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1. Innledning 
 

Kompetanseplan for rælingsskolen 2021-2022 er skoleeiers og skolenes felles verktøy 
for systematisk og helhetlig arbeid med kompetanseutvikling i rælingsskolen.   
 
Planen er del av et helhetlig arbeid med kompetanseutvikling i Rælingen, med 
føringer gitt i kommunens overordnede kompetansestrategi. På bakgrunn av 
kommunens kompetansestrategi og skoleeiers kompetanseplan, utarbeider hver 
skole en egen årlig plan for kompetanseutvikling, basert på den enkelte enhets 
lokale behov og utfordringer. 
 

 
 
Behovet for endring og utvikling framkommer i hver enkelt skoles behovsanalyse og i 
den årlige Tilstandsrapporten på kommunenivå. Tiltak skal være begrunnet og vare 
over tid til ønskede målsettinger er nådd.   
 
Behovet for kompetanseutvikling varierer fra skole til skole. Skolene gjennomfører 
kartlegging og analyse av resultater både løpende og i skolens årlige ståstedsanalyse. 
Vurdering av behov for kompetanseutvikling individuelt og felles på skolen følger av 
disse analysene. Noen kompetansebehov er sammenfallende med felles prioriteringer 
som skoleeier ivaretar for fellesskapet, mens andre er spesifikke for den enkelte skole. 
Rektor prioriterer tiltak og bruk av ressurser på sin skole ut fra behovet.  
 
Kartlegging av kompetansebehovet for videreutdanning og etterutdanning 
gjennomføres årlig ved alle skolene, med involvering av ansatte og tillitsvalgte, og 
oversendes skoleeier.  
 
Kompetanseplan for rælingsskolen ble sist behandlet politisk og vedtatt i 
kommunestyret i september 2021. Dette dokumentet er en rullering av gjeldende plan. 
Planen viser de ulike kompetansetiltakene og aktivitetene som er planlagt kommende 
skoleår. 

Overordnet kompetansestrategi for Rælingen kommune

Strategier og forslag til 
tiltak basert på:

- samfunnsendringer

- Rælingen kommunes 
utfordringer og behov

Kompetanseplan for rælingsskolen

Satsinger, retning og 
tiltak for skolene samlet

Enhetens 
kompetanseplan

Basert på overordnet 
kompetansestrategi og -
plan:

Hvor er vi?

Hvor skal vi?

Hvordan kommer vi oss 
dit?

Felles og individuelle tiltak.
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1.1 Sammendrag 
 
«Nøkkelen til å løfte elevenes kunnskap og læring er å satse på lærernes kompetanse, 
det profesjonelle lagarbeidet på skolene og tydelig skoleledelse og skoleeierskap.» 
(Meld. St. 28 Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet) 
Implementeringsarbeid må planlegges, koordineres og gjennomføres på tvers av og 
mellom forvaltningsnivåene.  
 
Skoleledernes kompetanse har stor betydning for i hvilken grad de lykkes med å lede 
skolen i tråd med det forskningen viser om betydningen av pedagogisk ledelse og 
samarbeid i skolen. Skoleeiers ansvar er å sørge for at skoleledere har den 
kompetansen de trenger for å kunne gjøre dette. Derfor satses det på utvikling av 
lærende felleskap på skoleledernivå, men også på å understøtte skolelederes formelle 
videreutdanning som for eksempel gjennom rektorskolen.  
 
Opplæringsloven § 10-2 legger premisser for videreutdanningsområdet og kommunens 
prioriteringer. Det kreves nå 60 studiepoeng for å undervise i sentrale fag i 

ungdomsskolen og 30 studiepoeng i barneskolen. Frem til 2025 gis det for tidligere 
utdannede lærere dispensasjon fra kravene om antall studiepoeng, og kommunen 
må utnytte dette tidsrommet til å prioritere videreutdanning for dem det gjelder og 
er aktuelt for. Statens satsing og skoleeiers godkjenning har hittil sikret at alle lærere 
som har søkt videreutdanning i norsk, engelsk og matematikk har fått studietilbud.  
 
Det er utarbeidet nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere. 
Rælingen kommune følger opp sitt system for veiledning av nyutdannede lærere i tråd 
med den nasjonale veiledningsordningen. Rælingen kommunes plan for veiledning av 
nyutdannede lærere ble revidert høsten 2020.  
 
