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Rådmannens innstilling 

”Plan for kompetanseutvikling for personalet i skolen i Nesset kommune 2015-2018" 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 bakgrunnen for planen 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 med rektorene og 

undervisningsinspektørene. 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.  Hun begynner til høsten studieår 3 av 4. I tillegg 

er det utlyst videreutdanning for inntil 2 lærere i engelsk, matematikk, norsk eller andre fag. 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 og 

antall studieplasser er økt, dette gjør det mulig å få flere på videreutdanning. 

 

Etterutdanning: 

Innenfor etterutdanning vil det meste av kostnader og tid også neste år gå til 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 med der fra høst-15, men vi har likevel startet 

satsingsområdet Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag fra høst-14. 

 

Det er kommet innspill til plana fra Fagforbundet.: 

«Fagforbundet Nesset ser positivt på at det satses på vider- og etterutdanning for lærerne. 

Fagforbundet Nesset håper også att skoleassistenter/ merkantilt får tilbud om aktuelle kurs. Ellers har 

vi ikke noe å bemerke i forhold til skoleutvikling- og kompetanseutviklingsplanene.» 

 

Det er satt opp målsetting om å tilby aktuelle kurs for assistenter, for eksempel i forbindelse med 

kursdager til høsten. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er beregnet totale utgifter for neste skoleår på kr. 940.000,- til etter- og videreutdanning. Det er 

beregnet til sammen kr. 580.000 i tilskudd. Kommunal andel blir da kr.360.000,-.  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 hvilke fag det gis videreutdanning i. 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” 

 

De tilsatte i skoleverket i Nesset skal ha den nødvendige kompetansen 

for å realisere kunnskapsløftet, gjeldende lov, forskrift og  

Plan for skoleutvikling. 
 

 

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

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

nødvendig med kontinuerlig kompetanseheving i personalet. 

 

 

Plan for kompetanseutvikling skal bidra til å realisere måla i 

 Plan for skoleutvikling 2015/2018, som denne planen er knytta til ved at mål og 

tiltak i de to planene heng sammen. 
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BAKGRUNN 
 

Plan for kompetanseutvikling er kommunens plan og prioriteringer for etter- og videreutdanning 

for personalet i skolen. Videreutdanning gjelder all kompetanseheving som gir godkjente 

studiepoeng. Etterutdanning gjelder all annen kompetanseheving som enkeltkurs, skolenes 

interne kompetanseheving, kommunale satsingsområder mm. 

 

Denne planen forholder seg til nasjonale føringer, egne behov og midler til disposisjon. Plan for 

kompetanseutvikling inngår i en kommunal plansammenheng slik: 

 

 

    

 

 

Skjematisk formulert skal plan for kompetanseutvikling innebære tiltak som setter oss i stand til 

å gjennomføre Plan for skoleutvikling innenfor de rammene budsjettet gir.  

Kompetansebehovet, spesielt for videreutdanning, varierer over tid. Det endres som følge av 

endringer i personalet og endringer i lovpålagte kompetansekrav.  Skolenes behov meldes inn i 

forarbeidet med denne planen. 

 

Videreutdanning skjer i hovedsak gjennom den sentrale satsinga «Kompetanse for kvalitet» der 

staten finansierer deler av vikarbehovet. For noen fag (matematikk og naturfag) er det ikke 

kommunal andel på vikarutgiftene. 

 

Midler til etterutdanning kanaliseres nå gjennom nasjonale satsingsområder. Fra høsten -15 er 

Nesset med i «Ungdomstrinn i utvikling» og får faglig støtte fra høgskole og kompetansesentra. 

 

Plan for kompetanseutvikling skal omfatte både skoleledere, lærere og assistenter. Den drøftes 

med skolene og fagorganisasjonene. 

 

 

 

DEN 39.SKOLEUKA (6 dager til kurs/planleggingsdager) 

 

Den 39. skoleuka blir planlagt slik:  

10.08.2015- studiedag til planlegging på egen skole 

11.08.2015- studiedag til planlegging på eigen skole 

12.08.2015 - studiedag til planlegging på eigen skole 

13.08.2015- studiedag til planlegging på eigen skole 

14.08.2015 - kommunal kursdag; «Ungdomstrinn i utvikling» 

 + 1 dag fordelt på ettermiddag/kveld til disp. for skolene. 

