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1. Hva omfatter forvaltningsplan for profesjonsutvikling?  

I RFK sine satsingsområder fram til 2021 inngår profesjonsutvikling som strategi for 

utviklingsarbeidet. I denne forvaltningsplanen har vi valgt å ta med de dokumenter 

som beskriver de overordnede strukturer og prosesser som skal ivaretas av skolens 

ledelse. Dette omfatter følgende styringsdokumenter: 

 

Tittel Innhold Opprettet 

Fagnettverk – rammer og 
mandat 

Vedlegg 1: Kompetanseskoler 
Fordeling av ansvarsområde 

Høst 2015 

Kompetanse og 
kapasitetsbygging 
 

Strategiplan for etter- og 
videreutdanning av lærere og 
skoleledere i den videregående skole i 
Rogaland frem mot 2025 
 

Høst 2015 

Ledelse for læring Formulerer forventninger og 
retningslinjer for hvordan lederskap skal 
utøves i de videregående skoler i 
Rogaland 

2018  

Lærende møter Formulerer anbefalinger for 
gjennomføring av lærende møter 

Juni 2018 

Strategi for helhetlig fag og 
yrkesopplæring (HFY) 

Beskrivelse av samarbeidsarena for å 
sikre god overgang mellom skole og 
arbeidsliv. 

Høst 2021 

Strategiplan for 
yrkesretting og relevans 

Regional oppfølging av nasjonal strategi. September 
2020 

Plan for desentralisert 
kompetanseordning i 
videregående opplæring i 
Rogaland frem mot 2025. 

Planen beskriver det ansvaret som RFK 
har, i samarbeid med universitet og 
høgskoler, for å kartlegge 
kompetansebehov og følge disse opp. 

September 
2020 

Retningslinjer for 
veiledning av nyutdannede 
lærere i Rogaland 
fylkeskommune 

Ivaretar nyutdannede nyansatte læreres 
rett til veiledning. 

Mai 2021 

Plan for tilskuddsordning til 
kompetanseutvikling i fag- 
og yrkesopplæring og 
Yrkesfaglærer 2 

Vedlegg til Plan for desentralisert 
kompetanseordning i videregående 
opplæring i Rogaland frem mot 2025. 

Januar 
2022 

Rutinedokument - 
eksamensformer som 
varer 3 sammenhengende 
dager eller mer 

Rutinedokument som beskriver 
rettigheter for ansatte i RFK i forbindelse 
med egen eksamen.  

Mai 2023 
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2. Bakgrunn 

Forvaltningsplanen har som mål å beskrive viktige element i RFK sin strategi for 

profesjonsutvikling gjennom å samle de styringsdokumenter som angår ledelse, 

evaluering og utvikling. Disse utgjør samtidig vesentlige deler av det som inngår i 

RFK sitt forsvarlige system, OL §13-10.  

 

3. Overordnet mål 

Rogaland fylkeskommune skal ha en innarbeidet praksis i de videregående skole 

som oppfyller kravene til forsvarlig system slik disse er formulert i §13-10. I dette 

inngår både strukturer og prosesser for organisering, evaluering og utvikling. Alt dette 

skal være forankret i skolens ledelse og skal gjennomsyre den praksis som elevene 

opplever i sin opplæringssituasjon.  

Det forsvarlige system skal i utgangspunktet sikre en innarbeidet praksis som er i 

samsvar med lover og forskrifter. Rogaland fylkeskommune har i tillegg lagt inn 

forventninger til den kvalitet som skal kjennetegne praksis på de enkelte områder. 

 

4. Fordeling av ansvar og oppgaver 

Ledelse utøves i samspill med alle skolens ansatte, elever og foresatte.  Skolens 

ledelse står ansvarlig overfor administrativ og politisk ledelse i Rogaland 

fylkeskommune. Den enkelte skole vil også ha samarbeidsrelasjoner med andre 

aktører som skolens ledelse skal tilrettelegge for et samarbeid med. 

 

5. Kjennetegn på kvalitet 

Kvaliteten på utøvelse av ledelse i Rogaland fylkeskommune bestemmes ikke av en 

eller noen få enkeltfaktorer, men av den helhetlige opplevelse som de enkelte aktører 

i skolesamfunnet uttrykker gjennom styringsdialogen og personalundersøkelsen.  

Kvalitetskjennetegn til satsingsområdene vil inngå som en viktig del av 

kvalitetsvurderingen. 

 

6. Hovedtema 

Det forsvarlige system er beskrevet ut fra tre hovedområder: 

• Utøvelse av ledelse 

• Vurdering 

• Strategier for utvikling 

 

6.1 Utøvelse av ledelse 



Skoleeier har, etter første led av §13-10, ansvaret for at kravene i opplæringslov og 

forskrifter blir oppfylt. I praksis betyr det at skolens ledelse ved rektor, har ansvaret 

for å utvikle profesjonsfellesskap som bidrar til et godt læringsmiljø preget av sosial 

vekst og faglig utvikling for elevene.  Begrepet lærende organisasjon brukes som 

betegnelse for den kollektive kultur en forventer blant skolens ansatte. Som strategi 

for å utvikle lærende skole/lærende organisasjon og realisere de fylkeskommunale 

satsingsområdene, har en valgt begrepet profesjonsutvikling som er forankret i 

Meld.st. 28 (2015-2016) 

Forventningene er konkretisert i styringsdokumentene Ledelse for læring og Lærende 

møter. I tillegg er de også uttrykt gjennom Kvalitetskjennetegn til satsingsområdene 

2017-2021 og Strategiplan for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere. 

Den faglige og organisatoriske profesjonsutvikling inngår også i mandatet for 

fagnettverkene.  

 

6.2 Vurdering 

Kravet til det forsvarlige system er spesielt knyttet til det å vurdere om kravene i 

opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Summen av de vurderinger som 

foretas sammenfattes i den årlige Kvalitetsmeldingen. I vurderingen inngår både 

kvantitative undersøkelser som elev- og lærlingeundersøkelsene og kvalitative 

undersøkelser samlet i begrepet styringsdialogen. Denne omfatter rektormøtene, 

rektorsamtalene og de to årlige skolebesøkene ved alle fylkets skoler. En slik 

evaluering på et overordnet nivå er basert på, og er avhengig av skolenes 

systematiske evaluering av egen organisasjon og opplæring. Statlige føringer og 

tilsyn inngår også i den helhetlige vurderingspraksis. 

 

 

6.3 Strategier for utvikling 

Nasjonalt og regionalt er det tydelige ambisjoner om utvikling av kvaliteten på 

opplæringen og derigjennom også elevenes læringsutbytte. De fireårige 

satsingsområdene er politisk vedtatt og utgjør den viktigste føringen for skolenes 

utviklingsarbeid. Disse er supplert av utviklingsplaner for fagområder og elevenes 

psykiske helse, læringsmiljø og fullføring. (Nullvisjonen) Utviklingsplanene revideres 

som et ledd i den årlige vurdering i kvalitetsmeldingen. 

Som et ledd i arbeidet med satsingsområdene har opplæringsavdelingen organisert 

faglige samlinger med vekt på profesjonsutvikling og fagfornying. Foredragene på 

disse samlingene utgjør en del av det kollektive kunnskapsgrunnlaget for arbeidet 

med profesjonsutvikling i Rogaland fylkeskommune og blir formidlet til skolene i 

etterkant av samlingene. 

http://152.93.253.15/application/getDocument?filid=2159406.0

