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Forord

Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen 2014-2017 er skoleeiers (politisk og administrativ) og 
skolenes felles verktøy for å arbeide systematisk og helhetlig med kompetanseutvikling i 
rælingsskolen. I denne sammenhengen er det en vid forståelse av begrepet kompetanse. Det blir 
brukt om mange ulike tiltak som til sammen øker kvaliteten på det samlede opplæringstilbudet i 
skolen.
  
De valgte strategiene skal bidra til at rælingsskolen utvikler seg i ønsket retning. Behovet for endring 
og utvikling framkommer i hver enkelt skoles ståstedsanalyse og den årlige felles Tilstandsrapporten 
på kommunenivå. Felles tiltak skal være begrunnet og vare over tid til ønskede målsettinger er nådd. 
Prosesser og tiltak som blir igangsatt skal sikres og følges opp fra begynnelse til slutt. 
Opplæringsloven legger grunnlaget for de pliktene og kravene skolene og skoleeier skal innfri. I 

opplæringsloven framkommer skoleeiers plikter i ulike sammenhenger. I § 10-8 framkommer kravet 

til skoleeier om å ivareta behovet for kompetanseutvikling ved skolene:  

§ 10-8 Kompetanseutvikling
Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren 
skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med 
særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og 
utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd 
med utviklinga i skolen og samfunnet.

På denne bakgrunn blir et av skoleeiers viktigste bidrag å etablere tydelige og robuste rammer og 
forutsetninger som understøtter oppdraget til lærere og skoleledere. Skoleeier har de siste årene 
gått fra å ha relativt liten grad av regi og styring på kompetanseutviklingen i rælingsskolen, til å ha et 
mer helhetlig grep. Kompetansen hos medarbeidere og ledere i rælingsskolen er grunnlaget for å nå 
målsettingene om å optimalisere forutsetningene for den enkelte elevs mestring og læring. 

Rælingen 23. mai 2014

Eivind Glemmestad
rådmann
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1	Sammendrag
Strategiske kompetanseplan for rælingsskolen 2014-2017 skal være et felles verktøy for skolene og 
skoleeier i arbeidet med å ha tilstrekkelig og rett kompetanse i en helhetlig skole. For å sikre 
sammenheng og forutsigbarhet på alle nivåer og for alle involverte, strekker strategien seg over en 
periode på flere år. 

Forutsetningene og mulighetene for å få til utvikling og varig praksisendring i skolen, er bedre enn 
noen gang tidligere. Ansvarlige skoleeiere og -ledere vet at utvikling og endring ikke skjer av seg selv,
og det er en økt forståelse og erkjennelse om at implementeringsarbeid i sterkere grad må 
planlegges og koordineres på tvers og mellom forvaltningsnivåene. 

De strategiske formuleringene fra statlig hold begrunner behovet og skisserer forventninger til 
hvordan kompetanseutviklingen skal skje i grunnskolen. Staten følger opp med økonomi til 
videreutdanning, klare krav og forventninger til utdanningsinstitusjonenes bidrag. For 
ungdomstrinnet er det etablert regionale tilbud om skolebasert kompetanseutvikling spesielt rettet 
mot lærere og ledere. Kommunene som skoleeiere må møte disse tiltakene ved å utarbeide egne 
strategier som er tilpasset lokale forhold og behov, men som sikrer sammenhengene med de 
nasjonale tiltakene og prioriteringene. 

Strategien Kompetanse for kvalitet strategi for etter- og videreutdanning er statens overordnede 
virkemiddel. Rælingsskolen har hatt med deltagere i denne ordningen siden starten i 2008. 
Videreutdanning gir først og fremst et kompetanseløft for den enkelte lærer som deltar i ordningen. 
Etterutdanning har de siste 4-5 årene blitt gjennomført i vesentlig større omfang i rælingsskolen. 
Prosjekt rælingsskolen har utarbeidet standarder og strategier som nå skal implementeres og 
institusjonaliseres. Forutsetningene for utvikling og varige endringer i skolen er vesentlig bedre når 
hele eller deler av det profesjonelle fellesskapet deltar på det samme kompetansehevingstiltaket.
Dette bekreftes både gjennom skolenes egne erfaringer og fra forskning på hva som skal til for å få til 
kvalitetsutvikling og varige endringer.   

Figur 1 Kompetente lærere er en forutsetning for godt læringsutbytte
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2.	Bakgrunn	

2.1.	Skoleeiers	virkemidler	for	kartlegging	og	oppfølging		av	skolenes	

kompetansebehov		
Målet med Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen er å:

 Sikre at det er tilstrekkelig og rett kompetanse i rælingsskolen, inkludert fokus på helhetlig 
skole. 

 Sikre at det er sammenheng og forutsigbarhet i kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling 
både på skole- og kommunenivå. 

 Sikre at det på skolenivå, systematisk og kvalifisert, gjennomføres evaluering og 
analyse av status for elevenes læringsutbytte og læringsmiljø som fører til faglig 
utvikling og profesjonsutvikling. 

