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Rådmannens innstilling

”Plan for kompetanseutvikling for personalet i skolen i Nesset kommune 2014-2017" godkjennes.

Saksopplysninger

Plan for kompetanseutvikling er en plan for etter- og videreutdanning for personalet i skolen i Nesset. 
Skolen i Nesset har hatt en slik plan i mange år. Den gir konkrete føringer for tiltak kommende 
skoleår. Plana sier også noe om retning og videreføring av tiltak i åra etter. Plan for 
kompetanseutvikling skal ivareta informasjon til ansatte, politikere og publikum, den skal være et 
styringsredskap for skoleeier og skoleledelse, og den er et grunnlag og forutsetning for å søke statlige 
tilskudd.

Planen skal være et svar på kompetansebehovet blant personalet. Skolene v/rektor melder behov for 
etter- og videreutdanning og sammen med skoleeiers behov danner dette grunnlaget for planen.

Planen har i hovedsak 5 deler. Første del beskriver mål og setter planen i sammenheng med Plan for 
skoleutvikling. Andre del sier noe om prosessen i arbeidet med plana og bruk av kommunale 
kursdager. Tredje del viser konkrete tiltak for ledere og lærere med tilhørende kostnader og 
finansiering. Fjerde del sier noe om veiledning av nytilsatte, nyutdanna lærere. Femte del er ei 
evaluering av gjeldende plan. 



Vilkåra for permisjoner i forbindelse med etter- og videreutdanning følger til enhver tid gjeldende 
permisjonsreglement for Nesset kommune.

Strategidokumentet ”Kompetanse for kvalitet, strategi for etter- og videreutdanning 2012-2015” fra 
Kunnskapsdepartementet gir sentrale føringer. Spesielt gjelder dette videreutdanning med statlig 
finansiering. 

Staten dekker fra 2014/15  60 %, kommunen 15 % og lærer 25 % av vikarutgifter og studieavgifter i 
de fleste fag. For matematikk og naturfag dekker staten 75% av vikarutgiftene.  Kommunens reelle 
utgifter er likevel større enn vikarutgiftene. Utgifter til reise, opphold og faglitteratur på samlinger 
kommer i tillegg og må dekkes av kommunen.

Forslaget til Plan for kompetanseutvikling har vært drøftet mellom skolefaglig rådgiver og rektorene. 
Forslaget er sendt skolene, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta til uttalelse. Det har kommet 
inn 1 uttalelse.

Vurdering

Videreutdanning:
Nesset kommune har i tidligere sak(HOK 58/12 og F 106/12) prioritert videreutdanning i logopedi. 1 
lærer har startet videreutdanning, og denne fortsetter.  I tillegg er det utlyst videreutdanning for inntil 2 
lærere i matematikk eller regning. Dette er i tråd med vedtatt plan for skoleutvikling der 
satsingsområdene framover vil være Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag og Vurdering

Nesset kommune har deltatt i den statlige ordninga for videreutdanning siden den startet i 2009. Pga. 
fondsmidler har dette vært mulig sammen med den statlige finansieringen.  Den statlige andelen er fra 
neste skoleår økt, dette gjør det mulig å få flere på videreutdanning.

Etterutdanning:
Innenfor etterutdanning vil det meste av kostnader og tid også neste år gå satsingsområder vedtatt i 
Plan for skoleutvikling. Dette gjelder i hovedsak Vurdering og Regning som grunnleggende ferdighet i 
alle fag. Fylkesmannen gir ikke lenger ordinære tilskudd til etterutdanning. Midlene fra Fylkesmannen 
blir spisset mot enkeltområder, for perioden framover blir ungdomstrinnet prioritert gjennom 
”Ungdomstrinnssatsinga”. Nesset kommune blir ikke med der før fra høst-15, men vi vil likevel starte 
satsingsområdet Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag fra høst-14.

Det er kommet innspill til plana fra Indre Nesset barne- og ungdomsskole. De ønsker mulighet for 
videreutdanning i engelsk. I og med at videreutdanningsmidler allerede er utlyst, settes dette opp som 
prioritering for skoleåret 2015/16. 
Det ønskes også kursing av nytilsatte i skriving av fagtekst. Dette er satt opp som pkt. 2.3 under 
etterutdanning for personalet.

Økonomiske konsekvenser

Det er beregnet totale utgifter for neste skoleår på kr. 808.000,- til etter- og videreutdanning. Det er 
beregnet til sammen kr. 350.000 i tilskudd. Kommunal andel blir da kr.458.000,-.  Det hefter en del 
usikkerhet om beregning av utgifter fordi en del av tiltakene ikke er konkret planlagt, men det er satt 
av penger. På samme måte vet vi ikke pr. nå størrelsen på tilskuddene. Tilskudd til videreutdanning 
avhenger bl.a. av om alle kommunene benytter ”sin” andel av potten. Hvis ikke fordeles dette til de 
kommuner som har søkt og tildeling kan øke.
Derfor må iverksetting av Plan for kompetanseutvikling hele tiden tilpasses de økonomiske 
forutsetningene, inkl. egne budsjetter. En må regne med å bruke fondsmidler til mye av 
kompetanseutviklingen.



Betydning for folkehelse
Langsiktig planlegging og forutsigbarhet er positivt for arbeidsmiljøet. Mulighet for faglig utvikling 
fremmer trivsel. 
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VISJON OG MÅL  

 

 
 

VISJON OG HOVUDMÅL 

Visjon: ”Jeg velger meg Nesset” 

 

Dei tilsette i skoleverket i Nesset skal ha den kompetansen som krevst 

for å realisere kunnskapsløftet, gjeldande lov og forskrift og  

Plan for skoleutvikling. 
 

 

I Plan for skoleutvikling er det formulert delmål og tiltak i forhold til 4 av 

kommunens 6 hovudmål. For å nå måla og kunne gjennomføre tiltaka er det 

nødvendig med kontinuerleg kompetanseheving i personalet. 

