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1. Sammendrag
Kompetanseplanen har en forankring i tilstandsrapporten som fremhever det faktum at vi ved skolene i Risør
«benytter undervisningsformer og arbeidsmåter som kan gi elevene et best mulig læringsutbytte». Videre
legger tilstandsrapporten vekt på at det at:
«Satsingsområdene har til hensikt å heve kompetansen både faglig og sosialt for alle elevene. De to store
prosjektene Bedre Tverrfaglig Innsats og realfagskommune er sentrale satsinger for å løfte elevene slik at de
kan nå sitt potensiale».
Resultatene i denne tilstandsrapporten er et godt utgangspunkt for at kommunen, skolene og hver lærer kan
forbedre sin praksis».
Konklusjonen i tilstandsrapporten peker på utfordringer knyttet til regionens lave utdanningsnivå, noe som
gir grunnlag for bekymring. Viktigheten av å jobbe kunnskapsbasert og kontinuerlig sørge for god dekning
av kompetanse synes kritisk gitt denne konteksten. Vi kan trekke ut noen hovedtrekk fra tilstandsrapporten
som kan gi et godt grunnlag for kompetanseplanen:





Det er mange resultater som i snitt er like gode eller bedre enn sammenlignbare kommuner
Lærertetthet er i stor grad tilfredsstillende.
Resultatene gir grunnlag for en fortsatt satsing på grunnleggende ferdigheter
Resultatene på eksamen i engelsk skriftlig gir grunnlag for økt satsing.

2) Kompetanseplanens forankring og
ambisjoner
Risør kommune er pålagt å overholde opplæringslovens krav om kompetanseutvikling:
Opplæringsloven§ 10-8. Kompetanseutvikling
§ 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.
Lovkravet er utfordrende ved at kommunen må være bevisst behovet for å ha oppdatert kompetanse, noe
som gjør rekruttering til en sentral grunnmur i kommunens samlede kompetanse. Selv om det er Risør
kommune som har ansvar for kompetanseutviklingen og at denne er forankret i enhetenes og kommunens
kjernevirksomhet så har statlige utdanningsmyndigheter en viktig rolle og ansvar for å sikre en gunstig
utvikling for kommunens samlede kompetanse. I så måte er denne kompetanseplanen et uttrykk for et
kollektivt ansvar for at Risør kommune har den nødvendige kompetansen slik at hver elev får muligheten til
å utnytte han eller hennes fulle potensiale.
Kompetanseplanen er utviklet i samråd med enhetslederne i områdemøtet og den formelle kompetansen er
kartlagt i programmet QM+. Planen er presentert for skolene og utdanningsforbundet. Planen skal være
oppnåelig ut fra økonomiske rammer i kommunen for gjeldende periode. Kompetanseplanen har to
hovedelementer:
Videreutdanning og etterutdanning.
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3. Overordnede mål fra kommuneplanen og
øvrige styringsdokumenter
Ett av hovedmålene i den gjeldende kommuneplanen er som følgende:
VI SKAL HA SKOLERESULTATER OVER LANDSGJENNOMSNITTET
Kommuneplanen presiserer målet:
Vi vil øke kunnskapen om og forstå årsaker til skoleresultatene ved å:
- fremme et godt læringsmiljø og gjennom tidlig innsats og treffsikre tiltak hindre utvikling av
problematferd
- redusere bruk av spesialpedagogiske tiltak der hovedutfordringen er atferdsproblematikk
- øke fokus på barn med minoritetsspråklig bakgrunn og deres behov
- fremme deltakelse og aktivitet; alle unge skal ha en meningsfylt hverdag
- se hele familien og iverksette effektive tiltak for å styrke foreldrerollen og familien
Vi vil øke kvaliteten på innhold i barnehage og grunnskolen ved å:
- systematisk bruke kvalitetsindikatorer
- sørge for at alle som jobber med barn og unge har en formell utdanning eller er i et
utdanningsløp
- hvert år gi et antall ansatte muligheten til å gjennomføre etter- og videreutdanning gjennom
programmet «Kompetanse for kvalitet», eller tilsvarende
- øke fokus på faglig utvikling i de lavere klassetrinn og opprettholde trykk på trening i lesing,
skriving og regning også etter 5. klassetrinn
- heve ambisjonene på alle ferdighetsnivåer, hvor også de flinkeste stimuleres til videre læring
og talenter løftes fram
I likhet med lovverket er kommuneplanen også utfordrende ved at den stiller krav til alle deler av dette
komplekse feltet, noe som videre fordrer at enhetene evner å prioritere de områdene der behovet for
kompetanseheving er sterkest.