Det er flere ulike prosesser som danner grunnlaget for Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen. 
Som et utgangspunkt for lokal status gjennomfører alle skolene hver høst ståstedsanalysen som er et 
av verktøyene Utdanningsdirektoratet tilbyr i Skoleporten. I arbeidet med ståstedsanalysen inngår 
mange av skolens resultater på læringsmiljø og læringsutbytte. Resultatene blir analysert og satt i en 
sammenheng skolene kan nyttiggjøre seg i det videre arbeidet. I neste fase blir konklusjoner og tiltak 
fra ståstedsanalysen rapportert til skoleeier i vurderingssamtalene og brukt i Tilstandsrapporten. I 
tillegg til Ståstedsanalysen og Tilstandsrapporten, gjennomfører skoleeier sammen med skolelederne 
en årlig kartlegging av skolenes behov for kompetanseutvikling på kort og lang sikt. Til sammen gir 
disse prosessene et godt grunnlag for å se både lokale og felles kommunale kompetansebehov.

Den strategiske kompetanseplanen går over fire år. På den måten kan skoleeier i samarbeid med 
skoleledelsen jobbe både kortsiktig og langsiktig med å dekke kompetansebehovet. Dette kan være 
krevende og mye kan endre seg i løpet av fire år. Den strategiske kompetanseplanen blir derfor 
revidert og justert hvert år for å ivareta nye behov som oppstår både lokalt og felles. 

Det er begrunnet behov for å utvikle kompetanse på flere områder i skolen og med ulike målgrupper 
som deltakere. Status og behov for kompetanseheving varierer fra lærer til lærer og mellom skolene. 
For å støtte utviklingsarbeidet og oppnå varig endring i lærernes praksis, har det blitt viktig å ha en 
skolebasert tilnærming der alle medarbeidere i skolen er deltakende i ett eller flere 
kompetansehevende tiltak. De fleste av tiltakene og aktivitetene er felles og foregår på tvers av 
skolene. Det forventes at de faglige miljøene på alle skolene etter hvert får innarbeidet faste 
systemer og strukturer for samarbeid på tvers av skolene. 

2.2 Status	for	undervisningspersonale	med	og	uten	godkjent	utdanning
Målet for alle skolene i kommunen er å ha tilstrekkelig antall lærere med rett kompetanse. Det 
rekrutteres inn et antall lærere til rælingsskolen hvert år, men antallet har til nå ikke vært høyt nok til 
å unngå at noen skoler har en andel lærere uten godkjent utdannelse. Kompetansen til de som 
underviser uten godkjent utdanning  varierer fra ufaglærte, til medarbeidere som har noe høyere 
utdannelse eller også medarbeidere som har en annen høyskole- eller universitetsutdannelse. 

Tabellene viser årsverk  for undervisningspersonale med og uten godkjent utdanning for de fag/trinn 
de underviser på ( 1 årsverk = 100). Andel lærere uten godkjent utdanning for de fag/trinn de 
underviser på er også oppgitt i %. Tallene er hentet fra GSI skoleårene 2012-2013 og 2013-2014. 
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Figur 2 Antall/andel undervisningspersonale uten godkjent utdanning 2013-2014

Antall og andel uten godkjent utdanning

2012-2013 2013-2014

Blystadlia Antall 2,57 1,51

Andel 18 % 11 %

Fjerdingby Antall 4,08 2,26

Andel 19 % 10 %

Løvenstad Antall 0 0,60

Andel 0 % 4 %

Nordby Antall 1,13 2,82

Andel 16 % 34 %

Rud Antall 0 0

Andel 0 % 0 %

Smestad Antall 0 0

Andel 0 % 0 %

Marikollen Antall 2,6 0,52

Andel 1 % 2 %

Sandbekken Antall 2,3 1,16

Andel 1 % 5 %

Sum Antall 8,30 8,23

Andel 6,5 % 6,1 %
Figur 3 Antall/andel undervisningspersonell uten godkjent utdanning de to siste årene.

Både antall og andel undervisningspersonale med og uten godkjent utdanning for de fag/trinn de 
underviser på har gått ned fra 2012-2013 til 2013-2014. 

2.3 Lokale	behov	på	den	enkelte	skole
Behovet for kompetanseutvikling varierer fra skole til skole. Noen behov er sammenfallende med 
felles prioriteringer som skoleeier ivaretar for fellesskapet, mens andre kompetansebehov må løses 
på den enkelte skole. Rektor prioriterer tiltak og bruk av ressurser på sin skole ut i fra behovet. Det 
blir gjennomført en kartlegging av kompetansebehovet ved alle skolene der ansatte og tillitsvalgte 
skal bli involvert. 
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Det er rektors vurdering og prioritering som avgjør hvilke områder som skal prioriteres. Ut fra 
kjennskap til skolens ståsted som framkommer i Ståstedsanalysen, skolens analyse av resultatet av 
ståstedsanalysen og arbeidet med virksomhetsplanen. På bakgrunn av den informasjonen rektor 
sitter med gjennom ulike prosesser på skolen vil rektor både faglig, ressursmessig og praktisk gjøre 
en riktig vurdering av hva som skal prioriteres.

