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Saksutredning: 

STRATEGISK PLAN - NETTSKOLEN ROGALAND 2018  

 
Behandlinger: OU, FT 

Vedlegg:  1 (Nettskolen Rogaland – Pedagogisk plattform 2018 – 2021) 

 2 (Nettskolen Rogaland – Felles standard 2018 – 2021) 

 3 (Nettskolen Rogaland – Kompetanseplan 2018 – 2021) 

 4 (RFK Digitaliseringsstrategi 2016 – 2019) 

    

Andre henvisninger:  

 

1. Bakgrunn  

Nettskolen Rogaland (NR) ble etablert i 2006 med det formål å tilby elevene ved 

distriktsskolene et like bredt opplæringstilbud som elever ved de bynære skolene. 

Nettskolen i Rogaland har utviklet seg fra å være en nettskole for fire distriktsskoler 

til en nettskole for alle videregående skoler Rogaland. I dag tar 368 elever fra 19 

skoler et programfag på Nettskolen Rogaland. Rundt halvparten av elevene 

kommer fra distriktsskolene. Dette viser at tilbudet benyttes av langt flere enn 

elever på distriktsskolene. Hvert år benytter ca 400 elever seg av Nettskolen 

Rogalands eksamensforberedende intensivkurs (Høstskolen) og inneværende 

skoleår tilbys også nettundervisning for voksne og vi antar at omlag 200 kandidater 

vil benytte seg av tilbudet i år. 

 

Fylkesrådmannen satte høsten 2017 ned en arbeidsgruppe som skulle se på 

nettskolens fremtid. Mandat har vært å belyse følgende:  

 Beskrive hvilken kvalitet elevene kan forvente av det tilbudet de får 

 Utforme en pedagogisk plattform for nettopplæring med beskrivelse som 

kjennetegner kvalitet 

 Opplæringstilbud som inkluderer voksenopplæring og spesialundervisning 

 Vurdere en framtidig organisasjonsmodell 

 

Skolens drift og strategier for utvikling av det nettbaserte opplæringstilbudet har 

blitt drøftet i politiske utvalg flere ganger siden opprettelsen.   
 

År  
Opplæringsutvalget (OU), 

Fylkestinget (FT)  
Vedtak  

2006  

FT, 12.12.2006 Sak: 124/06 

TILBUDSSTRUKTUREN 

SKOLEÅRET 2007-2008  

Nettskolen Rogaland etableres 

2007  
Nettskolen etablert som 3-årig 

prosjekt.  

Konstituering av styringsgruppe. De fire distrikts-skolene Dalane, 

Ølen, Sauda og Strands tilbud ble nå likeverdig til de bynære 

skolene.  
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2010  
FT, 20.04.2010, sak 27/10 

NETTSKOLEN ROGALAND 

Endring i organiseringen. Nettskolen Rogaland organiseres som et 

partnerskap mellom de fire samarbeidsskolene.  

2010  

OU, 11.05.2010, sak 19/10 

NETTSKOLEN - 

PARTNERSKAPSAVTALE  

OU godkjenning av partnerskapsavtale mellom Dalane, Sauda, 

Strand og Ølen videregående skoler   

2013  
OU, 01.10.2013, sak 52/13 

NETTSKOLEN ROGALAND 

Nettskolen Rogaland blir organisatorisk direkte underlagt 

fylkesrådmannen, seksjon skole med en prøveperiode på to år. 

2013  

FT 22.10.2013. Sak: 57/13  

NETTSKOLEN ROGALAND  

NR blir kompetanseskole for pedagogisk utvikling av IKT-baserte 

undervisningsmetoder.  Fag ved Nettskolen tilbys alle skolene i 

RFK.  

2016  

 

OU, 31.05.2016 Sak: 34/16 

NETTSKOLEN ROGALAND –

EVALUERING- 

ORGANISERING.  

Nettskolen Rogaland videreføres med eksisterende organisering 

og rammer. I konklusjonen: «Voksenopplæringen i Rogaland er 

i dag satt ut på anbud. Skulle det endre seg, vil en kunne ta opp til 

vurdering om dette skal være en del av Nettskolen Rogaland 

sitt tilbud.»  