Rælingen kommune prioriterer og stimulerer til skolebasert kompetanseutvikling som 
metode for etterutdanning fordi vi vet at dette har størst effekt på elevenes læring. 
Tydelig ledelse av et systematisk og målbevisst utviklingsarbeid på den enkelte skole 
fører til varige endringer og forbedringer i undervisningen. 
 

Kompetansearbeid knyttet til innføring av ny læreplan, Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble prioritert i forrige års kompetanseplan, og dette 
arbeidet vil fortsatt ha høy prioritet de kommende årene. Koronapandemien skapte 
utfordringer for samarbeid og kompetansearbeid i tradisjonelle former i skolen 
skoleåret 2020-2021. Alternative samarbeidsformer og -arenaer ble opprettet, og 
erfaringene fra disse er viktig å trekke inn i videre kompetansearbeid.  
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1.2 Formål 

For å tilfredsstille lovkravene til utdannet personale, og for å styrke forutsetningene for 
å utvikle kvaliteten i skolene, må arbeidsgiver og leder sørge for at det jobbes 
systematisk og strategisk med kompetanseutvikling og rekrutteringsarbeid. 
Kompetanseplan for rælingsskolen skal bidra til å systematisere arbeidet og 
synliggjøre retning og prioritering. 

Kompetente medarbeidere og ledere skal bidra til at skolene i Rælingen kommune 
oppleves som faglig profesjonelle og i stand til å oppfylle sitt samfunnsmandat på en 
god måte. Det er en målsetting å sikre at alle skoler innen fristen 2025 har lærere i 
faste stillinger med godkjent kompetanse for det trinn/fag de underviser i. Videre er det 
viktig å gi andre aktuelle kompetanseløft for å utvikle og beholde gode medarbeidere. 
Kompetanseheving og kompetanseutvikling skjer både i form av tiltak for ansatte i 
skolene og gjennom rekruttering av nye medarbeidere og ledere. 

Kompetanseplanen er et verktøy for å: 

• sikre god kvalitet i opplæringen 

• rekruttere lærere med riktig kompetanse til ledige stilinger 

• gi kontinuerlig tilførsel av faglig og relevant kunnskap til ansatte på alle nivåer 

• skape stimulerende fagmiljøer for å beholde kompetente medarbeidere 

• styrke sammenheng og kontinuitet i overgangen mellom barnehage og skole og 
videregående opplæring 

 

1.3 Grunnlag 
 

1.3.1 Overordnet kompetansestrategi for Rælingen kommune 
 
Kommunens overordnede kompetansestrategi sier noe om samfunnsendringer og 
kommunens samlede utfordringsbilde. Basert på dette er det utarbeidet strategier og 
forslag til tiltak. Tiltakene er knyttet til skolespesifikke utfordringer som å sikre at 
kommunen kun har lærere med godkjent utdanning på alle skoler, men også felles 
utfordringer som må løftes i samarbeid med hele oppvekstområdet, som å sikre felles 
forståelse og forbedre samarbeidet mellom barnehage og skole rundt tidlig innsats, og 
å legge til rette for gode overganger mellom grunnskole og videregående opplæring. 
Kompetanseplan for rælingsskolen 2021-2022 bygger på denne overordnede 
kompetansestrategien. 
 
 

1.3.2 Strategi for skoleeier 2019-2022 
 

Kompetanseplan for rælingsskolen 2021-2022 er et viktig verktøy for å 
konkretisere ulike tiltak og ønsket utvikling og kompetanseheving som bidrar til å 
realisere prioriterte strategier i Strategi for skoleeier 2019-2022. Denne strategien 
er utarbeidet på bakgrunn av lokale og sentrale føringer, kunnskap om hva som 
har effekt på elevenes læring, pågående utviklingsarbeid og status og ambisjoner 
for rælingsskolen. I strategidokumentet finnes tre strategiske prioriteringer: 
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• Tidlig innsats 

• En aktiv og utviklingsorientert skoleeier 

• Skolene som organisasjoner 
 
De strategiske prioriteringene skal hver for seg og sammen gi kraft og kontinuitet i 
skoleeiers innsats i perioden, og de skal bidra til langsiktighet, fellesskap og fokus for 
aktørenes videre arbeid med kvalitetsutvikling i rælingsskolen.  
 