Fordi hver enkelt skole har sine spesielle forutsetninger er det riktig at den enkelte rektor gjør sine 
prioriteringer og vurderinger av hva som er de riktige grepene for å oppnå ønsket resultat. Dette er 
forskjeller som er riktige og viktige for å kunne utvikle organisasjonen og kompetansen til den 
enkelte medarbeider på en dynamisk og hensiktsmessig måte. 

2.3.1	Grunnutdanning	- undervisningskompetanse

Det er i utgangspunktet ikke kommunens ansvar å sørge for ansattes grunnutdanning. Prinsipielt har 
skoleeier ansvar for å tilby etter- og videreutdanning. Det inngås likevel enkelte ganger avtaler om å 
fullføre grunnutdanning for å kvalifisere ansatte som mangler enkelte fag for å få godkjent 
undervisningskompetanse. Slike tiltak har flere skoler god erfaring med, men det tar tid å 
gjennomføre og er krevende både for den enkelte medarbeider og for arbeidsgiveren.

2.3.2	Fagarbeider

Det er flere forskjellige veier til et fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag. En mulighet er 
videregående trinn 1 i Helse- og oppvekstfag med videregående trinn 2 i barne- og 
ungdomsarbeiderfag. Deretter følger en læretid på to år før man kan gå opp til fagprøven.
En annen aktuell mulighet er voksenopplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget på Strømmen 
vgs en kveld i uka. Dette sammen med minst fem års praksis gir mulighet til å gå opp til fagprøven.

3. Strategier 2014-2017
Det faglige og verdimessige utgangspunktet for rælingsskolen er at alle elever har et læringspotensial 
som må ivaretas og utvikles i samarbeid mellom elev – lærer og skole - hjem. Skolen har et spesielt 
oppdrag og ansvar i det norske samfunnet for å fange opp og følge opp alle typer elever og bidra til 
at økonomiske, sosiale forutsetninger og andre variasjoner ikke blir avgjørende for den enkelte elevs 
læring og utvikling. 

Målet med en strategisk kompetanseplan er å ha nok og  riktig  kompetanse for å få løst de 
oppgavene som er i skolen i dag og være bedre i stand til å møte faglige utfordringer som måtte 
komme.  For å oppnå dette er det viktig med helhetlig , systematisk og langsiktig 
kompetanseutvikling basert på følgende fem strategier

 Videreutvikle ledelse og nøkkelfunksjoner

 Etterutdanning
o Skolebasert kompetanseutvikling

o Lærende nettverk med integrerte kompetanseprogram og fagforum

o Videreutvikle tverrfaglig samarbeid 

o Videreutvikle Skole-IKT 

 Veiledning 

 Videreutdanning 

 Rekruttering
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3.1	Videreutvikle	ledelse	og	nøkkelfunksjoner
God ledelse er avgjørende for hvordan skolen drives. Skolens ledelse er ikke bare rektor, men 
inspektører og avdelingsledere.   De ulike rollene utgjør tilsammen skolens ledelse og rektor må 
ansvarliggjøre og nyttiggjøre seg hele skolens ledelse. 

I samarbeid med Læringsmiljøsenteret (UiS) har ledere og mellomledere i rælingsskolen jobbet med 
læringsledelse i 3 faser. Første fase var våren 2013 da alle skoleledere begynte arbeidet. I fase 2 ble 
lærerne involvert og lokale aktiviteter som ble planlagt i fase 1 har blitt gjennomført. Skolene er nå 
inne i fase 3 med evaluering så langt i arbeidet og plan for videre arbeid. 

Målsetting: 
Profesjonsutvikling av skoleledere og lærere for å styrke skolenes pedagogiske praksis og helhetlige 
arbeid med læringsmiljøet, slik at elevenes læringsutbytte øker.

Med dette mener vi at kompetansetiltaket skal bidra til:

 at lederne på den enkelte skole har gode felles verktøy for å utvikle og sikre god 
læringsledelse på egen skole 

 at ansatte i rælingsskolen har gode grunnleggende ferdigheter for ledelse av elever

Vi legger Thomas Nordahls beskrivelse av grunnleggende læreroppgaver til grunn for vår forståelse 
av grunnleggende ferdigheter for ledelse av elever (jf. bl.a. i forelesning for ledere og lærere i 
rælingsskolen 08.10.12):

o utvikling av en positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev
o etablering og opprettholdelse av struktur, regler og rutiner
o tydelige forventninger til og motivering av elevene

etablering av en kultur for læring, et fellesskap som støtter læring

Figur 4 Skolelederseminar

Det har blitt gjennomført lederopplæring i Rælingen kommune i samarbeid med ekstern 
samarbeidspartner i tre år. I forlengelsen av det arbeidet ser man behov for å heve kompetansen 
også blant mellomlederne. Det er derfor planlagt anskaffelse for å jobbe videre med ledelse.  
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Det er planlagt å opprette et nettverk for mellomledere for å jobbe med resultatledelse. 

