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Søknad fra UMB om midler til Fase 2 for utvikling av samarbeidsformer mellom universitets- og 
høgskolesektoren og skole-/barnehageeier 

 
 
 
Vi viser til deres brev av 01.03.2008 og søker herved om midler til fase 2 – kartlegging, analysering og 
modellutvikling av samarbeidsformer mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, og skoleeiere. 
 
Innledning 
Modellen beskrevet i fase 1 og lokale utfordringer med samarbeidet 
Samarbeidet i fase 1 har foregått ved at skoleeierne, Akershus fylkeskommune og kommunene i 
Folloregionen, og Universitetet for miljø- og biovitenskap sammen har utviklet et felles bilde av hvem 
partene i samarbeidet er og hvem disse partene samarbeider med i dag. Det viste seg ganske snart at partene, 
fra hvert sitt ståsted, har en tett kontakt med skolene i regionen, men de har lite kontakt med hverandre.  
 
Dette felles bildet av hvem partene i samarbeidet er, utarbeidet gjennom møtene i Fase 1:  
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Modell 1. Partene med tilhørende organer 
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UKommunene i FolleregionenU har egne nettverk i skolesaker; Skoleeierforum i Follo (SEF-G) og 
Follonettverket K-06 (FN06-G). Sistnevnte er opprettet i forbindelse med Kunnskapsløfte. Kommunene har 
kontakt med videregående opplæring i Follo. 
 
ULederutvalget i Follo - LUFU, som består av skoleledere ved videregående skoler i Follo eies av Akershus 
fylkeskommune. Fylkesmannens opplæringsavdeling i Oslo og Akershus (FMOA), Karriere Akershus Follo 
(Kar) og med Kommunenes sentralforbund (KS) og kommunene i Follo har kontakter med LUF. 
 
UAkershus fylkeskommuneU (A-FK) har kontakt med Karriere Akershus Follo, med videregående skoler og 
grunnskolene, dessuten med Forskerfabrikken. 
 
UUMBU består av; 
Skoletjenesten – UMB de har kontakt med lærere og elever i grunnskoler og vgs. 
Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) – UMB de har kontakt med kommuner, LUF, lærere, FMOA. 
Seksjon for læring og lærerutdanning (SLL) - UMB har partnerskapsavtaler knyttet til praksisopplæring med 
noen grunnskoler og videregående skoler i regionen, og dessuten kontakt med skoleledere og -lærere i 
Akershus. I tillegg har SLL praksisopplæring i Oslo, og i alle fylkene ellers i landet. SLL har gjennom 
langvarig samarbeid om lærerutdanningene, og praksisopplæringen i disse, nær kontakt med Universitetet i 
Olso, Høgskolen i Østfold og med videregående skoler i Østfold. SLL har også kontakt med skoleledere, 
lærere og elever gjennom forsknings- og utviklingsarbeidet i Lærende nettverk – Utdir.-prosjekt og 
ElevForsk – NFR-prosjekt. 
Øvrige fagmiljø UMB som arbeider mot skoleverket. 
 
Hovedutfordringer 
De lokale utfordringene i samarbeidet er å utvikle kontakt mellom skoleeiere og UMB. Siden denne 
kontakten ikke har vært etablert før, er det også nødvendig å klarlegge felles arbeidsoppgaver og ikke minst 
hvordan disse organisatorisk og administrativt skal løses i et fremtidig samarbeid. Det er også klarlagt at 
skolelederne i regionen, som vi fra hver vår kant har mye kontakt med, må integreres i dette samarbeidet.  
 
Sammenhengen mellom fase 1 og fase 2 
Allerede på første møtet i Fase 1 uttrykte deltakerne stort engasjement for og tro på samarbeid. Det er stor 
tilslutning om en mer samordnet opptreden for å nå målet om å bidra til trygge og kompetente lærere i 
skolen.  
 
Så langt har vi begynt å legge grunnlaget for representasjon i hverandres utvalg og felles bruk av hverandres 
etablerte nettverk. Gjennom dette kan vi sikre en gjensidig og felles ansvarsfordeling.  
 