4. Hva inngår i begrepet kompetanse?
Skolen er en organisasjon som jobber for å utvikle elevene både faglig og sosialt innenfor en trygg ramme.
Denne illustrasjonen fra UDIR illustrerer skolens kjernevirksomhet:

Denne illustrasjonen gir et godt bilde av at skolen er en særdeles kompetansekrevende organisasjon som
krever at alle ledd gir hverandre støtte for å gi elevene en undervisning som forbereder dem mot framtiden.
Som tidligere presisert gir Risørs kommuneplan noen mål og føringer for hva Risør skal oppnå med
grunnskoleopplæringen. Disse målene vil stadig måtte fortolkes gitt ny kontekst og det er viktig å ha en
dynamisk forståelse av kompetansen for å kunne ivareta elevene i framtidens skole. Det synes relevant å
bruke professor Linda Lays definisjon av kompetanse som bestående av disse komponentene
KUNNSKAPER
FERDIGHETER
EVNER
HOLDNINGER
Disse kompetansekomponentene er illustrert og eksemplifisert i denne figuren1:

Når Risør kommune skal videreutvikle sin samlede kompetanse så det altså ikke bare spørsmål om formelle
kunnskaper men også ferdigheter, evner og holdninger vil bli viktige elementer for å kunne ha en helhetlig
forståelse av begrepet kompetanse. Innenfor skolefeltet indikerer UDIR at:
1

https://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-som-begrep-og-ressurs-linda-lai.pdf
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2

Det er interessant å merke seg at Udirs kompetansebegrep overskrider tradisjonelle faggrenser og
inviterer til et læringsarbeid som tar sitt utgangspunkt i å løse virkelighetsnære utfordringer. Det blir
da essensielt «at opplæringen er koplet til kompetansemålene og bidrar til at eleven oppnår
kompetansen med høyest mulig grad av måloppnåelse».3

2

3

Kilde: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsta-kompetanse/

https://vimeo.com/157439380 (UDIR- å jobbe med læreplanen del 2 av 4)

5. Framtidens kompetansebehov: analyse
av kapasitet og kvalitet
KOMPETANSEKRAV:
Kompetansekravene for tilsetting og undervisning i grunnskolen ble endret med virkning fra 1.8.2015. I
henhold til kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven kreves det 30 studiepoeng relevant kompetanse for å
undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet. På ungdomstrinnet
kreves det 60 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk
eller engelsk, og 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i øvrige fag unntatt valgfagene,
utdanningsvalg og arbeidslivsfag. §§ 14-1 – 14-3 med krav om 30 studiepoeng gjelder ikke valgfag,
arbeidslivsfag og utdanningsvalg. For ytterligere informasjon, se denne lenken
Risør kommune har høy grad av bevissthet rundt kompetansekravet gjeldende fra 1.8.2025
SAMLET KOMPETANSEBEHOLDNING FORMELL UTDANNELSE PR 1.8.19: RISØR
KOMMUNE
Fag

Master(hovedfag) >60stp

Norsk

60stp

30stp

15stp

7

14

28

8

<15stp

Matematikk

1

1

15

24

11

2

Naturfag

1

4

3

18

8

1

Engelsk

2

14

9

1

Annet
fremmedspråk

1

5

2

Samfunnsfag

3

10

15

12

8

6

9

8

1

5

6

12

1

5

3

5

4

6

5

9

2

8

7

IKT

1

2

7

2

Historie

1

6

3

Kunst og
håndverk

1

Musikk
Mat og helse

1

Kroppsøving
Spes Ped

3

Geografi

1

Miljøfag

1

Drama
Rådgivning
KRLE

2
1

1
3

Bibliotek

7

11

1

Sos. Ped
MINOS

1

2
2

1

23

2

1
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Skoleledelse
Sos ped
Migrasjon

1

1
1

2
1

6. Videreutdanning:
PRIORITERINGER:
Enhetsleder i samråd med skoleeier vurderer kva som er mest hensiktsmessig å prioritere. Målet er at alle
enhetene skal utnytte mulighetene som finnes innenfor de tiltakene som er praktisk gjennomførbare.
KOMPETANSE FOR KVALITET - VIKAR- OG STIPENDORDNING
Skoleåret 2018-2019 gir staten 240 000 kr pr. student i matematikk og naturfag og 192 000kr i andre fag til
vikarordning. Stipendordningen gir studentene et stipend på til sammen 110000 kr. Lærere på vikarordning
underviser 62,5 prosent av full stilling og studerer 37,5 prosent stilling pluss 12,5 prosent egeninnsats.
Studentene fullfører 30 studiepoeng på ett studieår. Skoleeier dekker utgifter til reise, opphold og bøker i
forbindelse med studiene.
Skoleåret 2018-2019 har Risør kommune 11 lærere på kompetanse for kvalitet:






Norsk - vikarordning:
KRLE- vikarordning:
Matematikk – vikarordning, stipendordningKarriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning- vikarordning
Engelsk-vikarordning

3
1
5
1
1

REKTORSKOLEN
Skoleåret 2018-2019 deltar én undervisningsinspektør.
Bare administrativt ansatte kan søke rektorskolen.

DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING
Kunnskapsdepartementet startet i 2017 innføring av en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i
skolen. Statlige midler skal bygge opp under skoleeier sitt ansvar for kvalitetsutvikling og stimulere til et
langsiktig samarbeid mellom kommunene og mellom universitet og høyskoler. Den nye ordningen er gjort
nærmere greie for St.meld. 21 (2016-2017) Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen. I kap. 8 i
meldingen blir det foreslått tre ulike spor for statens støtte til kompetanseutvikling: desentralisert ordning for
etterutdanning, en oppfølgingsordning og en innovasjonsordning. Regjeringen har signalisert at den statlige
støtten skal trappes opp til ca. 500 millioner kroner per år.
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Her ser vi hvordan Utdanningsdirektoratet definerer modellens fire grunnsipper:

4

Desentralisert kompetanseheving representerer en endring av tidligere videreutdanningspraksis i skolen;
Lokal skoleeier har nå i større grad hovedansvaret for kompetanseutviklingen i grunnskolen (Oppll. § 10-8). Kommunene
samarbeider i nettverk og analyserer og blir enige om å prioritere satsingsområder. Oppleggene skal gjennomføres i
samarbeid med universitetet og høgskolesektoren (UH). Hvis kommunene ikke blir enige, er det Fylkesmannen som tar den
endelige avgjørelsen. Østre Agder i regi av Universitetet i Agder arrangerer desentralisert kompetanseheving i matematikk og
engelsk skoleåret 18/19, noe som vil bli videreført i skoleåret 19/20.
Lærerdeltagelse: Risør kommune deltar med én deltager i engelsk i denne ordningen 17/18. Det jobbes med å implementere
kommunens realfagssatsing i desentralisert kompetanseheving(DEKOM). Det er viktig at Risør kommune utnytter potensialet
i DEKOM. Hver enhet utarbeider en oversikt over sine behov i denne sammenheng og skoleeier fremmer disse ønskene i en
samlet bestilling i Østre Agder oppvekstforum.

Felles tema DEKOM høsten 2019 med Vegårshei: Implementering av overordnet del av fagfornyelsen
på skoleledernivå.
Enhetslederne i Risør kommune deltar på følgende DEKOM- samlinger tilknyttet overordnet del av
læreplanen Høsten 2019:
04. september, 09. oktober og 20. november (Alle dager fra kl. 09-13.)
Felles tema DEKOM våren 2020 for samtlige 8 kommuner: Fagfornyelsen.

4

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/modellens-fireprinsipper/

Tema for DEKOM Høsten 2020: IKT i læring
Finansiering: Tildeling gis med basis i forslag fra kommunene og forutsetter at kommunen bidrar med en egenandel på 30%

LÆRERSPESIALISTORDNINGEN

5

Hva er ordningen med lærerspesialister?
Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene.
Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av
lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som
de fortsetter i klasserommet.
Hvem kan søke?
Utdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Målgruppen for utdanningen er lærere
som har 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet.
Deltagelse Risør: to deltagere fra Risør ungdomsskole, 60 studiepoeng. Lærerspesialistordningen er en
ordning som kontinuerlig bør vurderes av samtlige relevante enheter i Risør kommune.

Deltagelse i lærerspesialistordningen
Risør kommune har i perioden 2017-19 utdannet to lærerspesialister innen realfag ved Risør ungdomsskole.
Risør kommune vil kontinuerlig vurdere muligheten av å utdanne flere lærerspesialister.

5

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/larerspesialistutdanning/

Kompetanseplan grunnskolen 2018-21 side 13

7. ETTERUTDANNING
Etterutdanning vil være en konstant komponent i Risør kommunes kompetanseutvikling; det vil alltid være
behov for at de ansatte tilegner seg nye og videreutvikler sine kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger
for å forbedrer kvaliteten på læringsarbeidet. Basert på lokal kunnskap om de ansattes nåværende
kompetanse har enhetslederne i Risør kommune identifisert følgende områder som hovedfokus:
Vårt behov for etterutdanning er:
Tema
2018/19 2019/20 2020/21 2020/22
Læringsmiljø X
Elevenes
X
psykososiale
miljø
Klasseledelse
IKT/koding
X
Fagfornyelsen X
X
Tidlig innsats
og
overganger
Vurdering
Viktige forutsetninger for å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis:
En implementeringsplan av god kvalitet
Tid og arenaer for kollektiv læring- tidfesting.
Oppfølging og god gjennomføring.

8. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER
Tilskudd fra stat/fylke er en kritisk faktor for å drive kompetanseheving i Risør kommune
Lokale økonomiske rammebetingelser legges inn i planen etter at budsjett og økonomiplan for Risør
kommune er vedtatt av bystyret høsten 2018.
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9. Plan for evaluering av kompetanseplanen
Kompetanseplanen evalueres og rulleres på slutten av hvert skoleår.
m kunnskap, regional utvikling og

