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Strategic advice

Policy assessments

Implementation
seminars

Tailored support 
to countries and 

jurisdictions 
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tools

Implementation seminars
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International 
learning agenda

Informal network on education implementation

Implementing Education Policies: 

Strategy to support change in education (OECD)

Two strands of work



Hvorfor OECD? 

• Norge er aktiv deltaker i en rekke OECD-prosjekter

• Ønsket å prøve ut en ny samarbeidsform med OECD som konsulent og “kritisk

venn” :

➢Dele informasjon om andre lands erfaringer 

➢Samle erfaringer og refleksjoner fra alle nivå i skolesystemet vårt

➢Gi oss et utenfra-blikk på hvordan våre ulike statlige innsatser virker 

sammen – eller om de ikke virker sammen

➢Gi råd om hvordan kvalitetsvurdering kan støtte innføring av 

kompetansemodellen lokalt



Implementeringsstøtte 2018-2020

• Samarbeidet med OECD består av tre elementer

➢Gjennomgang av sentrale dokumenter og vurdering av ordningen i lys av 
internasjonale studier og erfaringer

➢Innhente erfaringer gjennom intervju, dialog, kommunebesøk og seminarer 
med alle aktørene for å utvikle anbefalinger for det videre arbeidet 

➢Samarbeide med en representativ referansegruppe og diskutere funn og 
anbefalinger. 

➢Referansegruppen skal tilbakeføre læring til sektor



1) Oppstart (kartlegging, 
diskusjoner, møter med aktører, 
..)
➢Første rapport: Beskrive 

ordningen, identifisere 
utfordringer

2) Oppfølging
➢Hvordan bruke anbefalingene 

inn i ordningen?

3) Avslutning– sluttrapport
➢Hva lærte vi?
➢Hvordan fortsette arbeidet?
➢Kan erfaringene brukes i flere 

sammenhenger?

Faser i samarbeidet



Våre erfaringer

• Det er spennende å jobbe med kunnskapsrike folk med stor bredde i 
kompetanse og erfaringer!

• OECD utfordrer oss med  relevante (og noen ganger utfordrende) spørsmål…

• Ny rolle for OECD:
➢Kritisk venn – ikke evaluator
➢Skal gi støtte til vårt implementeringsarbeid

• Viktig å klargjøre roller og forventninger fra begge sider – både OECD og Udir
➢Felles forståelse av mål og utfordringer
➢Felles forståelse av den nasjonale konteksten

• Prosessen har bidratt til å forstå bedre utfordringene på de ulike nivåene

• Samhandlingen med de ulike aktørene har vært spesielt nyttig



Norsk case: 
Implementering av ny kompetansemodell i skole

Kompetansemodellen:

• En desentralisert ordning
➢Statlige midler kanaliseres til skoleeiere. 
➢Partnerskap mellom skoleeiere og regional UH
➢Partnerskapene prioriterer og  definerer og prioriterer tiltak innenfor 

overordnede nasjonale mål
➢Koordineres av FM

• En oppfølgingsordning
➢kommuner som over tid har svake resultater får tilbud om støtte og 

veiledning.

• En innovasjonsordning
➢skal gi mer forskningsbasert kunnskap om barnehage og skole
➢ lokale skolemyndigheter og forskningsmiljøer utvikler tiltak
➢Forvaltes av Forskningsrådet



Oppsummering av rådene i første rapport

• Utarbeide en plan som tydeliggjør sammenheng mellom ulike tiltak og 
strategier slik at de virker sammen

• Tydeliggjøre roller, ansvar og forventninger

• Involvere aktører på alle nivå

• Tydeliggjøre ressursene og legge til rette for langsiktig planlegging

• Utvikle helhetlig kommunikasjon og sikre åpenhet og transparens



Objective:
Raise teacher quality

by empowering school
owners with
professional

development

Review and align policy tools
• Vurdere åpenhet og oppfølging av

midline til skoleiere
• Klargjøre sammenheng med andre

kompetansetiltak (eks KFK) og med 
fagfornyelsen. 

