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Kommunene i Telemark ved skoleansvarlig 

Private skoleeiere Telemark 

Høgskolen i Sørøst-Norge 

 
             

 

 

Informasjon om desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 

 

Av Melding til Stortinget 21, Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, går det fram at det fra 

2017 innføres en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Det er bevilget 100 mill. 

kr til ordningen. Telemarks andel er 3,104 mill. kr og fordeles via Fylkesmannen. Fylkesmannen 

skal også stimulere til framdrift i kompetansenettverkene. I tillegg har vi et oppfølgingsansvar for 

bruk av midlene. 

 

Midlene skal brukes til skoleutvikling/etterutdanning. Ordningen gjelder for kommunene og private 

skoler(skoleeier). Det er et mål å favne så mange lærere som mulig og fremme kollektive prosesser 

for profesjonsutvikling, jf. bl.a. arbeidsformene i Ungdomstrinn i utvikling og Kompetanse for 

mangfold. Det er en forutsetning at kommunene samarbeider på tvers og at kompetanseutviklingen 

baseres på et kollektivt arbeid på den enkelte arbeidsplass. 

 

De statlige midlene skal bygge opp under skoleeiers ansvar for kompetanseutvikling. Ordningen 

skal videre stimulere til et langsiktig samarbeid mellom skoleeierne og norsk UH-sektor 

v/lærerutdanningene. Skoleeierne samarbeider med hverandre og lærerutdanningen i nettverk. Som 

et resultat av samarbeidet skal det utarbeides en plan for kompetanseutvikling. Nettverket kan søke 

om midler fra Fylkesmannen til å gjennomføre planen. Det forutsettes at skoleeierne selv bidrar 

med finansiering tilsvarende 30 % av beløpet. 

 

Sektormålene skal være en ramme for bruken av midlene. Disse målene er: 

 Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. 

 Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse. 

 Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring. 

 

Fylkesmannen har drøftet organiseringen av arbeidet med Forum for utdanning - Telemark. 

Forumet var enige om at regionnettverkene Vest-Telemark, Midt-Øst-Telemark og Grenland+ skal 

være møtestedet mellom skoleeierne og lærerutdanningen. Fylkesmannen vil i løpet av august 

innkalle nettverkene til møte. Fylkesmannen forventer at skoleeierne før møtene har analysert eget 

behov og har en oversikt over hvilken kompetanse skolene trenger.   
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Side 2 

 

Marit Gravklev starter i jobb hos Fylkesmannen og vil ha hovedansvar for vårt arbeid med 

ordningen. Fra 1. august rettes spørsmål til henne, e-post fmtemgr@fylkesmannen.no 

 

Nyordningen åpner mange muligheter for et godt skoleutviklingsarbeid i Telemark. Fylkesmannen 

ser fram til å samarbeide med skoleeierne og HSN til beste for elevene i Telemark. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Malme Solrun Nistad Fleischer 

Assisterende fylkesmann Utdanningsdirektør 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
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