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1. Formål 

Disse retningslinjene beskriver hvordan fylkesopplæringssjefen gjennom styringsdialogen 
ivaretar ledelse, styring og kontroll med skolene i Rogaland fylkeskommune for å sikre høy 
gjennomføring og kvalitet på opplæringen. Styringsdialogen handler om ansvarsavklaring og 
utøvelse av oppdraget. Videre beskriver dokumentet hvilke strukturer som er på plass for 
skoleutvikling, samt hvordan skolene deler erfaringer seg imellom.  
 
Målet om høy gjennomføring og kvalitet på opplæringen oppnås gjennom å: 

• skape felles forståelse for skolens oppdrag   

• bidra til at ansatte forstår sammenhengen mellom skolens oppdrag, fylkeskommunale 
satsinger og administrative og politiske prioriteringer  

• fremme utvikling av samarbeid  

• bidra til å utvikle klarhet om mål og roller 

• fremme åpen og god kommunikasjon 

• bygge og opprettholde profesjonelle læringsfelleskap  

• evaluere skolens bidrag til elevenes prestasjoner 

• bidra til god sammenheng mellom skolens mål og fylkeskommunale satsinger 

• årlig evaluering av styringsdialogens form og innhold på rektorsamlingen i juni 
 

2. Gyldig for 

Disse retningslinjene gjelder for opplæringsavdelingen, skolene og de to skolesentrene i 
Rogaland fylkeskommune og inkluderer all undervingen til elever, lærlinger og voksne elever.   
 

3. Overordnede føringer og prinsipper 

Skolesektoren styres av lover og forskrifter, samt administrative og politiske føringer og 
vedtak. Disse dokumentene er styrende for arbeidet vårt og ligger til grunn for roller, ansvar 
og utøvelse av oppdraget: 
 

• Rammeverk for opplæring 

• Satsingsområder for opplæring  

• Opplæringsloven 

• RFKs virksomhetsstrategi 

• Rammeverk for internkontroll 

• Delegeringsreglementet - ansvar og myndighet 
 
  
  

4. Roller og ansvar 

I styringsdialogen er skolene representert ved rektor, mens fylkesdirektøren er representert 
ved fylkesopplæringssjef. I skolebesøkene er seksjonssjefene fylkesdirektørens representant. 
Rektor involverer egen ledergruppe og andre aktuelle deltakere. 
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# Rolle Beskrivelse 

1 Fylkesopplæringssjef Leder arbeidet på opplæringsfeltet på vegne av 
fylkesdirektøren 

2 Rektor Leder arbeidet på skolen 

3 Seksjonssjefene i 
opplæringsavdelingen 

Aktuelle seksjonssjefer i Opplæringsavdelingen  

4 AU – rektorer Rektor som er med i arbeidsutvalget.  Denne rektoren 
utpekes av fylkesopplæringssjefen 

5 Leder for det regionale 
samarbeidet 

Hver region utpeker en leder. 

6 Fylkesopplæringssjefens 
stedfortreder 

Fylkesopplæringssjefens stedfortreder leder arbeidet i 
arbeidsutvalget. Vedkommende overtar også i andre 
prosesser når fylkesopplæringssjefen er forhindret.   

7 Besøksrektor Hver skole har to besøksrektorer.  Disse deltar i 
skolebesøk.  Disse gruppene på tre rektorer utgjør et 
læringsfellesskap. 

 
 

5. Eierskap og implementering av policy 

Dette dokumentet eies av fylkesopplæringssjefen. Styringsdialogen er fylkesdirektørens 
verktøy for å utøve ledelse av skolene.  Like viktig er det å bruke styringsdialogen som arena 
for tilbakemeldinger fra skolene til fylkesdirektøren. Målet er å ha et tett og målrettet 
samarbeid mellom skolene og fylkesdirektøren for å samhandle godt om å nå målene for 
videregående opplæring. 
 