Gather data for monitoring and focus 
evaluation and assessment tools

• Inkludere kompetanseordningene i 
system for kvalitetsvurdering

• Utvikle indikatorer og følge opp
gjennom rapportering

Clarify collaboratively roles and 
responsibilities

• Klargjøre roller og ansvar på alle nivå

• Arbeide for full deltakelse og 
involvering på alle nivå

Secure financial and human resources
• Sikre langsiktig planlegging og 

finansiering
• Legge til rette for kapasitet og 

nettverksbygging

Objective
• I fellesskap utarbeide en klar

visjon for kompetansemodellen

Communication
• Utarbeide en målrettet

kommunikajsonsstrategi. 
• Sikre gode rutiner for 

tilbakemelding og oppfølging på
alle nivå



Sluttrapportering fra OECD, oktober 2020

• Framskritt i arbeidet med lokal kompetanseutvikling i skolen: 
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-
forskning/rapporter/framskrittikompetanseutvikling/

• OECD peker på store framskritt i arbeidet, men også på videre utfordringer der 
de gir konkrete anbefalinger

• Konklusjon: 

• Vedvarende innsats er nødvendig for å holde frem med å omsette 
modellen i praksis

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/framskrittikompetanseutvikling/








Status for kompetanseordningene



Utvikling av ordningene for lokal kompetanseutvikling

Trinnvis implementering av ordning for hhv skole, barnehage, yrkesfag og 
Kompetanseløftet

Implementering

Desentralisert 
ordning for 
kompetanse-
utvikling (skole)
Oppfølgings-
ordningen

Regional ordning 
for kompetanse-
utvikling 
(barnehage)

Desentralisert 
ordning for 
kompetanse-
utvikling yrkesfag

Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk 
og inkluderende 
praksis

2017 2018 2019 2020 2021

Ny felles 
forskriftsfestet 
tilskuddsordning 



• Nye retningslinjer for tilskudd til regional og 

desentralisert ordning og Kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

er ute på høring

• Retningslinjene skal bidra til å tydeliggjøre 

prinsipper, roller og oppgaver, med sikte på at 

administrasjon og forvaltning av ordningene 

skal være mest mulig enhetlig og koordinert

• Tilskuddsreglementet skal trå i kraft fra januar 

2021

Nytt tilskuddsreglement for lokal 
kompetanseutvikling fra januar 2021



Nye nettsider på Udir.no lanseres i løpet av 
november

• Samlet informasjon om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling

• Setter kompetanseutvikling i et helhetlig perspektiv der etter- og videreutdanning 
sees i sammenheng

• Gir veiledning og viser til aktuelle ressurser

• Gir samlet oversikt over statlige støttetiltak

• Vil vise til lokale eksempler





Ny felles referansegruppe for ordningene

Felles referansegruppe for 

• Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage 

• Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole 

• Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

Skal bidra til

• Bedre sammenheng mellom de tre tilskuddsordningene

• Felles forståelse av retningslinjene

• Enhetlig kommunikasjon med partene

• Oppfølging av ordningene i dialog med partene

• Sikre bred involvering



Videre arbeid

• I forbindelse med de nye retningslinjene bli utarbeidet nye mandat for FM og 
samarbeidsforum

• Det arbeides også med maler for innstilling og rapportering fra ordningene

• Nye nettsider med samlet informasjon om kompetanseordningene vil bli 
lansert på Udir.no

• UH-nettverkene for regional og desentralisert ordning vil bli utvidet til også å 
omfatte Kompetanseløftet

• Det vil bli opprettet en ny, felles referansegruppe for tilskuddsordningene



Til diskusjon

• Hva betyr anbefalingene fra OECD for UH sin rolle i ordningene:

• Tydelige rolleavklaringer

• Langsiktig planlegging

• Involvering og kopling til lokale kompetansebehov

• Helhetlig tilnærming til kompetanseutvikling