3.1.1 Etablering	av	ressurslærerfunksjoner

I Prosjekt rælingsskolen har det blitt etablert ressurslærere i lesing og regning. Den nye 
ressurslærerfunksjonen er sentral i skolenes videre arbeid med kartlegging. Gjennom 
funksjonsbeskrivelsen er det lagt opp til at ressurslærer skal fylle rollen som ressursperson, spesialist 
på fagområdet og ledelsens rådgiver og støttefunksjon og at ressurslærer tar operativt og faglig 
ansvar for de definerte kvalitetsområdene i Kartlegging i rælingsskolen. ¨

For å etablere en felles faglig plattform og styrke ressurslærernes kompetanse, deltar de et lærende 
nettverk med integrert kompetanseprogram. I tillegg til ressurslærer deltar flere lærere fra skolen i 
kompetanseprogrammet. 

3.2	Etterutdanning
Etterutdanning er kompetanseutvikling som ikke gir formell kompetanse i form av studiepoeng og 

eksamen. Etterutdanning foregår på mange forskjellige måter i rælingsskolen. Det er fire strategier i 

etterutdanning som er sentrale i den felles kompetanseutviklingen. Det er skolebasert 

kompetanseutvikling som har utgangspunkt i Ungdomstrinssatsingen, det er bruken av lærende 

nettverk og jobbing på tvers av skolene som er videreutviklet i Prosjekt rælingsskolen, det er 

videreutvikling av tverrfaglig samarbeid og videreutvikling av skole-IKT satsingen.

3.2.1	Skolebasert	kompetanseutvikling

Skolebasert kompetanseutvikling har utgangspunkt i Meld. St 22 (2010-2011) Motivasjon – mestring 
– muligheter (Ungdomstrinnsatsingen). Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med 
ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle 
skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og 
samarbeid. 
IProsjekt rælingsskolen var elevvurdering et av de sentrale områdene. I arbeidet med elevvurdering 
har metoden med skolebasert kompetanseutvikling blitt benyttet ved alle skolene.  I 
prosjektperioden har alle skolene deltatt i lærende nettverk med tema vurdering for læring og
lærende nettverk i lesing. Et grunnleggende element i denne metodikken er at de som deltar i 
nettverket fungerer som ressurspersoner og utviklingsagenter i arbeidet med å sprer kompetansen 
på egen skole.  Når ressurslærer regning innføres fra skolestart 2014, blir det opprettet et lærende 
nettverk i regning med tilsvarende metodikk knytta til lokalt kompetansearbeid.

Ungdomstrinn	i	utvikling

Satsingen på ungdomstrinnet har mange aktører og tiltak på ulike nivåer slik det er beskrevet i 
Strategi for ungdomstrinnet – Motivasjon og mestring for bedre læring. Deltakende organisasjoner i 
GNIST-partnerskapet, både nasjonalt og regionalt, har gitt viktige innspill til satsingen og er invitert til 
å delta i gjennomføringsarbeidet. Rammene for arbeidet og fordeling av ressurser følger ordinær 
linje: Kunnskapsdepartementet – Utdanningsdirektoratet – fylkesmannsembetene.

Universitets- og høgskolesektoren, regional GNIST ved prosjektledere GNIST fylke, utviklingsveiledere 
og ressurslærere bistår skoleeiere og skolene i utviklingsarbeidet.

Målet med satsingen er å øke elevenes motivasjon og mestring gjennom å gjøre undervisningen i alle 
fag mer praktisk og variert. De tre sentrale tiltakene er 

 skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving

 utvikling av pedagogiske ressurser

 etablering av lærende nettverk
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Alle ungdomsskoler skal delta på denne statlige satsingen i løpet av en prosjektperiode fra 2013 –
2017. Det er etablert regionale koordineringsressurser i alle fylker som er i dialog med skoleeiere og 
koordinerer behov og tiltak i forhold til universiteter og høyskoler som tilbydere av skolering og/eller 
etterutdanning. Tilbudet vil strekke seg over halvannet år og vil innebære at alle på den enkelte 
skolen er en del av denne kompetanseutvikling. Kommuner og skoleledere vil få egne tilbud om 
særskilt kompetanseutvikling i forkant av og underveis i arbeidet. Det vil også bli gitt egne tilbud om 
kompetanseutvikling for ressurslærere som kan være Ny GIV lærere eller andre lærere med høy 
faglig kompetanse innenfor satsingsområdene i strategien. Disse ressurslærerne kommer i tillegg til 
ressurslærerne som er etablert i lesing og regning i Prosjekt rælingsskolen.

Ungdomsskolene i Rælingen, og skoleeier søkte Utdanningsdirektoratet og fikk delta i 1. pulje av 

Ungdomstrinn i utvikling.

Tema for Marikollen ungdomsskole er vurdering for læring og klasseledelse. Tema for Sandbekken 
ungdomsskole er lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Begge skolene samarbeider med 
HiOA om veiledning i forhold til de valgte temaene. Det er etablert ressurslærere innenfor de 
aktuelle temaene. Det har blitt gjennomført tre samlinger på regionalt nivå. 

Figur 5 Ungdomstrinn i utvikling

3.2.3 Lærende nettverkmed	integrerte	kompetanseprogram	og	fagforum

Nettverkets berettigelse er at deltakerne oppnår noe de ikke kan oppnå hver for seg. Et profesjonelt 
nettverk er en gruppe som deler en faginteresse, et mål, et arbeidsfelt etc.  I profesjonelle nettverk 
bruker og utvikler deltakerne sitt potensial og utnytter de mulighetene nettverket gir for samarbeid 
og kunnskapsutvikling – kompetanse mobiliseres og kompetanse utvikles.