 

 

Plan for kompetanseutvikling skal bidra til å realisere måla i 

 Plan for skoleutvikling 2014/2017, som denne planen er knytta til ved at mål og 

tiltak i dei to planane heng saman. 
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PROSESS 

Fase 1 - Utgangspunkt: 

I arbeid med kvalitetsutvikling i skolen er det viktig å foreta lokale prioriteringar i høve viktige 

satsingsområde.  Slik prioritering ligg i Plan for skoleutvikling, som er eit viktig grunnlag for 

mål og tiltak som det er føreslege og søkt midlar til i denne planen.   

 

Denne planen held seg og til den nasjonale satsinga ”Kompetanse for kvalitet” – strategi for 

etter- og vidareutdanning 2012-2015”.  Ein lærar starta  haust-13  med utdanning til logoped 

(120 studiepoeng), etter 50-25-25 ordninga (Gjeldande permisjonsreglement er lagt ved).  Dette 

skoleåret er i tillegg to undervisningsinspektørar i gang med avsluttende masterutdanning i 

skoleleiing.  Kommunen treng statlege midlar for å greie å få til både vidare- og etterutdanning 

for personalet i tråd med intensjonen i kvalitetsmeldinga. 

 For Nesset kommune prioriterast no vidareutdanning i logopedi fordi kommunen ikkje har 

eigen logoped. I tillegg prioriterer denne plana videreutdanning i matematikk for 1-2 lærarar.  

 

Fase 2 – Kartlegging av kompetansebehov: 

Det vart gjennomført ei stor kompetansekartlegging våren 2009, der lærarane har fylt ut eit 

spesialtilpassa skjema for pedagogisk personale. Seinare har skolane sett opp sine behov for ny 

kompetanse på grunnlag av kompetanse, fagdekning i høve nye krav og aldersutvikling. Desse 

viser kva fagdekking og mangel på dekking skolen har, både no – og med vurdering av 

situasjonen framover.  

 

Fase 3 – Val av strategiar (langsiktige): 

 Mål i den statlege satsinga ”Kompetanse for kvalitet” og  i Plan for skoleutvikling legg 

sterke føringar, det same gjer krava i Kunnskapsløftet.   

 Skolane sitt behov for basiskompetanse har vore styrande for vidareutdanningstiltaka. 

No kjem eit stort behov for spesialundervisning og logopedi i tillegg. På sikt vil vi også 

trenge fleire fagutdanna med praktisk-estetiske fag. 

 Resultat frå Nasjonale prøver har over år vist jamn framgang i lesing og engelsk både på 

5. , 8. og 9.trinn. I rekning har det vore svakare resultat på 5.trinn siste åra. Gjennom 

satsing på lesing over fleire år og i prosjektet ”Skriving av fagtekst” er leseferdigheitene 

auka. Det vil no bli satsa på rekning som grunnleggande ferdigheit saman med vurdering 

i åra framover.  

 Godt læringsmiljø er og eit satsingsområde og ein viktig faktor for å oppnå gode resultat. 

Gjennom fokus på førebyggjande arbeid og god klasseleiing legg ein grunnlag for dette. 

 Plan for kompetanseutvikling skal omfatte skoleleiarar, lærarar og assistentar. 
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Fase 4 – Overordna planlegging i samarbeid med skolane, arbeidstakarorganisasjonane og 

med politisk forankring lokalt. 
Planarbeidet byggjer på kommunen sitt tidlegare planverk, på fornya kartlegging av kompetanse 

og staten sine krav. Planen skal drøftast med hovudtillitsvalde.  Planen er for fire år med ein 

tiltaksdel for 2014/2015. Plana blir politisk behandla våren 2014. 

 

Fase 5 - Planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak: 

Nesset er med i eit etablert samarbeid med kommunane i Romsdalsregionen. Regionen 

samarbeider om å gi både etter- og vidareutdanningstilbod.  

 

I Kunnskapsdepartementet sin strategi for etter- og vidareutdanning er kostnadsfordelinga endra. 

Frå og med 2014 blir fordelinga stat: 60%, kommune:15% og lærar:25%. For Matematikk og 

Naturfag gjeld ei spesiell ordning der staten dekker 75% og lærar 25%. 

Kommunen vil gjerne delta med fleire lærarar på vidareutdannings-satsinga der høgskolane gir 

gratis studieplassar og staten yter 60-75% permisjon med lønn (ved heiltidsstudium), mot at 

kommunen yter sin del.  Ut frå dei midlane som er til rådvelde er det i tillegg til logopedi lyst ut 

inntil 2 halvtidsstudium i Matematikk1 og Rekning.  

 

Samarbeid med høgskolar, universitet og ulike kompetansesenter er alltid aktuelt for å 

gjennomføre prioriterte tiltak.  I tillegg har Nesset Næringshage eit operativt Studiesenter. Dei er 

då ein aktuell samarbeidspart der studentane får eit nettbaserte tilbod nær heimen.  

 

Det vil og bli satsa på å bygge rettleiarkompetanse, drive nettverksaktivitet og interne kurs på 

område der vi har relevant kompetanse som kan vidareformidlast. Den interne skoleringa er som 

regel den viktigaste og mest effektive for utvikling av lærande organisasjonar. 

 

Tidspunkt for gjennomføring: I tråd med skoleruta for skoleåret 2014/15, forslag frå 

Fylkesmannen (vedlagt), blir det skolestart mandag 18. august. 

    

Den 39. skoleveka blir planlagt slik: (ny arb.tidsavtale gir 6 kurs-/planleggingsdagar frå 2012) 

12.06.2015 -kommunal kursdag 

13.08.2014- studiedag til planlegging på eigen skole 

14.08.2014 -studiedag til planlegging på eigen skole 

15.08.2014 -studiedag til planlegging på eigen skole 

02.01.2015 -kommunal kursdag 

22.06.2015 -studiedag til planlegging på eigen skole  

 

 

 

 

Fase 6 – Evaluering og kvalitetssikring: 

Alle tiltak evaluerast både undervegs og i etterkant. Evaluering undervegs kan føre til endringar 

i oppsett plan, som ei nødvendig kvalitetssikring. Evaluering av plan for 2013/14 finst i eit eige 

punkt under. Denne planen blir evaluert ved rullering våren 2015. 
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LEIARAR I SKOLEN 
 

 

Delmål 1: God og oppdatert kompetanse for skoleleiarar på alle aktuelle område.   