 

 

 

 

 

 

Tilstandsrapport Budsjett 
Plan for 

skoleutvikling 

Plan for 

kompetanseutvikling 

En av dagene 10.-13.08 kan bli 

benyttet til kommunal 

kursdag/samling i forb. med arbeid 

med læringsmiljøet. 
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LEDELSE 
 

 

Delmål 1: God og oppdatert kompetanse for skoleledere på alle aktuelle områder.   

 

Tiltak delmål 1 – Skoleledelse 
Fagområde Mål Tiltak 2015/16 Langsiktige 

tiltak 

Kostnad 2015/16 

høst-15 vår-16 

1.1 Ledermøte:  

 Rektormøte 

 

 Utvida 

skoleledermøte 

m/undv.insp. 

Informasjon og 

kompetanse-

heving 

 

Ca. 15 møte i 

året 

Ca. 2 møte i året 

Kontinuerlig   

1.2 Administrative   

       verktøy 

 

Vedlikehold og 

kompetanse-

heving i 

ePhorte, Visma, 

Hjemmeside 

mm. 

Interne 

kursdager i 

kommunal regi  

Oppdatering   

1.3 Lederopplæring i 

Fronter 

Implementering 

og drift av ny 

læringsplattform 

Kursdager etter 

behov 

Videre 

opplæring  

5.000 5.000 

1.4 Kvalitetssikr.  

kommunalt program 

etter Lov om 

opplæring § 13.10 

Vedlikeholde 

digitalt 

kvalitets-

sikringsprogram 

(Moava) 

Arbeid i  

rektormøte. 

  

   

1.5 Elevvurdering, 

gjennomføring av 

muntl. eksamen 

Heve 

kompetansen  

Kurs 1 dag og 

arbeid i  utvida 

skoleledermøte  

  3.000 

1.6 

Inspektørfunksjonen 

Heve 

kompetansen, 

øke støtte-

funksjonen for 

rektor, 

skolevandring 

Eksterne kurs Drive 

teambygging 

2.000 2.000 

1.7 Videreutdanning Økt formell 

kompetanse 

rektor/ inspektør 

Rektorskole for 

1 rektor 

1 skoleleder 

annenhvert år.   

20.000 30.000 

1.8 Fokus på Kap 9a 

og klasseledelse   

Nullvisjon mot 

mobbing 

Kursing i Kap 

9a 

 

Kontinuerlig   

   Sum tiltak 27.000 40.000 

   Total sum 67.000 
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 PERSONALET I SKOLEN 
 

Delmål 2:  Lærere i Nesset skal ha god fag- og handlingskompetanse i skolehverdagen.  

 

Tiltak delmål 2 - Videreutdanning 
Fagområde Mål Tiltak 

2015/16 

Langsiktige tiltak Kostnad 2015/16 

høst-15 vår-16 

2.1 Logopedi Kommunen skal 

ha egen logoped 

som dekker mest 

mulig av behovet 

1  lærer 30 

st.p. på vidare-

utdanning i 

logopedi  

 

120 studiepoeng 

Ferdig vår -17 

115.000 160.000 

2.2  Engelsk 

 

Dekning innen 

2016 på u.trinnet/ 

innen 2020 på b. 

trinnet 

1 lærer på 

b./u.trinnet i 

videreutd. i 

engelsk 

 

 Videreutdannings-

tilbud 2016/17 

115.000 160.000 

 

2.3  Matematikk 

 

Dekning innen 

2016 på u. trinnet 

innen 2020 på b. 

steget 

1-2 lærere på 

barnetrinnet i 

videreutd. i 

matematikk/ 

rekning 

 

Flere med 60 st.p 
(ved nytilsetting) 

115.000 160.000 

2.4  Norsk 

 

Dekning innen 

2016 på u. steget/ 

2020 b. steget 

  

Flere med 60 st.p 
(ved nytilsetting) 

  

2.5 Andre fag Så god dekning 

som råd ved alle 

skoler 

 Kunst & håndverk, 

musikk, kroppsøving 

  

   Sum tiltak 345.000 480.000 

   Total sum 825.000 
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Tiltak delmål 2 - Etterutdanning 
Fagområde Mål Tiltak 2015/16 Langsiktige tiltak Kostnad 2015/16 

høst-15 vår-16 

2.1 IKT Alle skal ha 

basiskunnskap 

(IKT-plan)  

 

-Kurs i 

grunnleggende 

IKT-kunnskap for 

alle lærere på 1.-10. 

tr.  