Skoleeiers kvalitets-, utviklings- og kompetansearbeid i perioden 2019-2022 innebærer 
kompetanseheving for skoleledere og medarbeidere. Tredje års oppfølging av 
strategien vil bl.a. ta utgangspunkt i Tilstandsrapport 2021 og evaluering og 
videreutvikling av igangsatte kompetansetiltak.  
 
Underveis i strategiperioden har Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO gitt føringer som kommunen både 
er forpliktet til å følge opp, og selv ser behov for å prioritere høyt. Meldingen 
understreker betydningen av en inkluderende praksis i skolene, og hvordan et tett og 
godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes med dette.  
 
Systemsamarbeid på tvers med alle enheter som er en del av «laget rundt barnet» er 
derfor viktige tiltak. I de faste møtearenaene for kompetanseutvikling (pkt. 4.1) skal 
deltakerne følge opp at inkluderende praksis og tidlig innsats er et overordnet prinsipp 
for de tiltak som utvikles og følges opp. I 2021 revideres samarbeidsavtalene mellom 
skoler og PPT. Dette er ett av tiltakene som vil bidra til kompetanse- og 
organisasjonsutvikling i skolene for å gi styrke tidlig innsats og inkluderende opplæring. 
 

 

1.3.3 Krav til formell kompetanse hos undervisningspersonalet  
 
Målet for alle skolene i kommunen er å ha tilstrekkelig antall lærere med rett 
kompetanse. Det videreutdannes lærere hvert år, i tillegg til at det rekrutteres lærere 
fra andre kommuner. Dette har imidlertid ikke vært tilstrekkelig for å sikre at all 
undervisning i alle fag gis av lærere med godkjent utdanning. Kompetansen til dem 
som underviser uten godkjent utdanning varierer fra ufaglærte til medarbeidere som 
har en annen høyskole- eller universitetsutdannelse.  
 
Skoleåret 2021-2022 har 14 av 16 lærere som har søkt og blitt godkjent av skoleeier 
(etter drøftinger med skolelederne) fått godkjent sin søknad om videreutdanning fra 
Utdanningsdirektoratet.  
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Tabellen viser prosentandel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent 
utdanning for de fag/trinn de underviser på. Tallene er hentet fra Skoleporten 
(innrapportert i GSI) for de siste fem skoleårene.  
 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nasjonalt 95,5 95,6 95,5 96,1 96,4 

      

Akershus/Viken 94,0 94,0 93,5 - 95,4 

      

Rælingen  92,1 96,2 95,1 93,7 98,1 

      

Blystadlia 93,3 95,5 100,0 100,0 100,0 

      

Fjerdingby 96,3 99,4 87,3 85,9 91,0 

       

Løvenstad 94,8 100 99,3 97,6 100,0 

       

Nordby 81,5 91,2 81,0 94,2 98,4 

       

Rud 96,3 95,0 100,0 96,1 100,0 

       

Smestad 88,4 98,8 99,1 100,0 100,0 

       

Marikollen 87,6 90,5 89,3 81,6 98,6 

      

Sandbekken 93,2 97,0 100,0 100,0 100,0 

       

 
 
 

1.3.4 Profesjonsfellesskap og skoleutvikling 
 

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre 
ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin 
praksis. (Kunnskapsløftet 2020, Overordnet del) 
 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) er en omfattende revisjon av 
læreplanen og medfører nye reviderte fagplaner samt en ny overordnet del som 
uttrykker prinsipper og verdier for opplæringen. Nye fagplaner og overordnet ble tatt i 
bruk fra høsten 2020. Skolene har utarbeidet en lokal plan for implementering av LK20.  
 
Den kompetanseutviklingen som skjer på skolene i et profesjonsfellesskap er den som 
har størst effekt på utvikling av skolens kvalitet og elevenes læring. Nå uttrykkes for 
første gang gjennom forskrift at det skal arbeides med kompetanseutvikling gjennom 
kollektive prosesser på den enkelte skole, og at det er et lederansvar å tilrettelegge for 
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slike prosesser. Dette prinsippet er en viktig del av grunnlaget for Kompetanseplan for 
rælingsskolen 2021-2022. 