Tiltak delmål 1 – Leiarar (rektorar og inspektørar) 
Fagområde Mål Tiltak 2014/15 Langsiktige 

tiltak 

Kostnad 2014/15 

haust-14 vår-15 

1.1 Leiarmøte:  

Skoleleiarmøte  

Utvida skoleleiar-

møte m/inspektørar 

 

Informasjon 

og 

kompetanse-

heving 

 

Ca. 5 møte i året 

Ca. 2 møte i året 

Fortset   

1.2 Administrative   

       verktøy 

 

Vedlikehald 

og 

kompetansehe

ving i ePhorte, 

Unique 

økonomi, 

Heimeside o.a. 

Interne 

kursdagar i 

kommunal regi  

Oppdatering   

1.3 Leiaropplæring i 

Fronter 

Implementerin

g og drift av 

ny 

læringsplattfor

m 

Kursdagar etter 

behov 

Vidare opplæring  2.000 3.000 

1.4 Kvalitetssikr.  

kommunalt program 

etter Lov om 

opplæring § 13.10 

Vedlikehalde 

digitalt 

kvalitets-

sikringsprogra

m (Moava) 

Arbeid i  

skoleleiar-møte. 

  

   

1.5 Elevvurdering, 

gjennomføring av 

muntl. eksamen 

Heve 

kompetansen  

Kurs 1 dag og 

arbeid i  utvida 

skoleleiarmøte  

  6.000 

1.6 

Inspektørfunksjonen 

Heve 

kompetansen, 

auke 

støttefunksjon

en for rektor, 

skolevandring 

Eksterne kurs Drive 

teambygging 

4.000 6.000 

1.7 Vidareutdanning Auka formell 

kompetanse 

rektor/ 

inspektør 

Rektorskole for 

1 rektor 

1 skoleleiarar 

annakvart år.   

20.000 30.000 

1.8 Fokus på Kap 9a 

og klasseleiing   

Nullvisjon mot 

mobbing 

Kursing i Kap 

9a 

 

Fortset   

   Sum tiltak 26.000 45.000 

   Total sum 71.000 
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 PERSONALET I SKOLEN 
 

Delmål 2:  Lærarane i Nesset skal ha god fagkompetanse og god handlingskompetanse i 

alle samanhengar i skolekvardagen.  

 

Tiltak delmål 2 - Vidareutdanning 
Fagområde Mål Tiltak 

2014/15 

Langsiktige tiltak Kostnad 2014/15 

haust-14 vår-15 

2.1 Logopedi Høg kompetanse 

og kontinuitet i 

ressursgruppa. 

1  lærar 30 

st.p. på vidare-

utdanning i 

logopedi  

 

120 studiepoeng 130.000 180.000 

2.2  Engelsk 

 

Dekning innan 

2012 på u.steget/ 

innan 2020 på b. 

steget 

  

 Vidareutdannings-

tilbod 2015/16 

  

 

2.3  Matematikk 

 

Dekning innan 

2012 på u. steget 

innan 2020 på b. 

steget 

1-2 lærarar på 

barnetrinnet i 

vidareutd. i 

matematikk/ 

rekning 

 

Fleire med 60 st.p 
(gjeld ved nytilsetting) 

130.000 180.000 

2.4  Norsk 

 

Dekning innan 

2012 på u. steget/ 

2020 b. steget 

  

Fleire med 60 st.p 
(gjeld ved nytilsetting) 

  

2.5 Andre fag Så god dekning 

som råd ved alle 

skoler 

 Kunst & handverk, 

musikk, kroppsøving 

  

   Sum tiltak 260.000 360.000 

   Total sum 620.000 
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Tiltak delmål 2 - Etterutdanning 
Fagområde Mål Tiltak 2014/15 Langsiktige tiltak Kostnad 2014/15 

haust-14 vår-15 

2.1 IKT Alle skal ha 

basiskunnskap 

for sitt 

hovudsteg  

(IKT-plan)  

 

-Kurs i 

grunnleggande 

IKT-kunnskap for 

alle lærarar på 1.-

10. tr.  

- Skolering av IKT- 

kontaktar 

- Kurs i tilpassa ikt-

kunnsk. for alle 

lærarar på  u.steget.  

- Kurs viderekom. 

på spes. områder 

 

13.000 17.000 

2.2  Fronter Fronter i aktivt 

bruk 

på alle trinn 

Fortsette med 

interne kurs etter 

behov 

Vidare 

implementering på 

skolane 

6.000 9.000 

2.3 Skriving 

av fagtekst 

Implementere 

manual 

Kursing av 

nytilsatte haust -14 

Kontinuerlig 

oppfølging 

2.000  

2.4 Spesial-

pedagogikk 

        

Sikre 

ivaretaking av 

elevar med 

enkeltvedtak,  

og  ”gråsone-

elevar” 

Vidareføre den 

etablerte 

ressursgruppa  

Fortsette i perioden. 

Kompetansebygging 

gjennom nettverk 

4.000 6.000 

2.5 Regning 

som 

grunnleggande 

ferdigheit i 

alle fag 

Auka 

kompetanse i 

regning 

Starte opp eit 

etterutdanningsløp 

høst-14 

Prosess med ekstern 

rettleiing . 

Ungdomstrinn i 

utvikling 

10.000 10.000 

2.6 

Elevvurdering/ 

vurdering. 

Auka 

kompetanse og 

ferdigheit. 

Fortsette 

vurderingsarbeidet 

haus -14. 

Skolering i 

vurdering ved 

muntl. eksamen 

 

Skolering for alle 

Samordning med 

etterutdanning i 

regning 

10.000 10.000 

2.7 

Skoleassistent-

rolla 

Auka 

kompetanse og 

oppdatering 

Tilby aktuelle kurs Regelmessige tilbod 

på kommunale 

kursdagar 

4.000 6.000 

2.8 Valfag Auke 

kompetansen i 

nye valfag 

Tilby relevante 

kurs 

 4.000 6.000 

   Sum tiltak 53.000 64.000 

   Total sum 118.000 
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KOSTNAD  
 

 

Stipulert kostnad: Haust 2014       vår 2015 

TILTAK -  delmål 1 – leiarar     26.000                 45.000   

TILTAK -  delmål 2 – personalet i skolen, -

vidareutdanning 

 260.000                360.000 

TILTAK  -  delmål 2 - personalet i skolen, 

etterutdanning 

53.000                64.000        

sum 339.000             469.000 

Støtte frå STAT til etterutd.:   0           0          

Støtte frå STAT til vidareutd:   -175.000           - 175.000 

Kommunal kostnad: 164.000            294.000 

 

 

Den planlagde aktiviteten for kompetanseutvikling hos pedagogisk personale har ein stipulert 

kommunal kostnad for hausthalvåret på kr. 164.000 og kr. 456.000 totalt for skoleåret 2014/15. 

