
 

Utdanningsavdelinga 

Oppgåver fordelt på sakshandsamarane per januar 2016 

 

Anne Marte Sæle (juridisk avdeling) 

 
 
 
Hovudtema:    

Juridisk vurdering 

 Klage på standpunktkarakterar 

 Klagesakshandsaming 

 Lovlegkontroll 

 Rettleiing og informasjon om regelverket 
for barnehage og grunnopplæring 

 Tilsyn etter introduksjonslova 

 

Helge Pedersen 
 
 
Hovudtema: 

Tilsyn etter opplæringslova 
Rettleiing og informasjon 

 Tilsyn etter opplæringslova 

 Spesialundervisning, PPT og etter- og 
vidareutdanningsstrategi 

 Kompetanseutvikling (Lokalt arbeid med 
læreplanar) 

 Rettleiing og informasjon  

 Analyseoppgåver  

 

Lill Mona Solberg 
 
 
 
 
 
Hovudtema: 

Tilsyn etter opplæringslova 

 Tilsyn etter opplæringslova 

 Avdelingsredaktør www.fmsf.no 

 Informasjons- og analyseoppgåver 

 Klagesakshandsaming 

 Eksamen grunnskule 

 Dronning Sonjas skolepris 

 Kontroll rekneskap folkehøgskular 

 Tilskot landsliner 
 

 

Karstein Fardal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovudtema: 

Grunnskule 

 Eksamen grunnskulen  

 Klagebehandling eksamen grunnskule og 
standpunktkarakterar 

 Kompetanseutvikling (Vurdering for 
læring og ungdomstrinn i utvikling) 

 Nasjonale prøver og kartleggingsprøvar 
grunnskule 

 Rettleiing og informasjon på 
grunnskuleområdet 

 Skoleporten og Statistikkportalen -
kvalitetsvurdering og brukarstøtte 

 GSI 
 

 

Berit Rygg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilskotsordningar (grunnskuleopplæring 
mindreårige asylbarn, kontroll 
inv.tilskot, kontroll av tildeling tilskot 
minoritetsspråklege) 

 Tilsyn etter barnehagelova 

 Minoritetsspråkleg og fleirkulturelt 
arbeid i barnehage 

 Kompetanseutvikling og rekruttering 

 Rettleiingstiltak for nyutdanna 
barnehagelærar 

http://www.fmsf.no/


 
 
Hovudtema: 

Barnehage 
Flyktning og asyl 

 Rettleiing og informasjon om barnehage 

 Likeverdig behandling 

 Kompetanse for mangfald 

 Etterutdanning for lærarar i 
norskopplæring for vaksne 

 

Bodhild Cirotzki 
 
 
 
 
 
 
Hovudtema: 

Barnehage 

 Tilsyn etter barnehagelova 

 Årsmelding (BASIL) 

 Sjumilssteget 

 Barnekonvensjonen 

 Kompetanseutvikling 

 Rettleiing og informasjon om barnehage 

 Arbeid i plangruppa 

 Oppfølging FoU-prosjekt 

 Kontaktperson IT-Forum barnehage og 
skule 

 

Thorvald R. Moen 
 
 
Hovudtema: 

Introduksjonslova 
Opplæring for vaksne 

 Kartleggingsprøver vidaregåande 

 Introduksjonsprogram,- opplæring, 
klage, tilsyn  

 Rettleiing og informasjon for 
vidaregåande- og vaksenopplæring 

 Den kulturelle skulesekken 

 Koordinator NAV-rettleiarar i vgs 

 

Magne-Bjarte Hatlem 
 
 
Hovudtema: 

Koordinering i arbeidet med flyktningar 
og asylsøkjarar 

 Koordinator for arbeidet i embetet med 
flyktningar og asylsøkjarar 

 Tilsyn etter opplæringslova 

 Vidareutdanning for grunnopplæringa – 
Kompetanse for kvalitet 

 Leirskuletilskot 

 Kontaktperson nasjonalt rettleiarkorps 

 

Astrid Irene Fjærestad Harlem 
 
 
 
 
 
 
 
Hovudtema: 

Vidaregåande opplæring 
Læringsmiljø 

 Koordinator for partnarskapsarbeid 
(Forum for skule- og 
barnehageutvikling/GNIST) 

 GLØD (rekruttering) 

 Fagbrev vaksne (fagopplæring) 

 Eksamen vidaregåande 

 Eksamen vaksne (lærling) 

 Klagesensur vidaregåande 

 Læringsmiljø 

 Elevundersøkinga-analyse og oppfølging 

 Rettleiingstiltak for nyutdanna lærarar 

 Vaksenopplæring  

 


