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• Alle på 1. til 4. trinn som blir hengende etter i lesing, skriving og regning skal 

få tilbud om intensiv opplæring. 

Tidlig innsats
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter med symbol

En skole som er tidlig ute og tett på 
alle elever
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En skole som selv tar tak

• 100 mill. kr i 2017 til lokal skoleutvikling. 

• Opptrapping mot 500 mill. kr. årlig de neste årene

• Setter kommunene i stand til å løfte kvaliteten ut fra lokale behov

• Tettere samarbeid mellom skolen og universiteter og høyskoler
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Ny modell for styring og finansiering av 
kompetanseutvikling i skolen

• Modellen består av tre ordninger:

 En desentralisert ordning, som skal bidra til at alle kommuner 
gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, gjennom at statlige 
midler kanaliseres til kommunene. Innenfor nasjonale mål definerer og 
prioriterer kommunene selv hva de trenger, i samarbeid med 
universiteter og høyskoler. På lengre sikt skal fylkeskommunene 
omfattes av ordningen. Statlige midler til videreutdanning er ikke 
omfattet av ordningen. 

 En oppfølgingsordning, der kommuner og fylkeskommuner som over 
tid har svake resultater på sentrale områder i opplæringen, får tilbud 
om statlig støtte og veiledning.  

 En innovasjonsordning, som skal gi mer forskningsbasert kunnskap 
om skolen. Staten setter krav til evaluering og kvalitet, mens lokale 
skolemyndigheter og forskningsmiljøer i samarbeid utvikler tiltakene 
som de vil prøve ut. Staten vil fordele midlene utelukkende etter 
konkurranse.
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Desentralisert modell for 
kompetanseutvikling  
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• For store forskjeller i kvaliteten på elevenes læring og trivsel. 

• Kommuner som havner under grensen skal få tilbud om støtte og oppfølging. 

• FM skal foreta en risikovurdering og vurdere aktuelle tiltak i samarbeid med 

kommunene det gjelder.

• Kan være andre tiltak enn Veilederkorps, eller andre tiltak i tillegg til 

Veilederkorps

Nedre grense for kvalitet
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• 50 mill. kroner årlig til å teste ut tiltak som gir mer læring og bedre trivsel

• Koble skoler og forskere for å dokumentere og spre effektive tiltak  

Styrke innovasjonen i skolen



Kunnskapsdepartementet

• Plikt til å tilby utdanning i pedagogisk ledelse til alle nye rektorer

• Videreutdanningsprogram for erfarne rektorer 

• Nasjonale rammer veiledning av nyutdannede

• NOU om opplæringsloven. 

• Fortsatt støtte KS' skoleeierprogram

Skoleledelse og 

eierskap
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Sterke profesjonelle fellesskap –
innsats på flere fronter
• Legge til rette for at alle skoler fortsetter å utvikle et 

profesjonsfellesskap med særlig vekt på elevenes 
trivsel og læring 

• Støtte profesjonsutvikling for lærere: masterutdanning, 
videreutdanningssatsingen og ordningen med 
lærerspesialister 

• Se nærmere på rekruttering til GLU 1-7 og Nord-Norge 

• Nasjonal strategi for kvalitet i lærerutdanningene - god 
kvalitet i grunnutdanning og EVU. 

• Nasjonale sentre tettere på lærerutdanningene
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Videre prosess

• Stortingsbehandling 13. juni 