Då er studieavgifter, dekking av materiell, utgifter til reise og opphald og frikjøp etter 

kommunale og nasjonale reglar for personar som kjem til å delta på dei ulike studia forsøkt 

berekna. I tillegg er det overslag på kostnad for kursdagar,  kompetansesenter, private tilbydarar 

eller eigne krefter.   

 

Midlane til etterutdanning vil ha slik prioritering: 

 

1. Rekning som grunnleggande ferdigheit i alle fag 

2. Elevvurdering/ vurdering 

3. Bruk av Fronter  

 

Frå 2013 er støtte til etterutdanning kanalisert gjennom ungdomsskolesatsinga. Vi deltek der frå 

haust-15 med satsingsområdet ”Rekning som grunnleggande ferdigheit i alle fag”.  

I tillegg søker kommunen om studieplassar i logopedi og matematikk  som evt. utløyser  

175.000kr pr halvår.  

Sjølv om desse søknadane blir imøtekomne, må kommunen ta i bruk avsette fond for å kunne 

gjennomføre den planlagde aktiviteten. Viss søknadene om støtte ikkje blir imøtekomne, må 

planen revurderast og aktiviteten tilpassast.    
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PLAN FOR NYTILSETTE, NYUTDANNA LÆRARAR  

Lærarane i Nesset skal ha god fagkompetanse og god handlingskompetanse i 
alle samanhengar i skolekvardagen. 

 

Dette står i delmål 2 for ped.personale. Nytilsette nyutdanna lærarar fyller oftast den første 

ferdigheita, god fagkompetanse, men må lære den andre, god handlingskompetanse, etter at dei 

har starta i jobben. Då er det viktig at kommunen i samarbeid med skulane legg til rette for at 

handlingskompetansen blir god. 

”Praksisteorien innebærer begrunnelser for og forståelse av egen klasseromspraksis basert på 

erfaring, kunnskap og verdier” (Handal og Lauvås 1999). 
 

Kommunen er pålagt å ha eit opplegg for rettleiing av nyutdanna lærarar. Høgskulen i Volda har 

invitert kommunane i Møre og Romsdal med på eit opplegg for dette. Opplegget inneber 

samlingar for nyutdanna med erfaringsutveksling og fagleg innhald. Skolen må oppnemne 

mentor(ar) som og deltek på desse samlingane. I skoleåret 2013/14 hadde vi i kommunen ikkje 

nyutdanna. Behovet for rettleiing kommande skoleår har vi enda ikkje oversikt over. 
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EVALUERING AV PLAN FOR 2013/14  
 

Delmål 1 leiarar:  
Tiltak 1.1 og 1.2: Dei nemnde tiltaka/ møta er gjennomførde. Fellesmøta med alle inspektørane 

tilstades, gjennomføres 2-3 gonger i skuleåret.  

 

Tiltak 1.3: Tiltaket ”Leiaropplæring i Fronter” er delvis oppfylt som intern opplæring.Rektorane 

deltok på del av Fronterdag i feb.-14. Elles har det vore jamt arbeidd på kvar skole for å 

implementere læringsplattforma og for å få alle til å bruke verktøyet.  

 

Tiltak 1.4: Digitalt kvalitetssikringsprogram ”1310.no” er innkjøpt og rektorane har fått 

skolering. Skoleåret 2013/14 er andre året vi tar dette aktivt i bruk. 

 

Tiltak 1.5: Tiltak ”Elevvurdering” er gjennomført og blir vidareført.  Studietur til Skottland i 

okt./nov.-13 gjennomført med godt fagleg utbytte. Tilbakemeldingane frå deltakarane var gode. 

 

Tiltak 1.6:  Nettverksarbeid mellom inspektørane er ikkje gjennomført. 

 

Tiltak 1.7: 2 inspektørar gjer ferdig masterutdanning med NTNU dette skuleåret.  

Tiltak 1.8: Opplæring og implementering av overordna system vår-14  

 

 

 

Delmål 2 vidareutdanning:  

Tiltak 2.1: Ein lærarar tar vidareutdanning i logopedi dette skoleåret. 

 

 

Delmål 2 etterutdanning: 

Tiltak 2.1 og 2.2: IKT- og Fronter-skolering blir gjennomført fortløpande som små drypp på 

kvar skole.    

 

Tiltak 2.3 ”Zippys venner” i småskolen, delvis gjennomført. I Eidsvåg erstattar opplegget DUB 

(PPT/bhg/skole) Zippys venner. 

 

Tiltak 2.4  Det er oppretta ei ressursgruppe med høg kompetanse på leseopplæring. Denne 

ressursgruppa har fått kursing i SOL (systematisk observasjon av lesing) og bidrar med 

rettleiing til lærarar og kartlegging av elevar. Fokuserer på tidleg innsats. 

 

Tiltak 2.5  Rekning som grunnleggande ferdigheit førebuast vår -14 og startar opp haust -14 

 

Tiltak 2.6  Arbeid med vurdering inneheldt førebuing til studietur og etterarbeid, bl.a på kursdag 

3.januar-14. 

 

Tiltak 2.7  Skoleassistentar deltok på studietur. Ikkje eigne kurs for assistentar dette skoleåret. 

Tiltak 2.8  Valfag. Enkeltkurs gjennomført. 
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Vedlegg:  
 

 

Permisjons- og fleksitidsreglement for Nesset kommune: 

14.3 Utdanningspermisjon for undervisningspersonale 

Reglement for permisjon og støtte til lærere i tilknytning til videreutdanning med statlig medfinansiering. 