Videre har vi vedtatt hvilke prinsipper samarbeidet skal styres etter:  

- langsiktighet i samarbeidet 
- større forutsigbarhet i kompetanseutviklingsarbeidet 
- bidra til å være føre-var i planleggingsarbeid ved å bruke årshjulet for styring av aktiviteter 
- en enkel organisasjon ved å bruke eksisterende utvalg/nettverk/besluttende organer. 
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Når det gjelder det siste punktet er det allerede vedtatt at Skoleierforum i Follokommunene skal ha en 
representant i UMBs organ for studiesaker i realfag og lærerutdanning, Programutvalget for lærerutdanning 
og disiplinorienterte fag. I dette organet er det allerede med representanter fra vgs i nærområdet, en 
øvingslærer og en rektor.   
 
Prinsippene viser til at det er viktig med regelmessig kontakt for å få til det langsiktige arbeidet, for 
eksempel med kompetanseutvikling av lærere. Det er videre nødvendig å utrede i detalj hvordan denne 
kontakten skal organiseres i eksiterende, eventuelt i nyetablerte samarbeidsorgan. Representasjonen skal i 
størst mulig grad være gjensidig ved behov og aktualitet. Dette gjelder både i rådgivende og besluttende 
organer ved UMB, hos skoleeierne og skolene i regionen. 
 
I Fase 1 ble det tydelig at Uarenaen U for kompetanseutviklingen er Ui skolenU, det er der undervisning og læring 
skjer og der møtes skoleeiere og universitet. Dette skal utredes nærmere i Fase 2. Hva vil det si at skolen er 
arena for læring også for lærere? Og hvordan skal skolene integreres i samarbeidet?   
 
Skolene har stramme rammebetingelser for å drive kompetanseutvikling. Lærere kan vanskelig være borte 
fra sin undervisning. Dette merker også UMB ved at skolene ikke har kapasitet til å delta i de etter- og 
videreutdanningstilbudene som er. Dette problemet kan ikke løses av skoleeiere og universitet alene, men vil 
også kreve at skoleledere og lærere er med. I denne sammenhengen er også modeller for lederutvikling og 
hospitering aktuelt. 
 
UMB med sine nettverkskoler i Akershus-regionen har gode erfaring med partnerskapsavtalene for 
praksisopplæring i Praktisk-pedagogisk utdanning og Lektor utdanning i naturvitenskapelige fag 5-årig 
integrert lærerutdanning. Det samme gjelder praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid gjennom Lærende 
nettverk i flere år, og i det nyoppstartede NFR-prosjektet ”Elevforsk”. I Fase 1 har skoleeiere uttrykt behov 
for videreutvikling av partnerskapsavtalene, og dette blir et arbeidsområde i Fase 2. 

 
 
Saker som er utpekt som samarbeidsområder i fase 2 er:  

- lærerutdanning inkludert praksisopplæring, videreutvikle de eksisterende partnerskapene til 
kommunene i Follo, og de vgs i Follo 

- etter- og videreutdanning, langsiktig planlegging i forhold til lokale, regionale og statlige satsinger. 
(For eksempel Kompetanseutviklingsmidlene) 

- forsknings- og utviklingsarbeid i nært samarbeid med skoleeiere, skoleledere, lærere og elever 
- skikkethetsvurdering av lærerstudenter, handtering av stryk i praksis 
- veilederopplæring av øvingslærere 
- hvordan integrere lærerne mer i lærerutdanningene via lærerstudentene og forsknings-  og 

utviklingsarbeid 
- etter- og videreutdanning innen realfagene og realfagenes didaktikk, inkludert bruk av IKT i realfag. 

(Fylkesrådmannen foreslår at alle elever i videregående opplæring i Akershus i løpet av 2008 og 
2009 skal få tilgang til bærbare PC-er. Det foreslås å sette av 44 millioner kroner i disse to årene til 
innkjøp av PC-er til alle elever) 

- rekruttering til realfag og lærerutdanning i realfag  
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Eiere og mål i fase 2 
Eierne i fase 2 av prosjektet skal fremdeles være kommunene i Follo-regionen og Akershus fylkeskommune.  
 
I tillegg inkluderer vi Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold (HiØ). Grunnen til dette er UMB har 
mange lærerstudenter i praksisopplæring i videregående skoler i Østfold, og at lærerutdanningene ved UMB 
og HiØ har et nært samarbeid. Det utarbeides nå konkrete studieplaner for å styrke den realfaglige 
kompetanse til studentene i allmennlærerutdanningen og å legge til rette for at lærerstudenter ved HiØ kan ta 
master i matematikk/realfagsdidaktikk.   
 
