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Referat fra møte i Kompetanseforum
Sted:

KRONA, Møterom Breistul

Dato:

22. oktober 2015

Tidsramme: 0900 – 1500

Deltagere:
Kongsberg
Tinn
Notodden
Rollag
Flesberg
Hjartdal
Nore og Uvdal
Fagforbundet
Utdanningsforbundet
Kongsbergregionen
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Merknad
Hanne Krokrud
Hilde Floor Jacobsen
Ingrid Haugstad
Lars Petersen
Svein Foss
Torleif Nordskog
Berit Rustberggard
Knut Helge Klonteig
Knut Ole Aasland
Margrethe Taxt-Lamolle

I
Ikke til stede
Ikke til stede
Ikke til stede

Referat 24 sept. 2015

Referatet fra 24.09.15 ble godkjent
Lenke til dokumentet: Referat Kompetanseforum 24. september 2015
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Orienteringssaker

Prosjektleder orienterte om følgende saker:
1.Videreføring av KS læring i KS
KS ønsker ikke å drifte løsninger (hovedstyrevedtak). De er nå i dialog med
FriProgForeningen. Det kommer en avklaring ila november.
2. Nye kurs som vil bli tilgjengelig i KS Læring




DIFI : kurs om hovedtariffavtalen. Ferdig (mai -16)
DIFI: Veileder om informasjonssikkerhet
DIFI: Kurs i endringsledelse (ila 2016)
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3. Kurs i legemiddelhåndtering for regionen - videre arbeid
Det blir nedsatt en arbeidsgruppe under helse og omsorgsnettverket som skal se på
samkjøring av rutiner. I løpet av 2016 vil man vurdere en revisjon av nettkurset fra MidtTelemark for bruk i Kongsbergregionen.
4. «Lærerløftet» - en regional koordinering?
Via oppvekstnettverket undersøker man om det er hensiktsmessig å ta en regional
koordineringsrolle i forhold til en dialog med HBV. De nye kravene til studiepoeng som
lærerløftet stiller bør tas med når man utarbeider strategiske kompetanseplaner i
kommunene.
5. Rådmannsutvalget den 29. sept
Prosjektleder orienterte om status for kompetanse-arbeidet og KS Læring i
Rådmannsutvalget den 29. sept.
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Nyansattkurs, status:

Kommune

Status

Kongsberg

Kurset er live

Tinn

Tar kontakt med prosjektleder for ferdigstillelse

Notodden

Kurset er under ferdigstillelse

Rollag

Kurset er live

Flesberg

Kurset vil bil ferdig ila november.

Hjartdal

Kurset er live

Nore og Uvdal

Kurset er live

Sak 45\15

KS Læring

Fremdriftsplan:
Aktivitet

Dato ferdig:

Piloteringsplan ferdig og innsendt

22.oktober.

Pilotkurs tatt innen

12.nov

Evaluering ferdig

Sendes 13. november. Fullført innen: 20 nov.

Implementeringsplan utarbeidet

17 desember.

Det forventes at det er vanskelig å gjennomføre piloteringskurs inne 12. nov grunnet høyt
arbeidstrykk (ift. budsjettarbeid) i kommunene.
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Systemadministratorer for KS Læring.

Denne gruppens rolle og oppgaver har blitt konkretisert. Prosjektleder har satt sammen en
liste med informasjonsressurser til systemadministratorer. Denne ble gjennomgått. Den er
vedlagt referatet, på siste side av dette dokumentet.
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Arbeid med lederopplæring med tema kompetanse

Prosjektleder vil gi en orientering om kurset og samlingene som har blitt gjennomført fra Kongsberg.
- 80 deltagere (2 avmeldinger pga arbeidsmengde), 64 inne på KS læring.
Tilbakemeldinger så langt er overveiende positive. Det er noe kritikk på praktiske ting bl.a at andre
samling ble lagt til uken da det er høstferie i Telemark. Noen deltagere savner også mer teoretisk
innhold.
Arbeidet med referansegruppen i Rollag går bra.
Sluttevaluering – Kompetanseforum ønsker at det sendes ut en e-postundersøkelse. Prosjektleders
forslag til spørsmål ble gjennomgått og godkjent. Det er viktig at vi i fremtiden vurderer utformingen
av videoforelesningene – om det burde være flere pedagogiske virkemidler inkludert i tillegg til vanlig
«tale». Vi må også sikre at oppgavene som blir gitt i kurset er tydelige.
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Status på Prosjekt Kompetanseregion