  
1. Skolefaglig rådgiver i kommunen lyser ut antall plasser for videreutdanning i god tid før søknadsfristen går ut. 

Skolefaglig rådgiver er ansvarlig for at det utarbeides en felles plan for kompetanseutvikling for skolene.  

 

2. Rektorene skal angi hva for studier de ønsker å prioritere, ut fra skolenes behov for kompetanseheving i enkelte fag, 

kommunale prioriteringer i plan for kompetanseutvikling, og ut fra sentrale føringer.  

 

3. Dersom det melder seg flere studenter enn det kommunen har budsjettert med, velger kommunen, etter drøftinger 

med arbeidstakerorganisasjonene, ut hvem som skal prioriteres. Det legges vekt på skolenes/kommunenes behov, 

lokale planer, sentrale føringer og andre relevante forhold.  

 

4. Alle søkerne skal ha skriftlig tilbakemelding på søknaden. Blir søknaden innvilget skal den enkelte søker få en 

skriftlig avtale om hvordan permisjonen skal tas ut. De som innvilges permisjon etter dette reglementet har rett på 

permisjon med lønn for 75 % av permisjonstiden, og kan i tillegg velge å ta ut 25 % permisjon uten lønn eller 

fortsette i jobb i 25 % av den totale permisjonstiden. Undervisningsdager, lesedager, eksamensdager og andre 

fastlagte studiedager skal inngå i permisjonstida. Rektor og lærer samarbeider om å tilpasse læreren sin arbeidsplan i 

henhold til innvilga permisjon.  

 

5. Finansieringsordningen 75 - 25 regnes i forhold til studiets omfang. Ordningen brukes uavhengig av 

stillingsprosenten. I praksis betyr dette at en lærer skal fristilles til å studere 3/4 av det omfanget studiet er stipulert 

til. 1/4 av omfanget studiet er stipulert til, skal læreren bruke til sine ordinære oppgaver på skolen, dette er de 25 % 

som er lærerens eget bidrag. Alternativt kan læreren innvilges permisjon uten lønn for 25 % av studiet  

 

6. Når studiet starter, og læreren har fått oversikt over studiedager ved høyskoler/universitet skal dette rapporteres til 

skolene slik at det kan utarbeides en plan over hvilke dager læreren tar ut permisjon med lønn, alternativt permisjon 

uten lønn, 25 % av studiet. Dette er spesielt aktuelt ved deltidsstudier, og der læreren kan velge å være i jobb 1/4 av 

studiet.  

 

7. Utgifter til reise og opphold dekkes av kommunen, og utbetales mot dokumenterte utgifter på ordinær reiseregning. 

Det forutsettes at billigste reisemåte blir benyttet. Oppholdet avklares med arbeidsgiver i starten av studieåret.  

 

8. Utgifter til semesteravgift og nødvendig studiemateriell dekkes mot pensumliste og dokumenterte utgifter.  

 

9. Eventuelle studieturer som er obligatorisk for studiet dekkes av kommunen. Eventuell ekstraordinær stor kostnad må 

gjøres kjent i søknaden, eller så snart studenten er kjent med slike utgifter. Arbeidsgiver skal uansett godkjenne 

studieturene på forhånd.  

 

10. Bindingstida etter endt utdanning er tilsvarende lengden på studiet, men maksimalt to år.  

 

11. Dersom arbeidstakeren ønsker å slutte i stillingen før bindingstiden er utløpt, skal det legges til grunn en 

forholdsmessig tilbakebetaling av mottatt lønn og dekning av utgifter som den ansatte har mottatt i permisjonstiden. 

Det kan inngås avtale om tilbakebetalingsordning begrenset oppad til tre år. Avsluttes utdanningen av arbeidstaker 

selv, og dette ikke skyldes sykdom eller andre spesielle forhold, skal arbeidstaker tilbakebetale lønn / utgiftsdekning 

etter de samme regler som avslutning av arbeidsforhold før bindingstidens utløp. Bindingstiden for arbeidstaker 

regnes fra det tidspunkt eksamen er avlagt og arbeidstakeren er tilbake i sitt ordinære arbeid. Dersom arbeidstaker 

ikke har bestått eksamen plikter arbeidstaker å gå opp til ny eksamen for egen regning. Dersom årsaken til ”ikke 

bestått” skyldes sykdom eller andre spesielle forhold skal likevel arbeidstaker gå opp til fornyet eksamen på et senere 

tidspunkt som avtales med arbeidsgiver, og i slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke eventuelle kostnader ved ny 

eksamen. Vilkårene for eventuell tilbakebetaling av dekte utgifter blir fastsatt av rådmannen i hvert enkelt tilfelle. 

Eventuell renteberegning følger satser fastsatt av finansdepartementet for rimelige lån hos arbeidsgiver.  

 

12. Etter avlagt eksamen framlegges vitnemål for arbeidsgiver.  
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Dersom staten endrer sin fordelingsnøkkel i forhold til dekning av utgifter til slik videreutdanning, eller det kommer 

endrede vilkår for finansieringen, endres det kommunale reglementet tilsvarende.  Ved andre studieomfang der skoleeier 

har fått vikarmidler til lærere som skal gjennomføre annen videreutdanning enn de statlig frikjøpte studieplassene, brukes 

gjeldende fordelingsnøkkel tilsvarende. 

For studieåret 2014-15 har staten følgende fordelingsnøkler: 

 

Matematikk og naturfag: Stat 75 %  Kommune   0 % Arbeidstaker 25 % 

Andre fag  Stat 60 %  Kommune 15 % Arbeidstaker 25 % 

 

Dersom staten endrer sin fordelingsnøkkel i forhold til dekning av utgifter til slik videreutdanning, eller det kommer 

endrede vilkår for finansieringen, endres det kommunale reglementet tilsvarende.  Ved andre studieomfang der skoleeier 

har fått vikarmidler til lærere som skal gjennomføre annen videreutdanning enn de statlig frikjøpte studieplassene, brukes 

regelen 50 – 25 – 25 tilsvarende. 

14.4 Utdanningspermisjon 

Alle kompetansetiltak som Nesset kommune støtter skal ha utgangspunkt i kommunens behov for kompetanse.  
 