2016  

OU, 04.10.2016 Sak: 49/16 

OPPLÆRINGSAVDELINGENS 

OG SKOLENES TOTALE 

KURS- OG KOMPETANSE-

VIRKSOMHET  

I saksframlegget står det: «I tillegg til skolene vil også Nettskolen 

Rogaland kunne være en viktig leverandør av opplæring i flere 

fag til voksne»  

2017  

OU 30.05.2017  Sak: 0030/17  

ORGANISERING AV 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

FOR VOKSENE   

 «Nettskolen Rogaland driver sitt tilbud bare for ordinære elever 

med ungdomsrett. Men fylkesrådmannen mener at Nettskolen 

også kan få en viktig funksjon når det gjelder opplæring overfor 

voksne. En utvikling og videreføring av kompetanse og erfaring 

gjort innen nettstøttet/videoløsninger bør være ett av virkemidlene 

voksenopplæringen gjør nytte av for å sikre fleksible løsninger for 

denne gruppen etter omorganiseringen». Konklusjonen er at 

Nettskolen Rogaland på sikt vil kunne ivareta nettbaserte tilbud 

som i dag er i regi av ASK-undervisning (Frisvold).»  

 

2. Problemstilling 

Fylkestinget skal i denne saken ta stilling til fylkesrådmannens beskrivelse av 

nettbasert opplæring i Rogaland, vurdere hvilke ambisjoner vi ønsker å ha, og ta 

stilling til en strategi for organisering og utvikling av Nettskolen Rogaland. 

 

3. Saksopplysninger 

3.1 Nettbasert opplæring 

Med nettbasert opplæring menes studietilbud som er pedagogisk tilrettelagt på nett, 

og der digital kommunikasjon mellom lærer og elev, og elever seg imellom, er en 

integrert del av det pedagogiske opplegget. I andre definisjoner legges det også 



Arkivsaksnr.:18/21763-2 Løpenr: 67916/18 

Reg.dato: 17.09.2018 Arkivnr:  Saksbeh: Nina Martinus  

vekt på fleksibiliteten i nettbasert utdanning «der elevene opplever stor grad av 

fleksibilitet i tid og rom knyttet til å delta i læringsaktivitetene» (Hjortø et al. 2003).  

Nettbasert undervisning foregår hovedsakelig via nett. På nettet kan elevene få 

tilgang til fagstoff og annen informasjon. Der kan de jobbe med fagstoffet individuelt 

og sammen med andre i ulike typer aktiviteter. Nettet er arena for tilrettelegging av 

læringsløp med samarbeid, diskusjon, refleksjon og utveksling av erfaringer og for 

ulike former for presentasjoner og faglig innspill fra både elever og lærere. Her skjer 

det veiledning, tilbakemelding og vurdering av elevenes arbeid fra læreren og 

medelever. Det vil si at nettet kan være en arena for alt som kjennetegner god 

undervisning og læring.i 

 

Nettfag kan organiseres på mange ulike måter og ha ulike former for struktur. 

Mange forhold skal tas i betraktning. Organiseringen kan for eksempel ha 

innvirkning på graden av fleksibilitet for elevene og for mulighetene de får til å 

samarbeide og samhandle seg imellom. Felles oppstart og felles progresjon fra uke 

til uke begrenser fleksibiliteten noe, men modellen gjør det mulig å etablere grupper 

med felles digitale arbeids- og møtearenaer Det blir da mulig å opprette 

forumsdiskusjoner, gruppeoppgaver og sosial interaksjon. Muligheten er også til 

stede for å supplere med synkrone læringsaktiviteter, som forelesning i digitale 

klasserom (Adobe Connect) og videokonferanser, nettprat (chat) og Webinarer der 

elevene kan komme med innspill og spørsmål i sanntid.  

 

Lærerrollen endrer seg når læreren skal undervise via nettet. Elevene og læreren 

er ikke sammen i det tradisjonelle klasserommet. Å skape og opprettholde en god 

og tillitsfull dialog som gjør at læreren «ser» den enkelte elev er en viktig oppgave 

for en nettlærer. Det samme er det å strukturere faginnholdet og variere de ulike 

læringsaktivitetene elevene forventes å utføre via nettet. Eksempler på dette er 

presentasjoner, oppgaver, undersøkelser, medelevvurdering, digitale tester og 

diskusjoner i det digitale klasserommet. 