Videre er det aktuelt for UMB å ha en nær kontakt med videregående skoler i hele Norge som tilbyr 
naturbruksprogrammet. Gjennom Praktisk-pedagogisk utdanning i naturbruk har UMB har et nasjonalt 
ansvar, og kontakten med disse skolene skjer via praksisopplæring og gjennom årlige møter med skoleledere 
i naturbruk. Kontaktene med skoleeiere i de andre fylkene bør utredes. Hva innebærer det at for eksempel 
Finnmark fylke og UMB sammen driver lærerutdanning i naturbruk? I hvilken grad tilbyr UMB etter- og 
videreutdanning som er relevant for lærere i alle landets fylker, og hvordan skal behov og organiseringen av 
tilbudet videreutvikles? 

 
Dette viser at eierne i Fase 2 er: 

- Akershus fylkeskommune 
- Skoleeiere i Follo 
- Skoleeiere for skoler som samarbeider med UMB om forsknings- og utviklingsoppgaver  
- Østfold fylkeskommune 
- Oslo kommune 
- Fylkeskommunene i Norge, i forbindelse med studieprogrammet naturbruk i vgs. 

 
Målene for arbeidet i fase 2 er: 
UFor samarbeidet i regionen Follo og Akershus 

- Klarlegge videre og implementere den gjensidige representasjonen i hverandres eksisterende råd og 
utvalg.   

- Videreutvikle modell for regelmessig kontakt mellom skoleeiere, skoleledere og UMB utover den 
gjensidige representasjonen. 

- Vedta hvordan samarbeidet skal forankres i institusjonenes ledelse.  
- Vedta hvilke saker og arbeidsoppgaver som skal være innen ansvarsområdet og dessuten å beslutte 

hvilke saker som skal ha størst fokus i de nærmeste årene 
- Vedta en modell for administrasjon, sekretariat og finansiering av samarbeidet og dessuten for 

hvordan samarbeidet skal evalueres og videreutvikles.  
- Utrede nye metoder for kompetanseutvikling i skolen, og klarlegge rammebetingelsene for 

kompetanseutvikling 
- Planlegge og søke om midler til praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid 
- Prøve ut hvordan UMB internt kan samordne sine kontakter med skolene, både når det gjelder 

ekstern informasjon, samordent planlegging av kompetansetiltak, integrering av realfaglig 
kompetanse fra instituttene, lærerutdanning og forankring av arbeidet i ledelsen gjennom en 
arbeidsgruppe UMB – skole. 
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Årshjul for  
planprosesser 
for vgs. 

Årshjul for  
planprosesser 
for grunnskole. 

Årshjul for  
planprosesser 
for UMB skole. 

Årshjul for  
planprosesser 
for andre. 

Arbeidsgruppe som utvikler og koordinere felles årshjul for  planprosesser for 
samarbeidet innenfor målene som er definert. 

UFor samarbeidet mellom UMB og Østfold fylkeskommune og med fylker i Norge 
- synliggjøre felles ansvar- og arbeidsoppgaver, særlig knyttet til lærerutdanningene og 

kompetanseutvikling av lærere 
- videre utrede hvordan et framtidig uttalt samarbeid skal foregå både når det gjelder lærerutdanning 

og kompetanseutvikling av lærere. 
 
Modell 2 for organisering av fase 2 
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Planer og aktiviteter i fase 2, inkludert organisering 
I fase 2 skal arbeidet knyttes til følgende tiltak: 
 
UAkershus og Follo-regionen 
a) Initierende møter på ettersommeren 2008 for å fastsette hvilket utredningsarbeid som skal iverksettes. 
Disse møtene skal særlig konsentrere seg om oppgaver knyttet til organisering, ansvarsfordeling og 
arbeidsoppgaver.  
 
Nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra UMB, skoleeier Akershus fylkeskommune, skoleeiere 
og skoleledere i Follo og andre skoleeiere som nevnt i modell 2. Skoleeiere i grunnskolen representeres 
fra Skoleeierforum i Follo, SEF-G og tilhørende organ for kompetanseutvikling; Follonettverket, FN- 
06). Det skal også være en representant fra skolelederne fra grunnskolene i Follo. Videre skal 
arbeidsgruppen ha representant fra skoleledere i vgs i Follo (Lederutvalget i Follo, LUF og tilhørende 
organ for kompetanseutvikling KOFIF). Representanter fra Østfold fylkeskommune og rektorgruppen i 
naturbruk. 
 
Det utarbeides en møteplan for arbeidsgruppen og for fellesmøtene. Her planlegges utredningsarbeidet 
som skal gjøres:  
- gjensidig representasjon i hverandres råd og utvalg 
- utrede kompetanseutviklingstilbud og –behov og foreslå og prøve ut nye modeller for 
kompetanseutvikling 
- videreutvikle partnerskapsmodellen mellom UMB og skolene, både i innhold og form 
- utrede samarbeidsformer med Østfold fylkeskommune og aktuelle skoleledere ved vgs i Østfold 
- utrede hvordan UMB og skoleeiere, særlig fylkeskommunene eller si Norge, skal opprette kontakt og 
samarbeid 
- UMB og rektorgruppen i naturbruk utreder hvordan de skal videreutvikle sitt samarbeid, og særlig med 
vekt på rektorenes respektive skoleeiere 
 
 
Milepæler 
 
1. oktober 2008:  
Formell arbeidsgruppe er oppnevnt. 
Planene for utredningsarbeidet er fastsatt. 
 
1. mars 2009 
Midtveismøtet, med informasjonsutveksling og videreutvikling.  
Målene og tiltakene vurderes og videreutvikles. 
 
1. juni 2009 
Avslutningsmøtet, for klarlegging av måloppnåelse og samarbeidet videreføres uten lønnet prosjektleder. 
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Budsjett fase 2    KR  
Prosjektleder – 50 % i prosjektperioden Anne Kristine 
Byhring   340 000  
Egne lønnsmidler prosjektleder   100 000  
Søknadssum prosjektleder   240 000  
     
Drift:     
4 møter med alle aktører - fellesmøte fase 2   30 000  
8 møter i arbeidsgruppen - arbeidsgruppe møte fase 2   10 000  
     
Reise til prosjektleder   20 000  
Egeninnsats prosjektdeltakerne, 1200 timer   360 000  
Sum totalt   760 000  
Egeninnsats prosjektdeltakerne og prosjektleder   460 000  
Søknadssum   300 000  
     

Vi søkte og fikk kr 63 000,- i fase 1 og dette gav et godt grunnlag for å konkretisere videre 
arbeidsoppgaver for fase 2. Søknadssummen i fase 2 er betydelig større for å iversette planen. 

 
Fase 2. Deltakere 
På fellesmøtene skal det delta representanter fra: 
Akershus Fylkeskommune, 2  
Follorektorene, 1-2  
Kommuner i Follo, 6  
UMB, 4  
Østfold fylkeskommune/Oslo kommune, 1  
Prosjektsektretær, 1  
Rektorgruppen i naturbruk, 1  
Sum : 17 personer 
 
I arbeidsgruppe-møtene skal delta: 
Akershus fylkeskommune, 1  
Follokommunene, 1 
Skoleledere vgs Follo, 1 
Skoleledere grunnskolene , 1 
UMB, 2 
Prosjektsekretær, 1 
Sum: 7 personer 
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Plan for eventuell innhenting av erfaringer fra andre universiteter 
UMB har jevnlig kontakt med andre universiteter og høgskoler, og i disse sammenhengene blir også 
utvekslet erfaringer om samarbeidsprosjektene U/H-skoleeiere. UMB deltar på Utdanningsdirektoratets 
konferanser for erfaringsutveksling. 
Prosjektleder samarbeider med Fylkesmannen i Oslo og Akershus om gjennomføring av erfaringsseminar 
om lærerutdanningsinstitusjonenes praksisopplæringsmodeller Oslo og Akershus.  

 
Kort om planer for implementering på lengre sikt 
I Fase 1 er det klart uttrykt at samarbeidet som etableres skal være en varig ordning, og denne skal 
videreutvikles kontinuerlig. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Sign.         Sign.     
Vidar Thue-Hansen       Hans Erik Lefdal 
Instituttleder        Seksjonsleder, lærerutdanning 
       