Gjennom Prosjekt rælingsskolen ble det utarbeidet et grunnlagsdokument som beskriver hvorfor og 
hvordan nettverksarbeid drives i rælingsskolen – ansvar, forventninger til ledelse og deltaking, 
mandat for det enkelte nettverk m.m. I grunnlagsdokumentet er hensikten med nettverksarbeid i 
rælingsskolen formulert som 

forpliktende samarbeid over tid som har til hensikt å engasjere, støtte og forplikte deltakerne 
i utviklingen av skolenes virksomheter.

Nettverksarbeid i rælingsskolen har bl.a. til hensikt å kople utviklingsarbeid og kompetanseutvikling. 
Dette gjelder spesielt for lærende nettverk som er en læringsbasert arbeidsform med definerte mål 
for profesjons- og skoleutvikling: Et lærende nettverk opprettes i samarbeid mellom skoleeier og 
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rektorene og koples til gjeldende Handlingsprogram og Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen. 
I praksis innebærer dette at skoleeier avsetter etterutdanningsmidler til kompetanseprogram som 
integreres med utviklingsarbeid i det lærende nettverket. Kompetanseprogrammet utarbeides i 
samarbeid med eksterne fagmiljøer.

Ved å være med i nettverket får deltakerne ny innsikt og kompetanse, og det forventes at de 
fungerer som utviklingsagenter og ressurspersoner når egen skole parallelt jobber med lokalt 
utviklingsarbeid på det aktuelle området. 

Figur 6 Etter Torbjørn Lund, UiT

Fagforum	

To ganger i året møtes lærere og andre ansatte i 12-14 parallelle temamøter basert på faglige bidrag 
fra samarbeidsparter og fra etablerte nettverk, funksjoner og roller i rælingsskolen. Arbeidsformen i 
møtene er kombinasjoner av innledninger og prosessansvar fra temaansvarlige og dialog og 
erfaringsdeling deltakerne i mellom. 

Hensikten med fagforum er beskrevet som 
faglige temamøter på tvers av skolene som skal bidra til utvikling av den enkeltes 
praksis og rælingsskolens kollektive kompetanse innenfor områdene pedagogisk 
praksis og forutsetninger for læring

3.2.4	Videreutvikle	tverrfaglig	samarbeid

I opplæringsloven § 5-6 Pedagogisk psykologisk tjeneste, er alle kommuner pålagt å ha Pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT). PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov. Det er PPT som 
utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det.  Det skal foreligge en sakkyndig vurdering før 
skolen fatter vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 Rett til spesialundervisning i opplæringsloven. 

Tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende for at skolene skal kunne ivareta opplæringsloven på alle 
områder. Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i aldersgruppen 0-23 år er samordnet i SafiR-
modellen. SafiR modellen er utarbeidet i Rælingen kommune. Målet med det tverrfaglige 
samarbeidet er å løse saker skolen bekymrer seg for på tidligst mulig tidspunkt og på lavest mulig 
nivå. Det tverrfaglige samarbeidet utøves mellom:
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 Barnehager/skoler

 Helsetjenesten 
(hjemmebaserte tjenester, psykisk helse/rus, fysio-ergoterapitjenesten, forebyggende helsetjenester, 
tjenestekontoret for helse og omsorgstjenester )

 Barnevernstjenesten

 Flyktninge- og inkluderingstjenesten

 Pedagogisk avdeling med PPT,  
         spesialpedagoger og logoped

 Foresatte

 Andre aktuelle samarbeidspartnere 
(for eksempel politi, BUP, HAB)

3.2.5	Videreutvikle	skole	IKT

Kunnskapsløftet (LK06) beskriver fem grunnleggende ferdigheter som er integrert i 
kompetansemålene og som er en del av kompetansen i faget, ut ifra fagets egenart og formål. 
Ferdighetene er redskap for læring og utvikling i fag, og er samtidig en forutsetning for at elevene 
skal kunne vise sin kompetanse i faget. Ferdighetene er redskaper man trenger hele livet på 
forskjellige måter i ulike sammenhenger. De grunnleggende ferdighetene handler ikke om 
ferdigheter på et elementært nivå, men om ferdigheter som er grunnleggende og nødvendige 
redskaper for læring i alle fag på alle trinn.

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og 
forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter 
og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne 
seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og 
et 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

Arbeidet med skole IKT er organisert ut i fra en prosjekt-modell. Det vil si at systemorganisasjonen er 
bygd opp med skoleeier, styringsgruppe (som i dette tilfellet er rektornettverket) og skoleleder 
(rektor).  Oppfølging av skole IKT er lagt til systemeier som er en av rektorene. Den daglige driften og 
oppfølgingen er lagt til systemansvarlig skole IKT som jobber med dette i 50 % stilling.. 
Systemansvarlig skole IKT jobber på vegne av alle skolene.  Det jobbes med:

IKT-plan
Rælingen abonnerer på IKT-plan fra Senter for IKT i utdanningen. Denne planen kommer i en kraftig 
forbedret versjon i løpet av våren 2014. Implementering av planen i rælingsskolen blir et viktig arbeid 
fremover.