6. Innhold 

Styringsdialogen består av følgende elementer som beskrives nærmere: 
1. Dialogsamtale  
2. Rektormøter  
3. Rektorsamlinger  
4. Regions samarbeid   
5. Arbeidsutvalg  
6. Ledersamtale  
7. Systemer og prosess 
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7. Dialogsamtalen (høst) 

 
 

 
Formål med dialogsamtalen 

• Dialog og refleksjon omkring skolens utvikling og resultater 
• Bidra til læring og utvikling for skolen og for opplæringsavdelingen 
• Dialog og refleksjon omkring av fylkeskommunens satsingsområder 
• Bidra til erfaringsutveksling mellom skoler  
• Identifisere behov for støtte  
• Identifisere behov for justering av skolens utviklingsarbeid 

 
Hvilke saker som bør være en del av dialogsamtalen  

• HMS 
• Elevenes læringsmiljø  
• Gjennomføringstall 
• Organisering av «laget rundt eleven» på den aktuelle skolen 
• Skolens utviklingsprosjekt(er) 
• Satsingsområder for skolen og for hele fylkeskommunen 
• Spesielle saker skolen er engasjert i  
• Ved behov - avklaring av administrative forhold 

 
Skolen får besøk av en seksjonssjef, samarbeidsrektor og skolekontakt fra 
opplæringsavdelingen, seksjon skole.  For skoler med yrkesfag vil også en representant fra 
seksjon for fag- og yrkesopplæring være med.  Seksjonssjef skole utarbeider tidsplan i 
samarbeid med rektorene.  Fylkesopplæringssjef er med der det er mulig.  Skolene mottar 
eget brev fra opplæringsavdelingen om innretting av årets dialogsamtale. Målgruppen er 
skolens ledergruppe.  Tillitsvalgte og representanter for elevrådet inviteres inn i dialogen.  
Rektor avgjør deltakelse fra egen skole.  
 
Hyppighet  

• En gang i året – 1. termin. Dialogsamtalen legges til perioden oktober til desember. Det 
gir skolen anledning til å oppsummere og vurdere tiltak for siste skoleår, samtidig som 
det er før stillingsplan og budsjett for neste skoleår skal utformes. 
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Tid 

• 3-4 timer 
 
Form 

• Fysisk oppmøte 
 
Deltakere – hele besøket 

• Rektor  

• Avdelingsledere 

• Tillitsvalgte  

• Opplæringsavdelingen er representert med seksjonssjef og skolekontakt 

• Fylkesopplæringssjef vil være med på noen utviklingssamtaler  

• Besøksrektor 

Deltakere – deler av besøket 

• Elevrådsrepresentant(er)  

• Sos ped. rådgiver og andre fra «laget rundt eleven» 
 
Leder 

• Seksjonssjef i opplæringsavdelingen leder besøket 
 
Innkalling og referat  

• Plan for utviklingssamtalen tilstrebes klar før sommerferien 

• Skolen skriver referat 
 
Forberedelse - skolen (senest 14 dager før besøket) 

• Plan for arbeidet med fylkets satsinger – hvilke satsinger jobber dere med nå og 
hvordan. Hva er plan for de andre satsingene frem til 2025. 

• Egenvurdering av relevante «kjennetegn» - 1-5 

• Eventuelle prosjekter med eksterne 

• Beskrivelse og status knyttet til «laget rundt eleven» – hvordan er dette organisert, 
hvilke saker jobbes det med. 

• Skolene oppfordres til å utfordre elevrådsrepresentantene om å utale seg om 
læringsmiljø 

 
Tallunderlag  

• Senest to uker før dialogsamtalen sikrer skolekontakt at opplæringsavdelingen og 
skolen (rektor) har samme tallunderlaget (gjennomføring, og resultat fra 
elevundersøkelsen osv.).  Dette muliggjør at skolen både kan kommentere på tallene, 
samt drøfte dem med tillitsvalgte i god tid før besøket.  
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Satsingsområder 
I forkant av hver dialogsamtale skal skolen gjøre en egenvurdering mht. eksemplene for god 
praksis for det gjeldene satsingsområdet i den aktuelle perioden.  Dette vil være en 
kvantitativ og kvalitativ vurdering.  

Arbeid med satsingsområdene  

• Fylket har utarbeidet fire satsingsområder for perioden 2021-2025. Hver av disse har 
eksempler på måloppnåelse.   