1. Enhetsleder lyser ut antall plasser for videreutdanning i god tid før søknadsfristene på skolene går ut. 

Enhetsleder er ansvarlig for at det utarbeides en felles plan for kompetanseutvikling for ansatte i Nesset.  
 

2. Enhetene skal angi hvilke studier de ønsker å prioritere, ut fra enhetens behov for kompetanseheving i 

enkelte fagområder, kommunale prioriteringer i plan for kompetanseutvikling, og ut fra sentrale føringer.  
 

3. Dersom det melder seg flere studenter enn det enheten har budsjettert med, velger enheten, etter drøftinger 

med arbeidstakerorganisasjonene, ut hvem som skal prioriteres. Det legges vekt på kommunenes behov, 

lokale planer, sentrale føringer og andre relevante forhold. Det skal skrives referat etter dette 

utvelgelsesmøtet. 
 

4. Alle søkerne skal ha skriftlig tilbakemelding på søknaden. Blir søknaden innvilget skal den enkelte søker 

få en skriftlig avtale om hvordan permisjonen skal tas ut. De som innvilges permisjon etter dette 

reglementet har rett på permisjon med lønn for 75 % av permisjonstiden, og kan i tillegg velge å ta ut 25 % 

permisjon uten lønn eller fortsette i jobb i 25 % av den totale permisjonstiden. Undervisningsdager, 

lesedager, eksamensdager og andre fastlagte studiedager skal inngå i permisjonstida. Nærmeste leder og 

den som søker studiepermisjon samarbeider om å utarbeide arbeidsplan i henhold til innvilga permisjon.  
 

5. Fordelingen 75 - 25 regnes i forhold til studiets omfang. Ordningen brukes uavhengig av stillingsprosenten. I 

praksis betyr dette at den ansatte skal fristilles til å studere 3/4 av det omfanget studiet er stipulert til. 1/4 av 

omfanget studiet er stipulert til, skal den ansatte bruke til sine ordinære oppgaver på arbeidsplassen, dette er de 

25 % som er den ansattes eget bidrag. Alternativt kan den ansatte innvilges permisjon uten lønn for 25 % av 

studiet  
 

6. Når studiet starter, og den ansatte har fått oversikt over studiedager ved høyskoler/universitet skal dette 

rapporteres til enhetsleder/avdelingsleder slik at det kan utarbeides en plan over hvilke dager det tas ut 

permisjon med lønn, alternativt permisjon uten lønn, 25 % av studiet. Dette er spesielt aktuelt ved 

deltidsstudier, og der den ansatte kan velge å være i jobb 1/4 av studiet.  
 

7. Det kan søkes om dekning av utgifter til reise og opphold. Det som dekkes av kommunen, blir utbetalt mot 

dokumenterte utgifter på ordinær reiseregning. Det forutsettes at billigste reisemåte blir benyttet. Hvilke 

innkvartering som velges for oppholdet avklares med arbeidsgiver i starten av studieåret.  
 

8. Utgifter til semesteravgift og nødvendig studiemateriell dekkes mot pensumliste og dokumenterte utgifter.  
 

9. Eventuelle studieturer som er obligatorisk for studiet dekkes av kommunen. Eventuell ekstraordinær stor 

kostnad må gjøres kjent i søknaden, eller så snart studenten er kjent med slike utgifter. Arbeidsgiver skal 

uansett godkjenne studieturene på forhånd.  
 

10. Bindingstida etter endt utdanning er tilsvarende lengden på studiet, men maksimalt to år.  
 

11. Dersom arbeidstakeren ønsker å slutte i stillingen før bindingstiden er utløpt, skal det legges til grunn en 

forholdsmessig tilbakebetaling av mottatt lønn og dekning av utgifter som den ansatte har mottatt i 
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permisjonstiden. Det kan inngås avtale om tilbakebetalingsordning begrenset oppad til tre år. Avsluttes 

utdanningen av arbeidstaker selv, og dette ikke skyldes sykdom eller andre spesielle forhold, skal 

arbeidstaker tilbakebetale lønn / utgiftsdekning etter de samme regler som avslutning av arbeidsforhold før 

bindingstidens utløp. Bindingstiden for arbeidstaker regnes fra det tidspunkt eksamen er avlagt og 

arbeidstakeren er tilbake i sitt ordinære arbeid. Dersom arbeidstaker ikke har bestått eksamen plikter 

arbeidstaker å gå opp til ny eksamen for egen regning. Dersom årsaken til ”ikke bestått” skyldes sykdom 

eller andre spesielle forhold skal likevel arbeidstaker gå opp til fornyet eksamen på et senere tidspunkt som 

avtales med arbeidsgiver, og i slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke eventuelle kostnader ved ny eksamen. 

Vilkårene for eventuell tilbakebetaling av dekte utgifter blir fastsatt av rådmannen i hvert enkelt tilfelle. 

Eventuell renteberegning følger satser fastsatt av finansdepartementet for rimelige lån hos arbeidsgiver.  
 

12. Etter avlagt eksamen framlegges vitnemål for arbeidsgiver.  

 

14.5 Kurs/ikke eksamensrettet opplæring 

Det kan gis permisjon med lønn, etter søknad, dersom opplæringen faller sammen med vedtatt opplæringsplan for 

enheten. Det er en forutsetning at søknaden er anbefalt av nærmeste overordnede, og at det er tilstrekkelig avsatte 

midler.  

  

Slike søknader avgjøres av den enkelte enhet. 

  

Søknaden kan likevel avslås grunnet begrenset deltakertall og/eller de økonomiske rammene i enheten på 

søknadstidspunktet.  

 

Pålegges ansatte av arbeidsgiver å delta på kurs/opplæring skal vedkommende ha fri med lønn samt dekt alle 

kostnader i tilknytning til slike kurs / opplæring. Ved deltakelse på dagskurs eller kortere kurs som arbeidsgiver 

finansierer kreves det ikke søknad om permisjon. Deltakelse på slike kurs regnes som tjenesteoppdrag.  