 

Alle disse aktivitetene har ulik plass i skoleåret og elevene trenger å få informasjon 

om hva de skal gjøre, når de skal gjøre det og hva som forventes av dem.  

 

Å være nettelev krever en større grad av selvstendighet og selvdisiplin hos den 

enkelte elev. Det er derfor et mål at læringsarenaene på nettet er så oversiktlige og 

informative som mulig slik at elevene opplever forutsigbarhet og mestring.  

 

3.2 Ulike elevgrupper og juridisk grunnlag 

Nettundervisning i videregående opplæring er et komplisert saksfelt siden det 

handler om rettigheter for både ungdom (OL § 3-1) og voksne OL § 4A).  

                                            

i https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/veleder_fun_nettversjon_small side 8 

 

https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/veleder_fun_nettversjon_small
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Basert på en gjennomgang av de juridiske føringer kan vi tilby nettbasert opplæring 

for følgende elevgrupper gjennom Nettskolen Rogaland: 

 

Ordinære elever i vgs som ønsker fag hjemskolen ikke kan tilby 

Disse elevene beholder sin ordinære elevstatus som ungdomselever og tilbudet 

vurderes som ordinær opplæring. Tilbudet benyttes i dag av 368 elever fra 19 

skoler. 

 

Tilrettelagt nettundervisning for enkeltelever 

Dette gjelder elever som av ulike grunner ikke kan møte på skolen. Tilbudet 

forutsetter at skolen har prøvd andre tiltak og har gjort forsøk på å få eleven 

integrert i et klassemiljø. De siste to årene har ca 30 elever benyttet seg av dette 

tilbudet, men behovet er større. Buskerud Nettskole har 200 elever som får tilpasset 

undervisning via nettet, og erfaringene derfra viser at dette kan få et stort omfang 

også i Rogaland. 

 

Elever som skal opp til ny eksamen og trenger litt støtte 

(Høstskolen/Vårskolen) 

Dette er nettbasert eksamensforberedende intensivkurs/ekstrahjelp til elever som 

har strøket eller fått IV og som skal opp til ny eksamen i matematikkfagene 1P, 2P, 

2PY, IT, R1 og norsk VG3/påbygg. 400 elever ble påmeldt til Høstskolen 2017. 

Halvparten av disse, 200 elever, var aktive i nettskolen, og 71 bestod eksamen. 

Våren 2018 takket 21 tidligere elever ja til samme tilbud. Dette var elever som kun 

manglet et fag for å fullføre videregående opplæring og 1/3 bestod eksamen. 

Juridisk sett er tilbudet uproblematisk i forhold til regelverket og er ikke regulert av 

rettigheter og plikter. 

 

Voksne  

Nettskolen Rogaland starter dette skoleåret med å tilby nettundervisning til voksne 

som fører til generell studiekompetanse dersom eleven er 23 år eller eldre. Denne 

elevgruppen må ha minst fem år med arbeidspraksis eller utdanning, og trenger 

derfor bare seks fag for å kunne søke opptak til universitet eller høyskole. 

Nettskolen Rogaland starter med fagene norsk, engelsk og historie i 

høstsemesteret og utvider tilbudet med Matematikk 1P+2P, naturfag og 

samfunnsfag fra januar 2019. På sikt vil Nettskolen Rogaland kunne tilby 

nettundervisning også innen yrkesfag. Den teoretiske delen av flere fag egner seg 

godt for nettundervisning. Juridisk sett er nettundervisning til voksne uproblematisk 

og tilfredsstiller kravene i Opplæringsloven.  