 
En del av arbeidet ble vanskeligere å gjennomføre skoleåret 2020-2021 pga 
skolestenging i den viktige forberedelsesfasen våren 2020, og deretter svært krevende 
forhold for undervisning, drift, samarbeid og utvikling gjennom hele skoleåret grunnet 
koronapandemien. I det videre arbeidet er det viktig å planlegge for profesjonsutvikling 
og skolebasert kompetansearbeid som kan foregå også digitalt avhengig av hvilket 
smittenivå vi til enhver tid har i samfunnet og hvilke muligheter skolene har for å samle 
personalet til utviklingsarbeid.       
 
Overordnet del i LK20 understreker betydningen av et positivt læringssyn – «growth 
mindset» - hos elevene. Dette er avgjørende for å utvikle utholdenhet i læringsarbeidet 
og beholde motivasjon gjennom hele læringsløpet. Det må tilrettelegges for refleksjon 
og læring i fellesskap på skolene for å sikre et slikt læringssyn hos både ansatte og 
elever. Å utvikle et slikt læringssyn starter imidlertid med barnets oppfatning av seg 
selv og sine ressurser og muligheter allerede i barnehagen. Dette er derfor prioritert i 
samarbeidet mellom barnehager og skoler.  
 
 
 
 
 
 
 

 
(Carol Dweck, 2007) 
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2 Beskrivelse av tiltakene 
2.1 Videreutdanning 
 
Videreutdanning er programmer som gir ny formell kompetanse på universitets- og 
høgskolenivå. Kommunen prioriterer videreutdanning som sikrer at lærere og skoler får 
kompetanse i tråd med krav for tilsetting i grunnskolen.  
 
Alle 18 søkere til videreutdanning (17 til videreutdanning for lærere, 1 til 
lærerspesialist) som har fått anbefalt studieplass fra rektor, har blitt godkjent av 
skoleeier. Rektor gjør sine prioriteringer ut ifra skolens behov for formell kompetanse i 
de enkelte fagene og hvilket omfang videreutdanning som kan gjennomføres samtidig 
som det sikres forsvarlig drift ved skolen.  
 
Ledelse er høyt prioritert i Rælingen kommune og i Strategi for skoleeier 2019-2022. Å 
lede skoler er en svært kompleks og krevende oppgave, og videreutdanning i form av 
formell lederutdanning er derfor høyt prioritert både i rekruttering og utvikling av 
skoleledere. Omfang av og tidspunkt for videreutdanning i ledergrupper må imidlertid 
vurderes nøye av rektor i dialog med skoleeier for å sikre at forsvarlig drift og 
lederoppgaver ved skolen kan ivaretas på en god måte samtidig som videreutdanning 
gjennomføres.  
 
 

2.2 Etterutdanning 
 
Etterutdanning er kompetanseutvikling som ikke gir formell kompetanse i form av 
studiepoeng og eksamen. Etterutdanning gir vedlikehold og oppdatering av 
kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Slik etterutdanning gis i 
mange ulike former som kurs og nettverkssamlinger. Rælingen kommune prioriterer 
etterutdanning som foregår gjennom kollektive prosesser og er praksisnær.  
 
Det er et mål at alle medarbeiderne i rælingsskolen skal ha kompetanse som står i 
forhold til oppgavene som skal utføres. Skolelederes kompetanseutvikling ivaretas dels 
gjennom generelle tiltak og lederutvikling som involverer alle enhetsledere og 
avdelingsledere i kommunen. I tillegg gjennomføres kompetansetiltak som er rettet mot 
skoleledelse spesielt.   

 
På bakgrunn av statlige prioriteringer, lokal status og Strategi for skoleeier 2019-2022, 
er følgende kompetanseutviklingsområder prioritert i perioden 2021-2022:  
 

• Implementering av LK20 

• Tverrfaglig samarbeid for å styrke arbeidet med inkluderende praksis og tidlig 

innsats 

• Ledelse 

• Sammenheng og progresjon barnehage – skole/SFO  

• Sammenheng og progresjon grunnskole – videregående skole 
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2.2.1 Lederutvikling 
 