• Hver skole er fri til å velge rekkefølge og varighet for hver av satsingene, men skolen 
skal til enhver tid ha fokus på ett satsingsområde.  

• Skolene lager en plan for hvordan de vil jobbe med satsingsområdene over hele 
perioden frem til 2025.  Denne planen deles med skolekontakten. 
 

7.1. Oppfølging av dialogsamtalen – (vår) – samtale 
Formål med oppfølging av skolebesøket: 

• Følge opp de forhold som ble identifisert under utviklingssamtalen om høsten 

Form og deltakelse 

• Møtet organiseres og ledes av skolekontakten i opplæringsavdelingen.  Rektor og 
seksjonssjef deltar.  Rektor tar med andre etter behov.  Varighet ca. 1 – ½ time.  
Møte foregår i utgangspunktet på Teams.  
 

7.2. Oppfølging av dialogsamtalen – (vår) – rektorsamling 
I etterkant av alle dialogsamtalene vil skolekontaktene lage en oversikt over hvilke skoler 
som jobber med hvilke satsingsområder. Denne oversikten, med kontaktinformasjon og 
stikkordmessig tips vil bli delt med alle skolene.  Dette vil være grunnlag for en arbeidsøkt på 
første rektorsamling i 2. termin. 
 

7.3. Besøksrektor 
Hver region deles i tre slik at hver skole har to besøksrektorer som deltar på dialogsamtalen.     
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8. Rektormøter 

 
 
Formål med rektormøter 

• Være en informasjonsarena for administrative saker 
• Samordne administrativ informasjon til skolene 
• Hindre at administrative saker blir en del av rektorsamlingene 
• Bidra til at rektorsamlingene kan dreie seg om ledelse og utvikling 

 
 
Hvilke saker skal drøftes i rektormøter 

• Administrative forhold rundt skoledrift 
 
Hyppighet  

• Hver fjortende dag (avlyses dersom det ikke er behov)  
 
Tid 

• Onsdager kl. 13:30 - 15:00  
 
Form 

• Teams 

• Møteleder må være tydelig på hvilke saker som eventuelt er til drøfting/diskusjon 

• Drøftingssaker bør ha en organisering som sikrer at alle blir delaktige 
 
Deltakere 

• Rektorer (eventuelt stedfortreder) 

• Seksjonssjefer i opplæringsavdelingen deltar etter behov 

• Fylkesopplæringssjef 

• Andre inviterte 

• FHTV-er for opplæring ved behov 
 

Leder 

• Seksjonssjef opplæring i skole 
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Innkalling og referat  

• Innkalling vil bli forsøkt lagt ut to dager før møte – agenda vil ofte «leve» helt opp til 
møtestart 

• Presentasjoner og viktige avklaring vil bli lagt på Teams i etterkant 
 

9. Rektorsamlinger  

 
 
Formål med rektorsamling 

• Være en arena for kollektiv skole- og lederutvikling 
• Være en arena for deling av erfaringer mellom skoler 
• Være en arena for drøfting av felles skolefaglige problemstillinger 
• Læring på tvers av skoler 

 
Tema for rektorsamlingene  

• Profesjonsutvikling 
• Konsekvenser av endringer i lov- og avtaleverk 
• Drøfting av nasjonale opplæringssaker 
• Gjesteforedrag fra eksterne 

 
Plan 
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Plassering 

• Rundt omkring i fylket 
 

Deltakere 

• Rektor eventuelt stedfortreder* 

• Seksjonssjefer i opplæringsavdelingen 

• Fylkesopplæringssjef 

• Andre inviterte 
*avklares med seksjonssjef for seksjons opplæring i skole 

 
Leder 

• Seksjonssjef opplæring i skole 
 
Innkalling og referat  

• Plan for rektorstillingene for kommende skoleår bør være klar i starten av februar 

• Innhold og plan for den enkelte samling drøftes i arbeidsutvalget  

• Det skrives ikke et eget referat fra rektorsamlingen utover at hver enkelt sak ofte vil 
ha egne referat eller oppsummeringer 

 
Rammer 
På samlingene skal det sikres tid til refleksjon og samarbeid. Møtene skal organiseres etter 
prinsippene i «lærende møter».  I det ligger det bla forventinger om forberedelser og 
deltakelse. 
 
