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Starter

• Finn to synonymer til ordet samarbeid

• Snu deg til sidemannen og del



Samarbeid

• Synonymer gruppearbeid, kollaborasjon, kompaniskap,

• kooperasjon, samdrift, samspill, samvirke, økumenikk
(http://www.synonymordboken.postis.org/)

• Samarbeid er å jobbe sammen med andre for å oppnå felles mål. 
Det er en rekursiv prosess som omfatter to eller flere personer 
eller organisasjoner. De fleste typer samarbeid er avhengig 
av lederskap, et ansvar som kan innehas enten av én person eller 
av ei desentralisert gruppe. Lag som samarbeider, kan vanligvis 
oppnå større fordeler og gevinster i konkurranse om begrensa 
ressurser(Wikipedia)

https://www.ordetbetyr.com/synonym/gruppearbeid
https://www.ordetbetyr.com/synonym/kollaborasjon
https://www.ordetbetyr.com/synonym/kompaniskap
https://www.ordetbetyr.com/synonym/kooperasjon
https://www.ordetbetyr.com/synonym/samdrift
https://www.ordetbetyr.com/synonym/samspill
https://www.ordetbetyr.com/synonym/samvirke
https://www.ordetbetyr.com/synonym/okumenikk
http://www.synonymordboken.postis.org/
https://no.wikipedia.org/wiki/Rekursjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Organisasjon
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Lederskap&action=edit&redlink=1


USN-Fylkesmannen i Vestfold og kommunene

USN 

Bidrar med faglighet 
og prosess i tett 
samarbeid med 
fylkesmannen 

Fylkesmannen er 
parterapeut og 

koordinator

Kommunene,friskolene,fylkes
kommunen,utdanningsforbund
et og KS deltar gjennom store 
og små nettverk og 1 repr fra 

hver kommune sitter i en 
kontroll/evalueringsgruppe



Hvordan startet det?

• Lederforum har bestemt at vi i Vestfold skal ha et samarbeid om fagfornyelsen hvor alle skal 
kunne delta for å få input og støtte i prosessene fram mot innføringa av nye læreplaner i 
2020. Det er foreslått at hver kommune setter ned en ressursgruppe som skal ha det lokale 
samordningsansvaret. Disse lokale ressursgruppene skal sammen med representanter fra 
friskolene, KS, fylkeskommunen og Utdanningsforbundet møtes minst en gang hvert halvår ut 
2020 i et fylkesnettverk. Dette er første møte i fylkesnettverket. Alle kommunene har ikke 
kommet så langt at de lokale ressursgruppene har fått satt seg. Det er kommunene selv som 
bestemmer om de vil ha slike grupper, men vi har åpnet for at en i disse nettverkssamlingene 
blir representert etter størrelse, og etter en fordelingsnøkkel der hver kommunale skole får 
en halv representant. Det betyr at en kommune med 8 skoler, kan ha om lag 4 representanter 
inn i ressursgruppa. Vi har også bedt om at alle kommunene utpeker en nøkkelperson som er 
den Fylkesmannen holder kontakt med gjennom prosjektperioden. Det er Fylkesmannen som i 
samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er faglig ansvarlig for nettverkssamlingene. I 
tillegg til nettverksmøtene skal det arrangeres møtesteder for skoleeiere, skoleleder og for 
pedagoger. Hvert halvår vil det derfor bli tilbud om 1-2 samlinger, men med ulike målgrupper, 
i tillegg til nettverkssamlingene.

(Hanne Torgersen,fylkesmannen i Vestfold 16.04.2018)



Hvordan er samlingene lagt opp?

Storsamlinger- ca 3 repr fra hver enhet

Samlinger for ressursgruppene-hver 
kommune har en gruppe-ulikt satt sammen

Kontrollgruppe(en representant fra hver 
kommune)-evalueringsmøter



Samlinger  

• 2 storsamlinger

• 3 ressurssamlinger

• 2 evalueringsmøter

• Vi ønsker å holde nettverkene i gang frem til høsten 2020



Fagfornyelsen, temaer og møtepunkter

Ressursgruppesamlinger

18.04.2018-Oppstartsamling-info fra udir om gangen i arbeidet med fagfornyelsen, koherens i 
grunnskolen og prosess rundt forventninger og ønsker.

25.10.2018-Irgins-profesjonsfelleskap med erfaringsdeling/refleksjonssøkt.

28.01.2019 Demokrati og medborgerskap med erfaringsdeling/reflekssjonsøkt

Storsamlinger

10.Okt 2018-Ny overordnet del

28.Mars 2019-Dybdelæring. Kompetansebegrepet og læreplanforståelse

Evalueringsmøter med kommunens ressursgruppeledere

1.Nov 2018

3.Mai 2018

Planmøter USN og Fylkesmannen



Viktige prinsipper

• Samarbeid

• Partnerskap

• Faglighet

• Kompetanseheving

• Erfaringsdeling

• Refleksjon

• Modellering

• Prosess

• Skolebasert

• Tilbakevirkende(den enkelte skole og studentene og fagmiljøet på USN)

• Spredning