 

3.3 Kartlegging av pedagogisk praksis 

Fylkestinget vedtok i 2013 bl.a. at Nettskolen skulle være en kompetanseskole for 

pedagogisk bruk av IKT og e-læring i Rogaland fylkeskommune.ii Praksis ved 

                                            

ii FT 22.10.2013. Sak: 57/13NETTSKOLEN ROGALAND 
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Nettskolen Rogaland har vært vurdert i flere omganger, bl.a. i januar 2017 da det 

ble gjennomført en kompetansekartlegging av nettlærernes bruk av ulike digitale 

verktøy i nettundervisningen.  25 lærere ble spurt – alle svarte. Resultatet av 

undersøkelsen viste at flertallet av lærerne kun kommuniserte skriftlig med elevene 

i form av meldinger, oppgaver og tilbakemeldinger (enveiskommunikasjon). De 

fleste hadde aldri brukt videoopptak eller hentet inn lyd/video fra for eksempel 

NDLA, NRK, YouTube el.l. Samtidig svarte de fleste at sanntid-undervisning og 

samhandling på nettet er svært viktig for elevenes læring og relasjonen mellom 

lærer og elev, men at det er vanskelig å få til i praksis. Siden den tid har arbeidet 

med kompetanseheving bidratt til en positiv utvikling, men det er fremdeles behov 

for videreutvikling av lærernes kompetanse på enkelte områder. Dette kommer fram 

i en kartlegging blant elevene på Nettskolen Rogaland i januar 2018. Flertallet av 

elevene har aldri møtt læreren gjennom videokonferanse og savner dialog mellom 

lærer og elev og mellom elev og elev. 

 

Hovedinntrykket er likevel at elevene stort sett er fornøyd med nettundervisningen, 

nettlæreren og med det å være nettelev. 

 

Både kartleggingen blant lærerne og undersøkelser blant elevene viser at lærernes 

IKT-kompetanse må styrkes for at de skal kunne håndtere de nye digitale mediene. 

Fylkesrådmannen anbefaler at Nettskolen Rogaland må legge til rette for at det 

skjer samhandling og kommunikasjon mellom lærer og elev på nettet. Nettlærerne 

må begynne å ta i bruk varierte undervisningsmetoder og vurderingsmetoder som 

er bedre tilpasset nettundervisning.   

 

3.4 Pedagogisk plattform for Nettskolen Rogaland 

Det er ingen prinsipiell forskjell mellom kvalitet i undervisning på nett og kvalitet i 

stedbasert undervisning.iii Opplæring som gis som nettundervisning må ivareta de 

samme kompetansemål som ordinær undervisning. En viktig forutsetning for dette 

er at elevene settes i stand til å planlegge, gjennomføre, produsere og vurdere eget 

arbeid. Dette gjelder også for elever i ordinære klasser, men er enda viktigere for 

elever som må utøve en stor grad av selvstendighet for å lykkes i sitt 

læringsarbeid.  

 

Rogaland fylkeskommune ønsker en forutsigbar kvalitet på det som inngår i 

opplæringen i Nettskolen Rogaland. For å oppnå dette er det utarbeidet flere 

styringsdokumenter som definerer den pedagogiske plattformiv for opplæringen og 

                                            

iii Fleksibel utdanning Norge 2017, Kvalitetsutvalget: «Kvalitet i nettundervisning – en veileder» 

https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/veleder_fun_nettversjon_small  

 

 

iv Nettskolen Rogaland - Pedagogisk plattform ( Vedlegg 1) 

https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/veleder_fun_nettversjon_small
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kvaliteten på de digitale løsninger som brukes. RFK har en egen 

digitaliseringsstrategiv som definerer ambisjoner og forventet praksis.  

Det er utarbeidet en kort veiledning med nøkkelinformasjon til elevene om 

nettbasert opplæring og hva det vil si å være nettelev. Denne skal alle elever ha 

tilgjengelig.vi  

 

Nettskolen skal være en lærende organisasjon. For å sikre et godt læringsmiljø og 

læringstilbud skal Nettskolen Rogaland gjennomføre evalueringer som brukes til 

systematisk utvikling. 

 

Nettlærerne skal være faglig oppdaterte og kunne bruke ulike digitale 

læringsressurser og verktøy i en pedagogisk sammenheng. Kompetanseutvikling 

skal skje gjennom kollektive prosesser.  