Det profesjonelle samarbeidet ved skolene forutsetter god ledelse. God 
skoleledelse forutsetter igjen ledelsesfaglig legitimitet og god forståelse av 
pedagogiske og andre utfordringer lærerne og andre ansatte står overfor. 
God ledelse prioriterer utvikling av samarbeid og relasjoner for å bygge tillit 
i organisasjonen. Skolens ledelse skal gi retning for, og tilrettelegge for, 
elevenes og lærernes læring og utvikling. Skoleledelsen skal lede det 
pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å utvikle et 
stabilt og positivt miljø der alle har lyst til å yte sitt beste. Det er 
skoleledelsens oppgave å lede slik at alle får brukt sine sterke sider, 
opplever mestring og utvikler seg. (LK20, Overordnet del) 

 

Mange av de øvrige kompetansetiltakene gis gjennom en satsing på enhetlig 
tverrsektoriell lederutvikling i tråd med kommunens ambisjoner og strategier.  
 
Lærende ledernettverk er et mer skolefaglig rettet kompetansetiltak for alle 
skoleledergruppene i kommunen. Det ble innført høsten 2018 og videreført skoleåret 
2019-2020 i regi av Akershus Fylkeskommune. Ordningen er nå organisert gjennom et 
interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner på Nedre Romerike (Regionalt 
Skoleeiersamarbeid Øst), men innholdet utformes etter lokale behov i kommunen i 
samarbeid mellom skoleeier og utviklingsveileder. Nettverket videreføres skoleåret 
2021-2022. En særlig positiv side ved tiltaket er at den retter seg mot hele 
skoleledergruppa og hvordan denne kan utvikle kapasitet og kompetanse gjennom sitt 
samarbeid og bruke egnede ledergrep i utviklingsarbeidet.  
 

2.2.2 Desentralisert kompetanseutvikling 
 
Fylkesmannen, skoleeiere, lokal UH (universitet eller høgskoler) og andre relevante 
aktører skal samarbeide for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge 
utviklingsarbeidet. 
 
I 2018 ble det etablert et kompetansetiltak for matematikklærere på mellom- og 
ungdomstrinn i samarbeid med Lørenskog kommune og OsloMet. Tiltaket er 
samlingsbasert og med utprøving og erfaringsdeling mellom skoler og kommunene. 
Det faglige arbeidet ledes av faglærere fra OsloMet. Formålet er å heve kompetansen 
hos matematikklærere i tråd med LK20 og de føringer læreplanen legger for utvikling 
og endringer i lærernes praksis. I tillegg skal samarbeidet gi UH-sektoren viktig innsikt i 
lærernes og skolenes praksishverdag for å videreutvikle lærerutdanningen slik at den 
blir mer relevant og praksisnær. Tiltaket har blitt evaluert og tilpasset underveis for å 
treffe skolenes behov best mulig. Nettverket videreutvikles og videreføres i 2021-2022. 
Ressurslærere i regning fra Lørenskog og Rælingen har fått en sentral rolle i 
planlegging av samlingene for å sikre relevans og kvalitet.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 11 

Kompetanseplan for rælingsskolen 2021-2022 

2.3 Samarbeid og profesjonsfellesskap 
 

2.3.1 Nettverksarbeid  
 
Rælingen kommune benytter i stor grad nettverk (tema-, funksjons- og lærende 
nettverk) som arbeidsform og arena for kompetanseutvikling på alle nivåer. Et 
nettverks berettigelse er at deltakerne oppnår noe de ikke kan oppnå hver for seg. 
Nettverkene benyttes til å løse oppgaver, men fungerer også kompetansebyggende. 
De har tydelig mandat og oppdragsbeskrivelse, og rapporterer tjenestevei – til 
avdelingsledernettverk, rektornettverk eller skoleeier. Deltakerne deler en faginteresse, 
et mål og et arbeidsfelt. De bruker og utvikler sitt potensial og utnytter de mulighetene 
nettverket gir for samarbeid og kunnskapsutvikling. Kompetanse mobiliseres og 
utvikles. 
 
I rælingsskolen er det på lærernivå egne nettverk for ressurslærere i regning, lesing, 
særskilt språkopplæring, skolemiljø og IKT. I tillegg er det avdelingsledernettverk, 
rektornettverk og nettverk for sekretærer.   
 

