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Fylkesmannen skal

• etablere og legge til rette for kompetansenettverk

• etablere og legge til rette for samarbeid mellom skoleeiere, lærere 
og UH (samarbeidsforum)

• fordele midler – til UH og skoleeiere

• stimulere til framdrift i kompetansenettverkene



Skoleeier skal

• delta i kompetansenettverk

• velge utviklingsområde som bygger på lokal tilstandsvurdering

• være representert i samarbeidsforum

• definere og prioritere tiltak i samarbeid med UH

• bidra med egenfinansiering

• se til at tiltakene evalueres



UH skal

• Være utviklingspartner for skoler og skoleeiere 
(kompetansenettverkene)

• samarbeide med Fylkesmannen, og med skoleeiere 

for å prioritere  tiltak (samarbeidsforum)

«Fylkesmannen skal legge til rette for samarbeid mellom skoleeiere og UH-institusjoner, 

og stimulere til utvikling av partnerskap og langsiktig arbeid i lokale nettverk for 

kompetanseutvikling» (Udirs oppdragsbrev til Fylkesmennene av 28.02.2017)
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Mandat for samarbeidsforum

• Klargjør rollene

• Definere oppdraget og 
rammen



Utviklingspartner

UTVIKLINGSPARTNER 1     (POOL)

Planlegging

Støtte i analysefasen

Støtte i prioritering

Støtte i planlegging

Sikre det forskningsmessige blikket i denne fasen

Gjennomføring/evaluering

Dialogpartner underveis – ha fokus på effekt og støtte på 
skoleleder- og skoleeier-nivå

«Langsiktig partnerskap»

Midler tildeles direkte til UH  fra Fylkesmannen.

UTVIKLINGSPARTNER 2

Planlegging og gjennomføring

• Fag og prosess

• Skolenivå

• Støtte i planarbeidet

• Støtte i forankringsarbeidet

• Kan gi  teoretisk «påfyll», oppdrag, stille spørsmål 
underveis….

• Støtte i evalueringsarbeidet

Kan velge UH utenfor Trøndelag. 

Midler tildeles ut fra prioritering i samarbeidsforum





4 sentrale spørsmål

A) Hvordan sikrer dere lokal forankring av utviklingstiltakene? 

B) Hvordan hindrer dere fragmentering av utviklingstiltakene? 

C) Har utviklingstiltakene en skolebasert tilnærming? 

D) Hvordan ivaretas elevstemmen i planlegging og evaluering av 
tiltakene?



Hvordan følger FM opp arbeidet?

Leder og koordinerer fylkets samarbeidsforum

Deltar i kompetansenettverk ved behov

Har faste møter med poolen

Evaluering/rapportering (4 sentrale spørsmål og 
økonomirapportering) 

Bidrar til at tiltak blir sett i sammenheng

Utvikler fellestiltak i samarbeid med UH og 

samarbeidsforum,

Dialog med referansegruppe/kritiske venner



Eksempler på fellestiltak

Fagfornyelsen

Begynneropplæring



Oppsummert om Trøndelagsmodellen

 Vi har brukt god tid på å «berede grunnen» 

 Vi har ett overordnet samarbeidsforum 

 Vi har to grupper utviklingspartnere

 Vi har opprettet en pool 

 Vi har utviklet dokumenter som rammer inn arbeidet vårt (årshjul, mandat 
for samarbeidsforum, sentrale momenter i Trøndelagsmodellen)

 Vi har minst mulig byråkrati omkring søknader og rapporteringer

 Vi har et årlig erfaringsseminar



Samarbeidsavtale mellom FM og UH i 
Trøndelag underskrevet 12. juni 2019



Takk for oss!

• Bjørn Rist
fmtlbri@fylkesmannen.no

• Ragnhild Sperstad Lyng
fmtlrly@fylkesmannen.no