 

3.5 Kompetansehevingsplan 

Nettskolelærere skal være pedagogiske ressurspersoner som videreutvikler og 

deler sin kompetanse både på egen skole og med andre skoler. Et engasjement 

som nettskolelærer vil dermed være en etterutdanningsarena for lærerne.  

 

Nettskolen Rogaland søkte i januar 2017 Senter for Internasjonalisering i Utdanning 

(SIU) om «Erasmus+ mobilities» som er videreutdanningskurs for lærere i Europa.            

16 kursplasser/mobiliteter ble innvilget og alle nettlærerne fikk dermed et ukeskurs 

innen e-læring og pedagogisk bruk av IKT våren 2018 betalt av SIU. Tilsvarende 

søknad ble sendt januar 2018.  32 kursplasser/mobiliteter ble innvilget av SIU som 

betyr at lærerne igjen kan få et ukes kompetansutviklende kurs i e-læring innen de 

neste to skoleårene. Denne kompetanseutviklingen inngår i 

kompetansehevingsplan viifor nettlærerne. 

   

Fylkesrådmannen mener det er viktig å prioritere kompetanseutvikling for å ivareta 

de ambisjoner som vi har til opplæringen. Dette er nødvendig dersom vi skal utvikle 

Nettskolen til et ressurssenter for digital opplæring i våre skoler. Den 

desentraliserte modellen vi har i dag sikrer at kompetansen når bredt ut til skolene, 

men samtidig må vi styrke ressursene for å kunne følge opp utviklingsarbeidet på 

en tilfredsstillende måte.  

 

Kompetanseutvikling innen nettbasert læring henger sammen med nettverk, IKT- 

utstyr, IKT-verktøy, digitale samhandlingsplattformer, programvare og teknisk 

support som er tilgjengelig for elever og lærere. Fylkesrådmannen er derfor opptatt 

                                            

v RFK Digitaliseringsstrategi 2016-2019 (Vedlegg 4) 

vi Nettskolen Rogaland – Felles standard (Vedlegg 2) 

vii Nettskolen Rogaland – Kompetanseplan 2018-2021 (Vedlegg 3) 
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av at utviklingen av Nettskolen Rogaland må foregå i nært samarbeid med 

fylkeskommunens IKT-avdeling og basert på RFK sin digitaliseringsstrategi. 

Et forpliktende kompetanseløft for lærerne i Nettskolen Rogaland vil også kreve en 

ekstra innsats fra lærernes side i en utviklingsperiode. 

 

3.6 Organisering og omfang av nettundervisning i Rogaland. 

Fra å være en nettskole primært for distriktsskolene har vi nå en skole som betjener 

alle skolene i fylket, og rundt halvparten av elevene er fra andre skoler. Dette viser 

at tilbudet benyttes av langt flere enn elever på distriktsskolene.  

 

Nettskolen Rogalands vekst 2014-2018 

Nettskolen i Rogaland har utviklet seg fra å være en nettskole for fire distriktsskoler 

til en nettskole for alle videregående skoler Rogaland. I dag er 19 skoler involvert i 

NR enten ved at de har lærere som er engasjert i NR, elever ved NR eller begge 

deler. Skoleåret 2017-2018 tok 368 elever et programfag på NR. 400 elever deltok 

på eksamensforberedende intensivkurs (Høstskolen 2017 og Vårskolen 2018). I år 

utvides tilbudet med nettundervisning til voksne med fag som gir generell 

studiekompetanse: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. 

Antall voksne kandidater antas å bli 150-180 inneværende skoleår. Til sammen kan 

NR få mer enn 900 elever skoleåret 2018-2019. 

Antall lærere har doblet seg fra 10 til 22. Administrasjonsressursen har vært 

uforandret siden 2014. Den er 170% og fordeles på e-pedagog 30%, 4 x 10 % 

koordinatorressurs på distriktskolene og leder 100%. Direkte budsjettmidler til 

Nettskolen Rogaland er det samme i dag som i 2014 og er på 3.1 mill.  

Distriktsskolene i Rogaland dekker kostnadene for to programfag hver i NR, til 

sammen åtte programfag som tilsvarer ca 1,6 mill. 