- Skolering av IKT- 

kontakter 

- Kurs viderekom. 

på spes. områder 

 

5.000 5.000 

2.2  Fronter Fronter i aktivt 

bruk 

på alle trinn 

Fortsette med 

interne kurs etter 

behov 

Videre 

implementering på 

skolene 

2.000 2.000 

2.3 Skriving 

av fagtekst 

Implementere 

manual 

Kursing av 

nytilsatte høst -15 

Kontinuerlig 

oppfølging 

2.000 0 

2.4 Spesial-

pedagogikk 

        

Sikre 

ivaretaking av 

elever med 

enkeltvedtak,  

og  ”gråsone-

elever” 

Videreføre den 

etablerte 

ressursgruppa  

Fortsette i perioden. 

Kompetansebygging 

gjennom nettverk 

2.000 2.000 

2.5 Regning 

som 

grunnleggende 

ferdighet i alle 

fag 

Økt 

kompetanse i 

regning 

Starte opp 

«Ungdomstrinn i 

utvikling»  høst-15 

Prosess med ekstern 

veiledning . 

Ungdomstrinn i 

utvikling 

5.000 5.000 

2.6 

Elevvurdering/ 

vurdering. 

Økt 

kompetanse og 

ferdighet. 

Fortsette 

vurderingsarbeidet 

høst -15. 

Skolering i 

vurdering ved 

muntl. eksamen 

 

Skolering for alle 

Samordning med 

etterutdanning i 

regning 

5.000 5.000 

2.7 

Skoleassistent-

rolla 

Økt 

kompetanse og 

oppdatering 

Tilby aktuelle kurs Regelmessige tilbud 

på kommunale 

kursdagar 

4.000 0 

2.8 Valgfag Øke 

kompetansen i 

nye valgfag 

Tilby relevante 

kurs 

 2.000 2.000 

   Sum tiltak 27.000 21.000 

   Total sum 48.000 
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KOSTNAD  
 

 

Stipulert kostnad: Høst 2015       vår 2016 

TILTAK -  delmål 1 – ledelse     27.000                 40.000   

TILTAK -  delmål 2 – personalet i skolen, -

videreutdanning 

 345.000                480.000 

TILTAK  -  delmål 2 - personalet i skolen, 

etterutdanning 

27.000                21.000        

sum 399.000             541.000 

Støtte fra STAT til etterutd.:   0           0          

Støtte fra STAT til videreutd:   -290.000           - 290.000 

Kommunal kostnad: 109.000            251.000 

 

 

Den planlagte aktiviteten for kompetanseutvikling hos pedagogisk personale har en stipulert 

kommunal kostnad for høsthalvåret på kr. 109.000 og kr. 360.000 totalt for skoleåret 2015/16. 

Da er studieavgifter, dekking av materiell, utgifter til reise og opphold og frikjøp etter 

kommunale og nasjonale regler forsøkt beregnet. I tillegg er det overslag på kostnad for 

kursdager, kompetansesenter, private tilbydere eller egne krefter.   

 

Midlene til etterutdanning vil ha slik prioritering: 

 

1. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 

2. Elevvurdering/ vurdering 

3. Bruk av IKT 

 

Fra 2013 er støtte til etterutdanning kanalisert gjennom ungdomsskolesatsinga. Vi deltar der fra 

høst-15 med satsingsområdet ”Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag”.  

I tillegg søker kommunen om studieplasser i logopedi, matematikk og engelsk som evt. utløser 

kr 290.000,- pr. halvår i støtte fra staten. 

Selv om søknadene blir imøtekommet, må kommunen kanskje ta i bruk avsatte fond for å kunne 

gjennomføre den planlagte aktiviteten. Hvis søknadene om støtte ikke blir imøtekommet, må 

planen revurderes og aktiviteten tilpasses.    
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PLAN FOR NYTILSATTE, NYUTDANNA LÆRERE  

 

Lærere i Nesset skal ha god fag- og handlingskompetanse i skolehverdagen. 