14.6 Kurs / ikke eksamensrettet opplæring på områder som faller utenfor 

opplæringsplana  

Permisjon med lønn kan innvilges etter grunngitt søknad. Det er en forutsetning at enheten har etterspurt 

utdanningen og at enheten har dekning for dette i budsjett.     

14.7 Eksamen 

Gjelder i de tilfeller hvor permisjon med/uten lønn ikke dekkes av bestemmelsene i 14.2, 14.3 eller 14.4.  

 

Ved avleggelse av eksamen kan det gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt 2 virkedager / lesedager for 

hver eksamen. For eksamen som strekker seg over flere dager regnes dette som en eksamen. Det er en forutsetning 

at faget har betydning for kommunen.  

14.8 Utdanningsprosjekt 

I spesielle tilfeller, der enheten har utarbeidet kompetanseplan og igangsetter kompetansehevingstiltak for større 

eller mindre grupper i enheten etter retningslinjene i Strategisk kompetanseplan, kan ansatte bli deltakere i et 

utdanningsprosjekt. Ansatte som blir omfattet av en slik opplæringsplan kan innvilges lønnet (grunnlønn uten 

ulempetillegg) permisjon med inntil 75 % av full stilling for hele utdanningsperioden. Den ansatte kan velge å ta ut 

25 % ulønnet permisjon eller beholde 25 % av stillingen, og bruke egen fritid til reststudiene. Ordningen brukes 

forholdsmessig etter den ansattes stillingsprosent.( Dvs. at dersom man har 75 % stilling, kan det innvilges 56,25 % 

lønnet permisjon og 18,75 % ulønnet permisjon, alternativt ingen ulønnet permisjon). For hver tilsatt som deltar i 

utdanningsprosjektet skal det inngås skriftlig kontrakt, med fastsetting av bindingstid og tilbakebetalingsvilkår for 

deler av utdanningskostnaden dersom bindingstiden ikke blir oppfylt. Før et slikt prosjekt blir lagt fram for 

godkjenning, skal det undersøkes hvilke statlige støtteordninger som kan komme inn som hel eller delvis 

finansiering.  
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SKOLE- OG FERIEDAGAR (SKOLERUTE) FOR ELEVANE 

SKOLEÅRET  2014-2015 
 
 

2014  Tal på 
skoledagar 

August Første skoledag: mandag 18. august 10 

September   22 

Oktober Haustferie : Veke 41, mandag 6.okt. - fredag 10.okt.  18 

November  20 

Desember Siste skoledag før jul: fredag 19.des. 15 

2015   

Januar Første skoledag: mandag 5.jan. 19 

Februar Vinterferie: Veke 8, måndag 16.feb. - fredag 20.feb. 15 

Mars  20 

April Påskeferie: måndag 30.mars – mandag  6.april  18 

Mai Elevfri dag : fred 15.mai  17 

Juni Siste skoledag : fredag 19.juni 16 

  Sum 190 

 
 



Hei!

Vi hadde personalmøte i dag tidlig og der kom følgende innspill:
1. Vidareutdanning: Siden to engelsklærere går av med pensjon i den nærmeste tida, så ønsker 

INBUS at engelsk prioriteres på lik linje med matematikk. Slik at det eventuelt kan lyses ut en 
studieplass i eng og èn i matematikk. Indre har godt oppdekning på matematikk på barnetrinnet.

2. Etterutdanning: Viser til det som tidligere sagt om at det bør tilrettelegges for et 2-3 timers kurs 
om fagskriving for nytilsatte. Bør settes av midler til dette.

Håper det var greit nok at jeg sendte innspillene på epost….

Med hilsen
Hilde Toven

Rektor ved Indre Nesset barne- og ungdomsskule

Telefon: 71231750
Mobil: 97192661
E-post: hilde.toven@nesset.kommune.no

Fra: Frode Sundstrøm 

Sendt: 12. februar 2014 09:58
Til: Hilde Toven
Emne: SV: Plan for kompetanseutvikling 2014-17

Hei!

Dere kan komme med et konkret forslag til prioriteringslista.

Med hilsen

Frode Sundstrøm
Skolefaglig rådgiver
Nesset kommune

tlf. 712 31 155/900 57 399
E-post: frode.sundstrom@nesset.kommune.no

Fra: Hilde Toven 
Sendt: 12. februar 2014 09:34
Til: Frode Sundstrøm
Emne: SV: Plan for kompetanseutvikling 2014-17

Hei!

Irene og jeg har hatt en liten prat vedr videreutd, og jeg ser at vi får ei utfordr i fht til eng. Vi har jo ingen 
behov i fht regning på småtrinnet. Er det mulig at vi kan se på dette en gang til? 

Med hilsen
Hilde Toven
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Rektor ved Indre Nesset barne- og ungdomsskule

Telefon: 71231750
Mobil: 97192661
E-post: hilde.toven@nesset.kommune.no

Fra: Frode Sundstrøm 
Sendt: 11. februar 2014 12:45
Til: Per Einar Strand; Hilde Toven; Utdanningsforbundet Nesset kommune; Fagforbundet Nesset 
kommune; Anita Storholt Mittet
Kopi: Anne-Karin Sjøli
Emne: Plan for kompetanseutvikling 2014-17

Hei!

Vedlagt er utkast til Plan for kompetanseutvikling 2014-17. Jeg ber om at skolene og fagorganisasjonene 
kommer med evt.  innspill til plana innen 1.mars.
Plana skal behandles i Adm.utv 12.mars.

Med hilsen

Frode Sundstrøm
Skolefaglig rådgiver
Nesset kommune

tlf. 712 31 155/900 57 399
E-post: frode.sundstrom@nesset.kommune.no
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Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/226-1

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Administrasjonsutvalget 4/14 12.03.2014

Oppmerksomhet til ansatte - revidering 2014

Rådmannens innstilling

Revidert reglement, datert 12.03.14, for oppmerksomhet til ansatte vedtas

Saksopplysninger

Medarbeidere som har vært ansatt i kommunen over lang tid hadde før 2010 ikke fått noen form for 
oppmerksomhet. Første gang det har vært gjort oppmerksomhet til de med lang tjenestetid var på
Medarbeiderdagen i april 2010. Da ble alle med 25 års tjenestetid eller mer, hedret med KS Hedersmerke for 
lang og tro tjeneste. Det var mange som satte stor pris på at arbeidsgiveren markerte lang og tro tjeneste. To år 
etter på Medarbeiderdagen 2012 ble det også gjort en markering for de som hadde vært i kommunen i 25 år eller 
lengre. Reglementet har også tidligere hatt bestemmelser om hedring av de med lang tjenestetid, men det har 
aldri vært organisert med tilstelning for de dette gjelder. Slik hedersmarkering bør uansett bli organisert fra 
rådmannsnivå slik at det blir en noenlunde lik markering hver gang. 