Prosjektleder går igjennom prosjektets leveranser iht Prosjektmandatet
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Kompetanseforum og kompetansearbeid i 2016 (og videre)

Kompetanseforum diskuterte hvilken rolle gruppen skal ha i det videre arbeidet i 2016 – og
fremover.
Gruppen ønsker en møtestruktur med 4 årlige møter, samt ad hoc videomøter ved behov. I
tillegg skal det utformes en elektronisk samhandlingsarena hvor man kan utveksle ideer
/dokumenter /etc . (jf. sak under «Eventuelt»)
Forumet påpeker at det kommunale kompetansebehovet er et landskap i stadig endring, og
at det derfor er sært viktig at det finnes en regional spydspiss som kan ivareta de regionale
kompetansekravene som kan oppstå. En viktig rolle vil derfor være å bevisstgjøre og
forberede kommunene på dette.
Hovedrollen til forumet skal fortsette å være:





En arena for å drive praktisk erfaringsutveksling.
Være en pådriver i prosessene med å innføre KS Læring som læringsverktøy i
kommunene.
Være en pådriver for å sette regionalt fokus på kompetansearbeidet
Drive regionalt prioriteringsarbeid innenfor kompetansehevende tiltak
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Forumet forutsetter at kommunene utarbeidet kompetanseplaner på kommunalt nivå som
vil danne basis for et videre regionalt prioriteringsarbeid innenfor kompetansehevende
tiltak.
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Eventuelt

Kompetanseforum ser behovet for å samle alle ressurser, møtereferater, lister, kontaktinfo
og andre dokumenter på et sted hvor de lett kan navigeres. Dette behovet blir økende etter
hvert som det kommer flere personer til som skal jobbe med KS Læring
(administratornettverket og andre).
Forumet ønsker derfor at prosjektleder undersøker mulighetene for å opprette en side på KS
Læring hvor dette kan samles og deles på en enkel og hensiktsmessig måte. Prosjektleder
setter opp en side som forumet kan ta stilling til på neste møte.

INFORMASJONSRESSURSER:
Informasjonsressurser til administratornettverket
Ressurs / forklaring

Lenke

Kurs på KS Læring: KS Læring i praksis

https://kurs.kommit.no/local/course_page/home_page.php?
id=68

Kom i gang med produksjon av nettkurs i KS
Læring

http://www.kongsbergregionen.no/content/download/3088/
15137/file/Kom%20i%20gang%20med%20produksjon%20av
%20nettkurs%20p%C3%A5%20KS%20L%C3%A6ring.pdf

KURS under utvikling på KS Læring:
KS Læring for kursutviklere (krever logg-inn)

https://kurs.kommit.no/local/course_page/home_page.php?
id=281

Mer info om brukerstøtte for KS Læring

https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=2466
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Informasjonsressurser til nye brukere av KS Læring

Ressurs / forklaring

Lenke

Video - Slik logger du på og finner aktuelle
kurs

https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=735

Video: Slik henter du hurtigtilgang

https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=2478

PDF: Slik knytter du deg til arbeidssted og
rolle

https://kurs.kommit.no/pluginfile.php/24376/mod_resource/c
ontent/1/Slik%20knytter%20du%20deg%20til%20%20arbeidss
ted%20og%20rolle.pdf

Webside: Ofte stilte spørsmål

https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=783

Webside: Slik bruker du KS Læring

https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=489

Video: Kompetansestyringsmodulen; Slik
oppretter du arbeidsstedsrapport

https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=3232

Video: MinID - Registrere ny bruker

https://www.youtube.com/watch?v=dZ743aNazP8

Video: MinID - Glemt passord

https://www.youtube.com/watch?v=hQp8ZFlsF9o

Video: MinID - Bestille pinkoder

https://www.youtube.com/watch?v=27YEQ40YWcE

Kurs på KS Læring: KS Læring i praksis

https://kurs.kommit.no/local/course_page/home_page.php?id
=68

Mer info om brukerstøtte for KS Læring

https://kurs.kommit.no/mod/page/view.php?id=2466