 

Nytilsatte nyutdanna lærere fyller oftest den første ferdigheten, god fagkompetanse, men må 

lære den andre, god handlingskompetanse, etter at de har starta i jobben. Da er det viktig at 

kommunen i samarbeid med skolene legg til rette for at handlingskompetansen blir god. 

 

Kommunen er pålagt å ha et opplegg for veiledning av nyutdanna lærere. Høgskolen i Volda har 

invitert kommunene i Møre og Romsdal med på et opplegg for dette. Opplegget innebærer 

samlinger for nyutdanna med erfaringsutveksling og faglig innhold. Skolen må utnevne 

veileder(e) som også deltar på samlingene. I skoleåret 2014/15 hadde vi i kommunen 4 

nyutdanna som hadde lokal veileder. Behovet for veiledning kommende skoleår har vi enda ikke 

oversikt over. 
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EVALUERING AV PLAN FOR 2014/15  
Alle tiltak evalueres både underveis og i etterkant. Evaluering undervegs kan føre til endringer i 

oppsett plan, som ei nødvendig kvalitetssikring.  

 

Delmål 1 Ledere i skolen:  
Tiltak 1.1 og 1.2: Dei nevnte tiltaka/ møtene er gjennomført. Utvida skoleledermøte gjennomført 

1 gang. 

 

Tiltak 1.3: Tiltaket ”Leiaropplæring i Fronter” er delvis oppfylt som intern opplæring og på 

kommunal kursdag i aug.-14.  Elles har det vært arbeidet på hver skole for å implementere 

læringsplattformen og for å få alle til å bruke verktøyet.  

 

Tiltak 1.4: Digitalt kvalitetssikringsprogram ”1310.no” er i brukt og rektorene har fått skolering. 

Skoleåret 2014/15 er 3. året vi tar dette aktivt i bruk. 

 

Tiltak 1.5: Tiltak ”Elevvurdering” er gjennomført og blir videreført.   

 

Tiltak 1.6:  Skolevandring som lederverktøy for inspektører ikke gjennomført. 

 

Tiltak 1.7:  2 inspektører ferdig med masterutdanning i 2014  

Tiltak 1.8:  Opplæring og implementering av overordna system på skoleledermøte. 

 

 

 

Delmål 2 Videreutdanning:  

Tiltak 2.1: En lærer tar videreutdanning i logopedi dette skoleåret. 

 

 

Delmål 2 Etterutdanning: 

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

hver skole.  Opplæring i IUP på kursdag i aug.-14.  

 

Tiltak 2.3 «Skriving av fagtekst» implementeres kontinuerlig på skolene. 

 

Tiltak 2.4 Det er opprettet ei ressursgruppe med høy kompetanse på leseopplæring. Denne 

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

veiledning til lærere og kartlegging av elever. Fokuserer på tidlig innsats. Ressursgruppa deltok 

på kurs i nov.-14 (regning) 

 

Tiltak 2.5 Regning som grunnleggende ferdighet forberedt høst -14 og starter opp vår -15 

 

Tiltak 2.6 Arbeid med vurdering og regning samordnes. 

 

Tiltak 2.7 Ikke egne kurs for assistenter dette skoleåret. 

Tiltak 2.8 Valgfag. Enkeltkurs gjennomført. 
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Vedlegg:  
 

 

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 hvilke 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. Jfr statlige føringer. De som innvilges permisjon etter dette 

reglementet har rett på permisjon med lønn for deler av permisjonstiden, og kan i tillegg velge å ta permisjon uten 

lønn eller fortsette i jobb i deler 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 – fordelingen stat-kommune-student 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 

lærerens eget bidrag. Alternativt kan læreren innvilges permisjon uten lønn for hele eller deler 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, deler av studiet. Dette er spesielt aktuelt ved deltidsstudier, og der læreren kan velge å være i jobb i deler 

av studietiden.  