Prosjekt Digital ringperm (Microsoft OneNote)
Rælingen kommune har fullført dette prosjektet på Smestad og Marikollen ungdomsskole. Prosjektet 
har blitt kjørt i samarbeid med eksternt firma. Ny runde av prosjektet startet opp på Fjerdingby i 
februar. De resterende skolene skal gjennom samme prosjekt i løpet av 2014. Prosjekt kjøres nå uten 
hjelp av ekstern firma.
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Utskiftning av interaktive tavler
I løpet av våren 2014 skal alle gamle interaktive tavler byttes ut med nye interaktive tavler fra 
SmartBoard. I første omgang blir det nye interaktive tavler på alle primære undervisningsrom. 
Rælingen kommune ønsker grundig kursing for sine ansatte for å sikre optimal bruk.

Innføring av FEIDE
I løpet første halvår 2014 skal Rælingen innføre FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) i samarbeid med 
Fet, Enebakk og ØIKT. Det vil lette innloggingen for elever og ansatte til mange av de tjenestene som 
kommunen allerede abonnerer på.

Vurderingssystemer for skolene
Rælingen kommune er i gang med å se på ulike vurderingssystemer for skolene. Det er ønskelig at et 
slikt system ivaretar en sikker og riktig føring av vurdering, fravær og kommunikasjon mellom hjem 
og skole.

Videreutvikling av It’s Learning som læringsplattform
Skolene i Rælingen utnytter ikke i dag det store potensialet som ligger i læringsplattformen. Det er 
ønskelig at det utarbeides et minimumsforslag for hva læringsplattformen skal inneholde. Dette 
arbeidet starter opp i før sommeren 2014.

Videreutvikle IKT-nettverket
Skolens ikt-ansvarlige i Rælingen har fått en egen funksjonsbeskrivelse. IKT-nettverket skal styrkes 
slik at skolene opplever effektiv drift og kompetanseheving innenfor ikt på skolene.
Videreutvikle skolens hjemmesider
Etter at www.ralingsskolen.no kommer i ny drakt i løpet av våren 2014, ønsker vi å lage tilsvarende 
løsninger for skolenes hjemmesider.

3.3 Veiledning
Veiledning er en utviklingsorientert samtale der formålet er å bidra til refleksjon og ettertanke og gi 
hjelp til å gjøre kvalifiserte valg som vil kunne føre til endring og forbedring (Eli Kari Høihilder).
Veiledning foregår på ulike arenaer i skolen, bl.a. gjennom uformell kollegaveiledning.
I den formaliserte veiledningen har ledere, ressurslærere, PPT og skoleeier sentrale roller.  

3.3.1 Faglig	veiledning

Veiledning av medarbeiderne er en sentral lederoppgave som foregår i ulike sammenhenger på 
skolene. Ved flere av skolene har ledelsen tatt i bruk skolevandring som metode. Dette innebærer at 
leder er til stede i undervisningen / SFO-aktivitet og observerer, og at observasjonen følges opp med 
samtale og veiledning. 

Ressurslærerfunksjonen som har blitt innført i lesing og regning har flere ulike oppgaver. To av 
oppgavene er å informere og veilede kollegaer i kartleggingsarbeidet innenfor sitt fagområde. 
Ressurslæreren er skolens ressursperson på fagområdet lesing eller regning og skal være ledelsens 
rådgiver og støttefunksjon innenfor disse områdene. 

Veiledning er en viktig del av PPTs bidrag til kompetanseheving i skolen. PPT har fast kontakttid på 
hver skole og veileder for eksempel i utarbeidelse av tiltak, individuell opplæringsplan, 
læringsmiljøutvikling, forebygging og håndtering av problematferd og kartlegging slik at elever med 
særskilte behov får forsvarlig utbytte av opplæringen. En lærer som blir fulgt opp jevnlig over tid, vil 
tilegne seg en måte å takle faglige utfordringer på, og dette vil vedkommende også kunne bruke ved 
et senere tilfelle. PPT kan også bidra med kompetansetiltak rettet mot hele personalet.
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Skoleeier har regelmessig lederoppfølging av rektorene. Samtalene skal styrke og støtte rektorene i 
deres arbeid på skolen. Tema i samtalene er til en viss grad bestemt ut i fra årshjul og oppgaver, men 
styres også ut i fra behov og aktuelle problemstillinger. Ut over dette får rektorer og ledergrupper 
veiledning på aktuelle temaer etter behov.

3.3.2	Veiledning	av	nyutdannede	lærere	i	rælingsskolen

Veiledning av nyutdannede lærere i rælingsskolen er organisert som en kombinasjon av individuell 
veiledning på egen skole og gruppeveiledning for nyutdannede fra alle skolene. For å sikre god 
sammenheng for den nyutdannede, følger veiledningen et fastlagt program som beskrives i 
Veiledning av nyutdannede lærere i rælingsskolen.