2.3.2 Partnerskoler 
 

I lærende ledernettverk ble skolene i 2019-2020 satt sammen i partnerskolegrupper (to 
og to skoler sammen) for å drøfte utfordringer og problemstillinger på tvers. Dette gir 
ofte mer innsikt og refleksjon, og skaper rom for andre perspektiver, enn en enhet kan 
komme frem til alene. På bakgrunn av gode erfaringer, ble partnerskolesamarbeidet 
utvidet til å omfatte også de øvrige ansatte ved skolene. Personalet opplever det som 
positivt at man kan utveksle erfaringer og drøfte faglige problemstillinger med andre, 
og hvor man kan opprettholde kontakt og samarbeid over tid. For mindre skoler med 
færre faglærere er dette et særlig viktig tiltak.  
 
Under koronapandemien, hvor fagforum med grupper på tvers av alle skoler ikke 
kunne gjennomføres, ble digitale partnerskolemøter en god løsning. Organiseringen av 
fagsamarbeid på tvers av skoler gjennom partnerskolesamarbeid, videreføres. 

 

2.3.3 Fagforum 
 

To ganger i året møtes lærere og andre ansatte fra alle skoler i temamøter basert på et 
overordnet utviklingsbehov i skolene. Avdelingsledernettverket er ansvarlig for 
gjennomføringen, og tema og innhold bestemmes i samarbeid med skoleeier og 
rektornettverk. Arbeidsformen i møtene er kombinasjoner av innledninger og foredrag 
v/ ulike ressurspersoner på området samt dialog og erfaringsdeling deltakerne imellom, 
på tvers av skoler.  
 
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. 
 

2.3.4 Digital kommunal samarbeidsarena  
 

Gjennom arbeidet med revidering av system for underveisvurdering i rælingsskolen 
skoleåret 2020-2021, ble det bestemt opprettet et samarbeidsområde i Teams for 
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deling og samarbeid mellom alle lærere på tvers av skolene. Dette vil bidra til et utvidet 
profesjonsfellesskap mellom lærere, mer samarbeid og videre kompetanseutvikling og 
læring på tvers av skolene.  
 
Teamet opprettes og bygges ut gradvis skoleåret 2021-2022. Relevans og nytteverdi 
skal evalueres underveis og ved slutten av skoleåret. Dersom det fungerer etter 
hensikten, vil det også vurderes å ta inn flere temaer og fag.   
 

2.3.5 Samarbeid mellom kommuner og Fylkeskommune Viken 
 

Våren 2021 ble det etablert et samarbeid mellom kommuner i Viken og 
Fylkeskommunen med intensjon om at dette skal bidra til et godt samarbeid og helhet 
mellom skoleslagene for å styrke gjennomføringen i det 13-årige løpet for elevene i 
regionen. 
 
Gjennom å dele og samarbeide på tvers av skoleslagene, ønsker man å utvikle 
kunnskap og kompetanse i praksisfeltet som bidrar til bedre overganger mellom 
ungdomsskoler og videregående skoler for elevene, og økt gjennomføring av 
videregående opplæring. Læreplanens mål og innhold er det faglige fundamentet for 
samarbeidet som skal omhandle inkluderende praksis, laget rundt barnet (jf. Meld. St. 
6) og skolemiljø.  
 
Intensjonen skal nås gjennom samarbeid på flere nivåer – fra skoleeiernivå til ansatte 
på tvers av skoler. Samarbeid med oppfølgingstjenesten og kommunal og 
fylkeskommunal PPT inngår også i dette arbeidet.  
 
 

2.4 Veiledning  
 

Veiledning er en målrettet samtale som stimulerer deltakeren til å finne 
egne svar. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at deltakeren er 
aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. 
(Kompetanse Norge) 

 

2.4.1 Faglig veiledning 
 

Veiledning av medarbeiderne er en sentral lederoppgave som foregår i ulike 
sammenhenger på skolene. Skoleledere må være opptatt av det daglige arbeidet i 
klasserommet, gi rom for prøving og feiling, og gjøre utprøving til en trygg arena for 
læring både for den enkelte medarbeider og for læringsfellesskapet.  
 
Ressurslærerfunksjonen er tillagt flere ulike oppgaver, blant annet å informere og 
veilede kollegaer i kartleggingsarbeidet innenfor sitt fagområde. Ressurslæreren er 
skolens ressursperson på fagområdene lesing, regning, skolemiljø og IKT, og skal 
være ledelsens rådgiver og støttefunksjon innenfor disse områdene.  