 

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 

1. Heltidsstudie 

Etter grunngitt søknad i tråd med arbeidsplassen sitt kompetansebehov, kan arbeidstaker med fast tilsetting, 

som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos Nesset kommune de siste to årene, 

innvilges permisjon med lønn i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Det forutsettes at enheten 

har innarbeidet dette i egen kompetanseplan og avsatt midler i budsjettet. Dersom flere søker på samme studie 

kan ansiennitet i kommunen legges til grunn i vurderingen om hvem som får tilbudet.  

 

Deltidsstudie i kombinasjon med jobb 

Etter grunngitt søknad i tråd med arbeidsplassen sitt kompetansebehov, kan arbeidstaker med fast tilsetting, 

som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos Nesset kommune de siste to årene, 

innvilges hel eller delvis permisjon med lønn i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. I et 

deltidsstudium kan kommunen dekke lønn for inntil en dag pr. uke for egenstudie, i tillegg til at arbeidstakeren 

får fri med lønn på kursdagene. Finansieringsordningen 20 – 80 regnes i forhold til studiets omfang. Ordningen 

brukes uavhengig av stillingsprosenten.  

 

Eksempel: En årsenhet tilsvarer 60 studiepoeng. Tas en årsenhet over 2 år, blir det 10 % permisjon pr. år. 

Dersom det ikke tas ut permisjon som planlagt, kan ikke denne permisjonen overføres til neste studieår. Fri til 

egenstudie er fastsatt til å gjelde for hvert semester.  
 

2. Enhetsleder lyser ut antall plasser for videreutdanning i god tid før søknadsfristene på utdanningsinstitusjonene 

går ut. Enhetsleder er ansvarlig for at det utarbeides en felles plan for kompetanseutvikling for egen enhet.  
 

3. Enhetene skal angi hvilke studier som blir prioritert, ut fra enhetens behov for kompetanseheving i enkelte 

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

4. 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. 
 

5. 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. 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.  
 

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. Dette er spesielt aktuelt ved deltidsstudier, og der den 

ansatte kan velge å være i jobb i deler av studiet.  
 

6. 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.  
 

7. Semesteravgift dekkes mot dokumentasjon.  
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8. 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.  
 

9 Bindingstida starter etter endt utdanning og er tilsvarende lengden på studiet, men maksimalt to år.  
 

10 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 tilbakebetaling av dekte utgifter 

blir fastsatt av rådmannen i hvert enkelt tilfelle. Eventuell renteberegning følger satser fastsatt av 

finansdepartementet for rimelige lån hos arbeidsgiver.  
 

11 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.  
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SKOLE- OG FERIEDAGAR (SKOLERUTE) FOR ELEVANE 

SKOLEÅRET  2015-2016 
 
 

2015/16 

2015  Antall 

skoledager 

August Første skoledag: Mandag 17.august  11 

September   22 

Oktober Høstferie : Uke 41, Mandag 5. - Fredag 9. okt. 17 

November  21 

Desember Siste skoledag før jul: Fredag 18.des. 14 

2016   

Januar Første skoledag: Mandag 4.januar 20 

Februar Vinterferie: Uke 8, Mandag 22. - Fredag 26.feb. 16 

Mars Påskeferie: Mandag 21.mars – Mandag 28.mars 17 

April  21 

Mai Elevfri dag : Fredag 6.mai  18 

Juni Siste skoledag : Fredag 17.juni 13 

 Sum 190 
 



Fagforbundet Nesset,  Kommunehuset,  6460 Eidsvåg i Romsdal 

Åpen kontortid: Mandag og tirsdag 09:00- 15:00 

Sissel Ebbesen Bugge (HTV)      Telefon: 71231125   

FAGFORBUNDET NESSET 
 
 
 
 
 
 
Frode Sundstrøm 
Skolefaglig rådgiver. 
Nesset kommune 
 
 
 
 
 
 
           INNSPILL PÅ PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING. 
 
 
Fagforbundet Nesset ser positivt på at det satses på vider- og etterutdanning for 
lærerne. 
Fagforbundet Nesset håper også att skoleassistenter/ merkantilt får tilbud om 
aktuelle kurs. 
Ellers har vi ikke noe å bemerke i forhold til skoleutvikling- og 
kompetanseutviklingsplanene. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fagforbundet Nesset 

v/ Sissel Ebbesen Bugge   
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