Inntekter fra skoler utenom distriktsskolene er 264.000,- Skolene betaler 6000 kr pr 

elev pr programfag med unntak av fremmedspråk III som er gratis. 

Fremmedspråkene øker i popularitet og 128 elever/5 klasser tar fremmedspråk ved 

NR 2018-2019. 

3.7 Ressursbruk  

Ressursbruken er knyttet til lærere, tekniske støttefunksjoner, administrasjon og 

utstyr. For å vurdere ressursbruken i Rogaland er det naturlig å sammenligne 

Nettskolen Rogaland med andre fylkeskommunale nettskoler. Det er stor variasjon i 

hvordan de enkelte fylkeskommunale nettskolene er organisert, både når det 

gjelder elevgrupper, antall elever, fag og antall ansatte. Felles for de andre 

fylkeskommunale nettskolene er at de har flere ansatte e-pedagoger og IT-teknisk 

support samt flere ansatte involvert i driften av nettskolene. Nettlærerne ved de 

andre fylkeskommunale nettskolene får økt ressurs enten i form av funksjonstillegg 

økt stillingsprosent eller begge deler pr. nettfag. Dette fordi det er svært krevende å 

holde seg oppdatert innen e-læring både teknisk og pedagogisk og tilrettelegge 

undervisning via nettet. De fleste andre skolene opererer derfor med en ekstra 

prosentsats pr fag fra 5-20% og alle har satt maks antall elever pr. nettfag til 20 

elever. Stillingsprosent justeres ved klasser over 20 elever med 1 % ekstra per 

elev. 
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Lærerne i NR får ingen kompensasjon for å være nettlærer. De har ordinær 

ressurs/stillingsprosent pr. nettfag med klassestørrelser på 30-35 elever pr. klasse.  
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4. Fylkesrådmannens vurderinger: 

4.1 Mål for Nettskolen Rogaland 

Framtidig organisering av Nettskolen Rogaland er i stor grad avhengig av hvilke 

ambisjoner vi har. Fylkesrådmannen har i sine vurderinger lagt til grunn de politiske 

føringer som er lagt. Basert på disse har fylkesrådmannen formulert følgende 

ambisjoner. 
 

 Alle elever i ordinær videregående skole i Rogaland skal få et likeverdig og 

bredt opplæringstilbud gjennom tilbud om nettbasert opplæring når skoler ikke 

kan tilby fag gjennom ordinær opplæring.  

 Nettskolen Rogaland skal være fleksibel og robust organisert slik at denne kan 

fungere som et ressurssenter innenfor nettbasert opplæring.   

 Opplæringstilbudet skal være variert og kunne benyttes av voksenopplæringen, 

Fagskolen Rogaland, PPT og til intensiv opplæring når dette er relevant. 

 Alle elever skal oppleve høy grad av kvalitet på tilbudet.  

 

I den framtidige Nettskolen Rogaland må det vurderes om tilbudet skal utvides til 

enda flere elever. Det vil da også være nødvendig å kartlegge hvor stor 

etterspørselen vil være innenfor de ulike fag. De juridiske begrensninger i forhold 

til hvilke fag som kan tilbys må avklares.  

 

4.2 Fremtidig organisering av Nettskolen Rogaland  

Tilbakemeldinger fra skoler og nettlærere gir tydelige signaler om at 

rammevilkårene for Nettskolen Rogaland ikke har holdt tritt med det økte omfanget. 

 

Mens andre fylker har forbedret rammene for sine nettskoler, har ikke det samme 

skjedd i Rogaand. Dette har vært en belastning for de ansatte. Fylkesrådmannen 

har registrert at flere erfarne nettlærere har valgt å trekke seg fra sine oppdrag. 

Manglende styrking av de tekniske og administrative ressurser har også vært en 

belastning for ledelsen av nettskolen. 

 

Fylkesrådmannen mener det er viktig å ta igjen dette etterslepet for å realisere de 

ambisjoner som vi i Rogaland har. Dette er spesielt viktig for å styrke kompetansen 

til den engasjerte staben av nettlærere. Dersom vi skal oppfylle våre egne krav til 

kvalitet, slik de er formulert i Digitaliseringsstrategi 2016-2019, forutsetter dette 

også en styrking av den digitale infrastruktur. Det økte antall elever og omfanget av 

vår virksomhet krever også en administrativ styrking. 