Styrende dokumentasjon 
Styringsdokumenter for rektorsamlinger: 

• Mål og styringsdokument for nasjonal utdanningspolitikk 

• Politiske vedtak i Rogaland fylkeskommune 
 

10. Regionsamarbeid 
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Formål med regionsamarbeidet 

• Læring og utvikling i mindre profesjonsfelleskap  

• Arena for kollegial støtte  
 
Hyppighet  

• Foruten det daglige samarbeidet vil det være samlinger ca en gang hver måned  
 
Form 

• Fysisk eller Teams 
 
Plassering 

• På rundgang mellom skolene 
 
Deltakere 

• Rektorer (fungerende) 

• Skolekontakten kan inviteres 
 
Leder 

• Hver region velge er en leder for to år av gangen 
 
Innkalling og referat  

• Hver region ordner dette på egenhånd 

• Referat deles med skolekontakten 
 

11.  Arbeidsutvalg  
 

 
 
Formål 

• Hindre at administrative saker blir en del av rektorsamlingene 

• Bidra til at rektorsamlingene kan dreie seg om ledelse og utvikling 

• Være en diskusjonsarena for administrative saker. 
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Hvilke saker skal drøftes i Arbeidsutvalget  

• Saker i opplæringsavdelingen knyttet til hele oppdraget – ikke bare drift av skole. 

• FHTV-saker: Drøfte, eller foreslå, saker som skal drøftes på FHTV-nivå – herunder 
praktisering av avtaleverk 

• Avklare hvilke saker som skal jobbes med, og hvordan, på samlinger og på 
rektormøtene for å sikre en rød tråd. 

• Innspill til høringer 
 
Hyppighet  

• 1 gang pr mnd. 
 
Tid 

• Første tilgjengelige mandag hver måned kl. 12-15 
 
Form 

• Fysisk oppmøte 
 
Medlemmer 

• En representant fra hver region (helst ikke leder for regionen) 
• Seksjonssjefer i opplæringsavdelingen 
• Fylkesopplæringssjef 
• Leder 
• Seksjonssjef opplæring i skole er møteleder 

 
Innkalling og referat  

• Innkalling på Teams torsdag uken før 
• Referat legges på Teams innen en uke 

12.  Ledersamtalen 
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Formål 

• Ivareta rektor 
 
Risiko 

• Rektorsamtalen blir løsrevet fra resten av styringsdialogen  
 
Hvilke saker skal ta opp i rektorsamtalen 

• Rektors trivsel, arbeidsbelastning, utvikling og eventuelle permisjoner 

• Samarbeid med elever, tillitsvalgte, ledergruppe, opplæringsavdelingen og andre 

• Spesielle saker skolen jobber med, eller trenger støtte til 

• Skolens utviklingsprosjekter 

• Tilbakemelding begge veier  
 
Hyppighet  

• En gang i året  
 
Tid 

• 2. termin – varighet 2 timer 
 
Form 

• Fysisk 
 
Deltakere 

• Rektor 

• Opplæringssjef 
 
Innkalling og referat  

• Plan for rektorsamtalene bør legges frem innen november 

• Opplæringssjef skriver referat 
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13. System og prosess  

 

 
Følgende systemer og prosesser er på plass for å sikre kvalitet: 

• Rapportering på gjennomført og bestått1 

• Rapportering på karakterer 

• Elevundersøkelsen  

• MTM – medarbeider undersøkelse - hvert annet år  

• Budsjettering og løpende økonomioppfølging 

• System for avvikshåndtering  

• Revisjon ved Rogaland revisjon 

• Tilsyn ved Statsforvalteren  

• Rapport om skolebidragsindikatorer 

• Elev- og mobbeombud 

• Rapportering på praktisering av hovedavtalen 

• Samarbeid med tillitsvalgte på skoler og på fylkesnivå 

• Utgivelse og publisering av kvalitetsmeldingen med påfølgende politisk behandling 
 

 
1 Det jobbes med en modul i VIS som gjør at opplæringsavdelingen kan hente ut «live» data via Qlick Sense 