I etterkant av disse to markeringene har det kommet signaler på at dette skulle vært gjort mer personlig. Flere 
sier at de setter pris på oppmerksomheten, men at de føler at de «forsvinner» litt i f.h.t. alt det andre som har 
fokus på Medarbeiderdagen. Likedan har det vært stilt spørsmål om vi skal fortsette med KS hedersmerke, eller 
om vi skal gi en gave som er mer «brukervennlig». 

Vurdering

Sett fra et arbeidsgiversynspunkt er det spesielt viktig å ta vare på medarbeiderne, og vise at 
arbeidsgiver bryr seg. At arbeidsgiver ser sine medarbeidere, og husker dem ved de ulike merkedagene 
er av stor betydning for den enkelte. Som offentlig arbeidsgiver har vi ikke rom for de helt store 
gavedryssene, men en liten oppmerksomhet til de som har jubileum kan vi gi. Det vil nok igjen gi oss 
resultater i mer fornøyde ansatte.

Rådmannen har lyttet til innspill som har kommet fra de ansatte og gjort en vurdering på både gavens 
form og hvordan markeringen skal gjøres.



Økonomiske konsekvenser

For 2014 vil dette medføre en utgift på ca. kr 20 000. Det vil ikke gi ekstra utgifter utover de utgiftene 
som allerede er i dagens reglement

Betydning for folkehelse
Fornøyde ansatte som føler seg sett og hørt av sin arbeidsgiver påvirker folkehelsen i et 
helhetsperspektiv.



NESSET KOMMUNE
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REGLEMENT FOR OPPMERKSOMHET TIL ANSATTE Side 1

Erstatter: Alle tidligere reglement om 
oppmerksomhet til ansatte
Sist vedtatt dato:16.02.2011

Utarbeidet av:
Personal

Hovedansvar:
Personal

Gjeldende regler og forskrifter m.v.:  
Behandlet i: Administrasjonsutvalget 12.03.14

PROSEDYREBESKRIVELSE:
GENERELT:
Oppmerksomhet fra arbeidsgiver i forskjellige sammenhenger er en viktig del av Nesset kommune sin
arbeidsgiverpolitikk. Det er ikke anledning til å gi pengebeløp fra kommunen. Dersom det er ønskelig kan den som skal
motta gaven rådspørres om hvilken type gave vedkommende ønsker seg.

ANSVARLIG FOR OPPFØLGINGEN:
Nærmeste overordna, dvs. den som har personalansvaret for den ansatte. Ordføreren har ansvaret for oppfølging av
rådmannen. Når noen slutter i tjenesten, enten ved oppnådd alder for pensjon eller av andre grunner, skal nærmeste leder
sørge for at påskjønningen blir gjort før vedkommende slutter i kommunen.

NÅR SKAL DET GIS OPPMERKSOMHET:
 Ved oppnådd aldersgrense og vedkommende slutter i kommunen
 Når man fyller 50 år, og har vært ansatt i minst 1 år
 Ved minst 25 års sammenhengende tjeneste i kommunen – KS Hedersmerke
 Ved dødsfall

Ved oppnådd aldersgrense og vedkommende slutter i kommunen
Alle som går av ved oppnådd aldergrense får overrekt et krus m/kommunevåpen og en gave med verdi
av inntil 0,0143 G

Når man fyller 50 år, og har vært ansatt i minst 1 år
Markeringen foregår på den enkelte enhet/avdeling. Gaven hentes på rådmannskontoret. Frem til
”sentralt gavelager” er på plass ordner enheten med gave/gavekort til en verdi av 0,0143 G.

Etter minst 25 års sammenhengende tjeneste i kommunen får den ansatte overrekt KS Hedersmerke
Hedersmerket overrekkes på Medarbeiderdagen hvert andre år, eller ved en annen sammenkomst arrangert av
arbeidsgiver sentralt (Rådmannsnivå  en oppmerksomhet fra kommunen til en verdi av inntil 0,0143G. 

Dersom en medarbeider dør skal enheten v/ leder sørge for at det blir sendt blomster / krans fra
arbeidsgiver med verdi av inntil 0,0143 G.

Sammenhengende tjeneste blir definert som tjeneste i Nesset kommune som ikke er avbrutt av permisjoner eller opphør
av arbeidsforholdet i kortere eller lengre perioder. Unntak fra disse bestemmelsene er:
Permisjoner med hjemmel i lov og avtaleverk der avbruddet i tjenesten ikke medfører avbrudd i forhold til
       opptjening av ansiennitet og medlemskap i folketrygden.

Hver enhet kan bruke inntil verdien av 0,0038 G til hver ansatt til juletallerken / juleavslutning.

UTGIFTER SOM FØLGE AV PRAKTISERINGEN AV DETTE REGLEMENTET:
Den enkelte enhet / avdeling skal selv dekke kostnadene innenfor eget budsjett. Utgifter til for eksempel tilstelninger for
den ansatte kan også dekkes innenfor eget budsjett. Det er i den sammenheng snakk om en enkel tilstelning med kaffe og
kaker. De enkelte enhetene må innarbeide midler til oppmerksomhet til ansatte i eget budsjett. Eksempelvis kr. 300,- pr.
årsverk.


	Forside 
	Saksliste 
	PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	PS 2/14 Referatsaker
	PS 3/14 Plan for kompetanseutvikling
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Plan for kompetanseutvikling 2014-17, utkast
	Plan for kompetanseutvikling - innspill


	PS 4/14 Oppmerksomhet til ansatte - revidering 2014
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Rutinebeskrivelse oppmerksomhet til ansatte - revidering 2014