 

Andre fylkeskommuner har organisert nettskolene på noe ulikt vis. I Nordland er 

tilbudet organisert rundt flere studieverksteder i skolene og i Buskerud og Vestfold 

deles ansvaret for nettskolen mellom en videregående skole og 

utdanningsavdelingen. Fylkene har ulike løsninger for hvilke elever som gis et 

tilbud gjennom de fylkeskommunale nettskolene.  
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Nåværende organisasjonsmodell for Nettskolen Rogaland er utviklet med det formål 

å tilby elevene ved distriktsskolene et like bredt opplæringstilbud som elever ved de 

bynære skolene har.  

 

Tilbudene til Nettskolen i Rogaland vil fortsatt være mest forankret i de 

videregående skolene fordi elevstatusen er knyttet til skoler og de fleste 

nettlærerne har skolene som primærarbeidsplass. Organiseringen av Nettskolen 

må derfor ledes, koordineres og samles slik at helheten ivaretas. Det må sikres 

tilstrekkelig kompetanse og ressurser til drift og utvikling av opplæringstilbudet for 

flere målgrupper, både i og utenfor de videregående skolene. 

 

Et ledd i den naturlige utviklingen av Nettskolen Rogaland er at den bør få ansvar 

for nye oppgaver i tråd med de politiske ambisjoner som har blitt uttrykt de siste 

årene. Nettskolen Rogaland bør få ansvar for nettilbud innen:  
 

 Utvalgte programfagstilbud i de videregående skolene  

 Studiespesialiserende fagtilbud innen voksenopplæringen 

 Intensivopplæring av ulike elevgrupper  

 Tilrettelagt undervisning for enkeltelever (hjemme) 

 Pedagogisk veiledning i digital læring  

 Utvide fagtilbudet innen ulike programfag yrkesfag 

 

Vi er allerede på vei, men skal vi lykkes med ambisjonene, må vi både se på 

omfanget av tilbudet, organiseringen og skape en solid pedagogisk og digital 

plattform.  

 

Basert på fylkesrådmannens vurderinger vil dette kreve investeringer i utstyr og 

utvidelse av driftsrammene. I en fremtidig struktur bør det over år gradvis tilføres 

styrkingstiltak utover dagens budsjett. 

I forbindelse med budsjettforhandling 2019 vurderes en foreløpig utvidelse med en 

administrativ/e-pedagog stilling.  

Fylkesrådmannen foreslår at nåværende organisasjonsmodell opprettholdes, men 

at organisasjonen styrkes for å ivareta den økte arbeidsmengden og ambisjonene 

for Nettskolen Rogaland.  

 

5. Konklusjon: 

Fylkesrådmannen mener at utviklingen av Nettskolen Rogaland er i tråd med de 

politiske ambisjoner for dette opplæringstilbudet. Det blir gjennom denne 

strategiplanen pekt på utfordringer, men også viktige tiltak som kan bidra til at vi vil 

lykkes med våre ambisjoner om at Nettskolen Rogaland skal være en 

kompetanseskole for pedagogisk utvikling av IKT-baserte undervisningsmetoder.  

 

Nettskolen Rogaland skal også levere nettbasert undervisning som tilfredsstiller 

kravene i lovverket. Strategien peker på at vi ytterligere må: 

 

 forbedre den pedagogiske praksis 
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 styrke de tekniske løsningene 

 bedre rammevilkårene for pedagoger og drift 

 

Fylkesrådmannen foreslår at tiltakene i strategiplanen vurderes  gjennomført i løpet 

av perioden 2019 til 2021.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Fylkestinget slutter seg til strategien for Nettskolen Rogaland. 

2. Økte ressurser til Nettskolen Rogaland vurderes i budsjettsammenheng med 

utgangspunkt i planens anbefalinger. 

 

 

Trond Nerdal 

fylkesrådmann 

 

Joar Loland 

fylkesdirektør 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 

 

 

 


