gangen i 
arbeidet i nettverket (analyse-, prioritering-, planlegging, 
gjennomføring og evalueringsfase) Finnes et årshjul?

7. Hvilke tegn skal man se etter i evalueringen?

De fire spørsmålene må 
alltid ligge i bakhodet:

1.Er tiltakene forankret 
lokalt? På hvilken måte?
2.Settes tiltakene inn i en 
sammenheng/helhet?
3. Planlegges skolebaserte 
prosesser 
4.Er elevstemmen 
ivaretatt i planleggingen



Gruppearbeid 2 på DEKOM-seminaret



Takk for i dag!