 
Veiledning er en viktig del av PPTs oppgave, og et sentralt bidrag til 
kompetanseheving i skolen. PPT har fast kontakttid på hver skole, og veileder 
enkeltlærere, team og personale i utarbeidelse av tiltak, individuell opplæringsplan, 
læringsmiljøutvikling, forebygging og håndtering av problematferd og kartlegging. 
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Veiledningen skal bidra til at elever med særskilte behov raskt blir identifisert, får hjelp 
og får forsvarlig utbytte av opplæringen. Det er et mål at PPTs veiledning bidrar til å 
forbygge utvikling av faglige og sosiale vansker, og styrker arbeidet med tidlig innsats i 
skolen.   
 
Skoleeier har regelmessig lederoppfølging av rektorene. Samtalene skal styrke og 
støtte rektorene i deres arbeid på skolen. Tema i samtalene følger et oppsatt årshjul 
med tilhørende oppgaver, men bestemmes også ut fra behov og aktuelle 
problemstillinger. Ut over dette får rektorer og ledergrupper veiledning på aktuelle 
temaer etter behov. 
 

2.4.2 Veiledning av nyutdannede lærere  
 
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 hvor man drøfter aktuelle case fra egen praksis.  
 
Den individuelle veiledningen organiseres på den enkelte skole. Skolen står fritt til å 
legge inn temaer i tillegg til felles obligatoriske 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. 
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3 Oppfølging, evaluering og rullering 
av planen 

 
Planen følges opp av skoleeier og enhetsledere gjennom månedssamtaler, samarbeid 
i kommunale nettverk, utarbeiding av kompetanseplan i egen enhet og kontinuerlig 
vurdering av kompetansebehov og kapasitet. Planen evalueres og rulleres årlig.  
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4 Oversikt over tiltakene 
4.1 Faste møtearenaer for kompetanseutvikling 
 
Oppfølging av føringer i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap i barnehage, skole og SFO skal være høyt prioritert i arbeidet på møtearenaene.   
 

 
 
 
 
 
 

Tiltak Formål Målgruppe 

Dialogmøter Sikre felles forståelse og bidra til et godt og 
ivaretakende tilbud. 
 

Skoleledere og hele PPT 

Tverrfaglige møter 
 

Tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats, fagutvikling Skoler, barnevern, PPT, 
forebyggende helsetjenester 

Kontaktmøter med 
PPT 

Pedagogisk utviklingsarbeid, tidlig innsats, 
kompetanse- og organisasjonsutvikling 

Ansatte skole, PPT-rådgivere 

Drøfting aktuelle saker knyttet til 
enkeltskoler/dialogmøter/ 
prinsipielle avklaringer  

leder PPT 
rådgiver skole 

System-
samarbeidsmøter 

Utvikle og styrke tverrfaglig systemsamarbeid Leder PPT, skole- og 
barnehageeier, leder Enhet for 
familie og helse 

Utvidet system-
samarbeidsmøte 

Utvikle og styrke tverrfaglig systemsamarbeid  Leder PPT, skole- og 
barnehageeier, leder Enhet for 
familie og helse, leder 
Barnevern, leder 
Flyktningetjenesten, avd. leder 
Forebyggende helsetjenester 

Rektornettverk Engasjere, støtte og forplikte deltakerne i 
utviklingen av skolenes virksomhet med særlig 
vekt på bl.a. skolebasert kompetanseutvikling 

Rektorer 

Avdelingsleder-
nettverk 

Engasjere, støtte og forplikte deltakerne i 
utviklingen av skolenes virksomhet med særlig 
vekt på ledelse av skolebasert profesjonsutvikling  

Avdelingsledere 

Nettverk lesing Samarbeide om å kvalitetssikre og videreutvikle 
arbeidet med leseopplæring på skolene 

Ressurslærere lesing 

Nettverk regning Samarbeide om å kvalitetssikre og videreutvikle 
arbeidet med regning og matematikk på skolene 

Ressurslærere regning 

Nettverk skolemiljø Utnytte den samlede kompetansen og ulike 
erfaringer for å sikre felles forståelse/praksis og 
bidra til kunnskapsspredning i organisasjonen 

Ressurslærere skolemiljø, 
sosiallærere eller tilsvarende 

Nettverk IKT Engasjere, støtte og forplikte deltakerne i utvikling 
og kvalitetssikring av skolenes bruk av digitale 
verktøy i læringsarbeidet  

Ressurslærere IKT 

Distriktssamarbeid 
skole og barnehage 

Styrke sammenheng og progresjon mellom 
barnehage og skole, samt bidra til en tryggere 
overgang for barnet. 
 