Hensikten med veiledningen er å bidra til en god overgang mellom utdanning og yrkesliv ved å hjelpe 
nyutdannede inn i et profesjonelt fellesskap og tilrettelegge for refleksjon, utvikling og god mestring 
av arbeidet som lærer. Gruppeveiledningen foregår på tvers av skolene og er en integrert del i 
fagforum.

Den individuelle veiledningen organiseres på den enkelte skole. Skolen står fritt til å legge inn temaer 
i tillegg til felles veiledningstemaer. Som et minimum bør den nyutdannede få fem individuelle 
veiledningssamtaler i løpet av første arbeidsår. Skolen kan utvide veiledningsarbeidet med lokale 
fadder- / mentorordninger etc. Veiledningen iverksettes ved skolestart.

Veiledningsordningen er basert på intensjonsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og KS om 
veiledning av nyutdannede pedagoger (2009)

3.4 Videreutdanning
I 2008 kom St. melding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen. Denne stortingsmeldingen satte fokus på 
tidlig innsats, kompetanseutvikling og etablering av et system for videreutdanning av lærere, 
utarbeidelse av lokale læreplaner for å ivareta målsettingene i kunnskapsløftet og behovet for å 
styrke skoleeiers oppfølging og bidrag til kompetanseutvikling på den enkelte skole. 

Strategien Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning 2012-2015 er et nasjonalt 
samarbeid om kompetanseutvikling mellom kunnskapsministeren, KS, lærerorganisasjonene og 
Nasjonalt råd for lærerutdanning. 

Rælingen kommune har prioritert å ha med lærere på videreutdanning i regi av den statlige 

ordningen hvert år siden ordningen trådte i kraft i 2008. Skoleeier er opptatt av at lærere som deltar 

på videreutdanning, med økonomisk støtte av arbeidsgiver, skal inngå i en helhetlig 

kompetanseutvikling i tråd med Strategisk plan for kompetanseutvikling og lokale behov ved den 

enkelte skole.

Det er en fullstendig oversikt over gjennomført og planlagt videreutdanning i vedlegget til denne 

strategiske planen.

3.5 Rekruttering
Til grunn for arbeidet med rekruttering ligger kommunenes Handlingsprogram 2014-2017 som ble 
vedtatt av kommunestyret 11. desember 2013.

Handlingsprogram 2014 – 2017
Styringsmål:
Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere og ledere som gir organisasjonen riktig
kompetanse.
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Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere er tre områder som i noe grad henger sammen. Dette 
dokumentet er en Strategisk kompetanseplan der hovedvekten ligger på å utvikle og beholde gode 
medarbeidere. Når behovet for kompetanse er kartlagt og det ikke kan dekkes gjennom de 
medarbeiderne vi har, må det rekrutteres.

Det jobbes på ulike måter for å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Både etter- og 
videreutdanning er tiltak som utvikler medarbeidere og som gjør det attraktivt å jobbe i Rælingen 
kommune. Dette er tiltak som også er ment å være positive i rekrutteringsarbeidet.

Rælingen kommune jobber overordnet og felles med problemstillinger innenfor kompetanse, 
rekruttering og ufrivillig deltid i Prosjektet Saman om ein betre kommune. Prosjekt begynte 29.01 
3013 varer til 31.12.2015. 

Problemstillinger som det blir jobbet med i prosjektet Saman om ein betre kommune er hvordan det 
jobbes med annonsering, analyse av kompetansebehovet, omdømmebygging og hvordan kommunen 
må endre seg i takt med samfunnet for å nå sine målsettinger. 

Annonsering vil fortsatt være den viktigste kanalen for å rekruttere. Det er derfor avgjørende at 
annonseringen treffer de ulike målgruppene som er aktuelle for enhetene i Rælingen kommune. 
Annonsene må spisses både i forhold til valg av media for annonsering og innhold og utforming av 
annonsene for å treffe riktig målgruppe.

For å treffe riktig med annonseringen må det utarbeides en analyse av hvilken kompetanse stillingen 
krever. Jo bedre analysen er, jo er større er sannsynligheten for at det blir valgt riktig media og 
utforming av annonsen. Dette har stor betydning for en kommune som favner svært bredt i sitt 
tjenesteregister.

I rekrutteringsarbeidet er omdømmebygging og kommunens og skolenes markedsføring av hva vi kan 
tilby av avgjørende betydning. Rælingen kommune må framstå som en attraktiv arbeidsplass. Det er 
viktig å synliggjøre den systematikken det er i forbindelse med etter- og videreutdanning og hvordan 
det jobbes med oppfølging av Prosjekt rælingsskolen. I omdømmebygging er kommunens og skolenes 
hjemmesider svært viktig. Kommunen får ny hjemmeside i juni 2014 og det jobbes også for at 
skolene skal få nye hjemmesider.

Framskrivinger	

Figuren på neste side viser Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin beregning av behovet 

for arbeidskraft i tiden framover. Det er tatt utgangspunkt i tjenestedata fra Kostra 2012 og samme 

dekningsgrad og standard på tjenesten som i 2012. Behovet for lærere er økende. 
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januar 2014.  Mange av skolenes behov er i tråd med denne strategien og områdene som skal 
prioriteres. Det er utarbeidet en foreløpig skisse til hvordan disse områdene kan ivaretas felles.

