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Referat fra møte i Kompetanseforum
Sted:

KRONA , 6.etasje, møterom Styggemann /
Webexmøte

Dato:

17. desember 2015

Tidsramme: 0900 – 1200
Deltagere:
Kongsberg
Tinn
Notodden
Rollag
Flesberg
Hjartdal

Hanne Krokrud
Ingebjørg Skavlebø
Ingrid Haugstad
Lars Petersen
Svein Foss
Torleif Nordskog

Deltok fra møterom Styggemann
Forfall
Deltok fra møterom Styggemann
Deltok via Webex
Deltok via Webex
Forfall

Nore og Uvdal
Fagforbundet

Berit Rustberggard
Knut Helge Klonteig

Deltok via Webex
Deltok fra møterom Styggemann

Utdanningsforbundet

Knut Ole Aasland

Deltok fra møterom Styggemann

Kongsbergregionen

Margrethe Taxt-Lamolle

Deltok fra møterom Styggemann

Sak 59\15

Referat fra 24. november

Referatet fra møtet 24. november er godkjent.

Sak 60\15
-

-

Orienteringssaker

Frikomportlansering ikke klar, det avventes informasjon fra KS.
Redegjørelse for prosess rundt overtagelse / videreføring av KS Læring i 2016 (ref. utsendt informasjon fra
daglig leder i kongsbergregionen, 7.12.15)
KS Læring tas i bruk av de store kommunene:
o Bergen begynner med fullskala bruk med Single sign on (SSO) ila varen 2016
o Oslo er interesserte og har også bedt om bistand til å få i gang SSO
Mulig nytt prosjekt i Kongsbergregionen: Videreutdanne ingeniører til lærere. Dette vil tas inn som sak til
Oppvekstnettverket på nyåret, men informerer gjerne «deres» oppvekstsjef.
o Man ser i utgangspunktet for seg å legge opp til et løp hvor ingeniører med realfagskompetanse
kan begynne som lærere samtidig som de tar pedagogisk videreutdannelse deltid (PPU - praktiskpedagogisk utdanning). Dersom de mangler studiepoeng i naturfag eller matematikk kan man se
for seg at de også kan ta disse samtidig. Kongsbergregionen vil gå i dialog med HBV.
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Kommune
Kongsberg
Tinn
Notodden
Rollag
Flesberg
Hjartdal
Nore og Uvdal

Nyansattkurs, status:
Status
Kurset er live
Ikke ferdig
Kurset er live
Kurset er live
Planlagt ila januar 2016
Kurset er live
Kurset er live

Det ser ikke ut til at vi kommer i mål med å kunne tilby alle nyansatte e-læringskurs innen prosjektets slutt.
Dette er nevnt i sluttrapporten. Arbeidet for å få dem ferdig vil fortsette i 2016
Rollag har begynt å informere om e-læring i ansettelsesbrev
Kongsberg, Notodden og Nore og Uvdal vil også jobbe mot dette, og ser for seg at e-læring vil erstatte mye av
dokumentasjonen som i dag sendes til nyansatte.

Sak 62\15

Kurs i strategisk kompetanseledelse

Dokumenter på KS Læring fjerne vil nå fjernes iht tidligere gitt informasjon.
o
o
o

Antall påmeldte på kurset i utgangspunktet: 81
Antall faktiske deltagere: ca. 75 i begynnelsen, siste samling: ca. 65
Innmeldte på kursområdet på KS Læring (fra regionen): 62

Dessverre er det lav fullføringsgrad på KS Læring på de ulike delene av kurset, og på kurset som helhet.
Referat fra møte med KS-K er tidligere utsendt. Hovedpunkter:
o Negative: noe repetitivt, for mye grupper, mer praktiske caser
o Positivt: vi har truffet målgruppen godt, kurset et relevant, de fleste er svært fornøyde
I samarbeid med KS-K ønsker man justeringer ift en ny runde med kurs. Det må være bedre informasjon i
forkant, bedre sammensatte grupper, og klarere forventninger til deltagere. Kurset burde kjøres på vårparten
og knyttes nærmere til kommunens årshjul og styringsprosesser. Det bør stilles krav om at gjennomføres møter
i egen virksomhet, krav til at det produseres en kompetanseplan ila kursets slutt, og at dette er en forutsetning
for kursbevis. Faglig bør selve kjernen i kurset – strategiske kompetanseplaner gjennomgås i forkant og på
samling 1 – ikke på hver samling. Dette for å unngå at stoffet blir for repetitivt. Samlingene bør settes noe
lengre fra hverandre tidsmessig.
Siste versjon av brukerevaluering ble kort gjennomgått. I all hovedsak viser svarene at kursdeltagere er
fornøyde og at vi har truffet godt.
Dersom en ny runde med kurs skal gjennomføres må det innom rådmannsutvalget for en tydeliggjøring av hva
som skal komme ut av kurset (Kompetanseplaner) og hvilke ledelsesforventninger er rådmennene har til sine
organisasjoner. Per i dag er det for få kompetanseplaner som faktisk er utarbeidet i kommunen, dessverre.
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Sluttrapport for Prosjekt Kompetanseregionen

Sluttrapport V2 ble presentert for kompetanseforum.
Kompetanseforum stiller seg bak rapporten. Prosjektleder vil overlevere rapporten til Prosjektansvarlig i
Kongsbergregionen. Rapporten vil deretter oversendes Rådmannsutvalget. Når godkjent vil rapporten
publiserer på Kongsbergregionens nettsider.
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Mandat for videre samarbeid

Forslag til mandat er godkjent. Mandatet vil oversendes Rådmannsutvalget for behandling.

Sak 65\15

Organisasjonsstruktur i KS læring

Rettelser i kommunens organisasjonsstruktur ble forespurt av prosjektleder pr. e-post den 30.11.15. Fire
kommuner har nå komplett og korrekt informasjon, men det mangler informasjon fra Rollag, Notodden, og
Flesberg. Informasjonen er viktig for at ansatte skal kunne knytte seg til korrekt arbeidssted i KS Læring.
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Eventuelt

o Informasjon om KS Læring og administratornettverket i regionen er publisert her:
http://www.kongsbergregionen.no/prosjekter/kompetanseregionen/ks-laering

o

Kompetanseforum syntes at webmøter var svært effektivt og nyttig når sakslisten tillater det.

God jul til alle sammen,
og et riktig godt nytt år i 2016!