Alle barneskoler og 
barnehager  
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4.2 Videreutdanning 
 

Tiltak Formål Målgruppe 

Videreutdanning i relevante 
undervisningsfag i skolen  

Innfri krav til formell utdanning jf. 
opplæringsloven §§ 10-1 og 10-2 

Lærere i grunnskolen 

Rektorskolen 
Aktuelle kandidater vurderes 
fortløpende av rektor i samarbeid med 
skoleeier 

Styrke lederrollen og -kompetansen  Rektorer og avdelingsledere 

 
 

4.3 Etterutdanning og lokale kompetansetiltak 
 

Tiltak Formål Målgruppe 

Lærende ledernettverk  Utvikle en utforskende innstilling til egen lederpraksis, 
utvikle lærende organisasjoner som har kollektiv 
forbedringskraft og bidra til helhet og sammenheng i 
rælingsskolen 
(i samarbeid med utviklingsveileder i Regionalt 
Skoleeiersamarbeid Øst) 

Rektorer og 
avdelingsledere  

Veiledning av ledere v/ 
skoleeier  

Styrke og videreutvikle lederkompetansen Rektorer og 
avdelingsledere 

Årlig lederseminar Lederutvikling Rektorer og 
avdelingsledere 

Felles økt på 
planleggingsdag for 
ansatte i barnehager og 
skoler 

Bidra til felles forståelse og kunnskap om livsmestring 
(felles tema i rammeplan for barnehager og i LK20). 
Styrke overgang barnehage – skole. Bidra til kontinuitet 
og sammenheng i hele læringsløpet. 

Alle ansatte i 
barnehager og skoler 

Veiledning av nyutdannede 
lærere – rælingsskolens 
veiledningsprogram 

Styrke læreren i yrkesrollen  Nyutdannede lærere 
(inntil 2 års erfaring) 

Kurs i leseopplæring for 
nyansatte lærere 

Styrke lærernes kompetanse i tidlig leseopplæring Nyansatte lærere (og 
andre som har behov) 

Kurs i regning som 
grunnleggende ferdighet 
og begynneropplæring i 
matematikk 

Styrke lærernes kompetanse i begynneropplæringen Nyansatte lærere (og 
andre som har behov) 

Lærende nettverk 
matematikk (DEKOMP) 

Styrke lærernes kompetanse innen ny fagplan i 
matematikk (LK20)  

Matematikk- og 
ressurslærere regning 
på 5.-10. trinn. 

Kurs og kompetanseheving 
basert på lokale behov 

Skaffe kompetanse som bidrar til å realisere skolens 
ambisjoner og virksomhetsplan 

Ansatte i skolene, 
etter behov 

Samarbeid mellom 
kommuner og 
Fylkeskommune Viken 

Etablere et langsiktig og forpliktende samarbeid om 
elevers læring og utvikling i et 13-årig løp for at flest mulig 
skal gjennomføre og bestå opplæringen. 

Skoleeiere 
Rektorer 
Rådgivere 
PPT 

Samarbeid mellom 
Marikollen, Sandbekken og 
Rælingen vgs  

Etablere et langsiktig og forpliktende samarbeid om 
elevers læring og utvikling i et 13-årig løp for at flest mulig 
skal gjennomføre og bestå opplæringen. 

Rektorer 
Rådgivere 
Lærere 

BTI – bedre tverrfaglig 
innsats 

Implementere ny modell for tidlig innsats, med 
kompetanseheving og veiledning 
Styrke skolenes arbeid med å følge opp Meld. St. 6 
(2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap i barnehage, skole og SFO  

Ansatte i alle skoler 

Trygg oppvekst - mestre 

hele livet 

Videreutvikle modell for å etablere og styrke 

kompetansen hos ansatte slik at de er trygge voksne i 

relasjon til elevene 

Ansatte i alle skoler 
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