Vurdering for læring
Vurdering for læring har vært en del av Prosjekt rælingsskolen. Nå skal det som er utarbeidet 
implementeres og institusjonaliseres. Vurdering for læring er i en fase der det skal over på drift. 

Grunnleggende ferdigheter i Lesing 
Dette arbeidet har pågått over flere år og vil bli videreført. Ressurslærer i lesing er innført. Det jobbes 
med implementering av denne funksjonen.  Det er planlagt samlinger i lærende nettverk for lesing.  
Arbeidet i nettverk vil fortsette med bidrag fra PPT. 

Grunnleggende ferdighet i regning
Det skal innføres ressurslærer i regning. Det er planlagt å opprette et nettverk. 

Grunnleggende ferdighet i IKT
Dette vil bli gjennomført i tråd med IKT-planen. Behov utover det som står i planen må løses på egen 
skole. 

Tilpasset og inkluderende opplæring
Pedagogisk plattform for rælingsskolen er utarbeidet. Pedagogisk plattform skal implementeres.  

Ledelse
Det er opprettet funksjonsnettverk for mellomledere. Det er planlagt et forpliktende program for 
mellomledere i skolen med fire samlinger. Tema for samlingene er resultatledelse. 

Realfag
Foreløpig har regning blitt prioritert av realfagene. Det er et behov for å se på mulighetene for å 
jobbe med naturfag på barneskolene. Det vil bli vurdert å opprette et naturfagnettverk. Et samarbeid 
mellom mellomtrinnet og ungdomstrinnet er også en mulighet.

Figur 8 Lærere på etterutdanning

4.3	videreutdanning
Rælingen kommune har hatt lærere som har deltatt på videreutdanning i regi av den statlige 
satsingen Kompetanse for kvalitet helt siden ordningen ble etablert i 2008.  Skoleeier har i samarbeid 
med rektorene i stadig større grad fått økt bevissthet i forhold til hva som er skolens behov for 
kompetanse og ikke den enkelte lærers ønske om videreutdanning. Dette har stor betydning når 
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skoleeier og rektor avgjør hvilke lærerer som blir prioritert til videreutdanning. Dette er viktig for å 
sikre at skolene har den formelle kompetansen som opplæringsloven krever. Det er også viktig  å 
sikre at skolen har riktig kompetanse  i forhold til de utfordringene de vet kommer både på kort og 
lang sikt.

5	Oppsummering
Det har neppe tidligere blitt jobbet så systematisk og målrettet med kompetanseutvikling i 

rælingsskolen. Det gjennomføres prosesser med ansatte og tillitsvalgt på hver eneste skole for å 

kartlegge behovet for kompetanse kommende skoleår og noen år fram i tid så godt det lar seg gjøre. 

Det har vært behov for å utarbeide en strategisk plan for kompetanseutvikling som gjelder for fire år 

om gangen, men som rulleres årlig. Planen skal angi de lange linjene og bidra til å holde tak i 

prioriterte områder til nye metoder og innhold er implementert og institusjonalisert. 

Både etter- og videreutdanning blir prioritert i tråd med lokale behov og langsiktige prioriteringer. 

Fra å ha sitt utspring i den enkelte lærers ønsker, begrunnes tiltakene ved å være en del av en 

helhetlig prioritering basert på kartlegging av behovet for kompetanse ved den enkelte skole.

Etterutdanning i skolen har endret seg fra ofte å være enkeltstående kurs av kort eller lang varighet,

til å være målrettede og systematisk tiltak innenfor de rammene og strategiene som er gjeldende i 

rælingsskolen. Tema og innhold er i tråd med Strategisk kompetanseplan og skolens behov for 

kompetanse.

Det blir kontinuerlig vurdert tiltak og grep for å rekruttere lærere. Skoleledernettverket planlegger og 

koordinerer dette arbeidet årlig sammen med organisasjonssjefen. Overordnet og felles arbeid og 

strategi i kommunen foregår gjennom prosjektet Saman om ein betre kommune. I løpet av 

prosjektperioden 2013 – 2015 skal det utarbeides et felles strategidokument for kompetanseutvikling 

og rekruttering som omfatter alle kommunens enheter. 

For at skolene skal klare å rekruttere og beholde gode medarbeidere, er det svært viktig at 

omdømmet til rælingsskolen og den enkelte skole i Rælingen framstår som positivt og kompetent. 

Lærere og skoleledere er som i liknende yrkesgrupper, ofte mer opptatt av faglige forhold, 

stimulerende fagmiljøer og god arbeidsgiverpolitikk, enn høy lønn alene. Ambisjoner, målsettinger og 

tiltak i rælingsskolen må kommuniseres tydelig når det rapporteres resultater og status, når det 

planlegges og gjennomføres utviklingsarbeid og når det behandles budsjettrammer i rælingsskolen. 

Summen av det arbeidet som nedlegges i rælingsskolen er betydelig. De siste årenes arbeid med å 

systematisere og jobbe målrettet med kompetanseutvikling gjør lærere og skolene bedre rustet til å

gi alle elever god undervisning og dermed også økt læringsutbytte.
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