
Kompetanseheving for lærere og skoleledere



Agenda 

Kompetanseheving i HFK skolene og RFK skolene

Hvorfor webinar?

Hvordan har vi i praksis gjort det?

Statistikk/Markedsføring/Tilbakemeldinger

Veien videre - Spørsmål, diskusjon, utfordringer, muligheter, framtiden



Førende dokument

Nasjonale dokument, NOU 2015:8 og meld. st. 28

Styringsdokument, Opplæringsavdelinga Hordaland FK 

Plan for kompetanseutvikling - Strategi 2016 - 2020, Opplæringsavdelinga 

Hordaland FK

IKT-strategi for opplæringssektoren, Hordaland FK

https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/nou-2015-8/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/?ch=1&q=
http://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/utdanning2/vg-skole/filer/styringsdokument-2016-2018.pdf
http://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=177429&documentId=304345
http://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=32023&documentId=56922


Overordnede strategier for kompetanseheving for lærere og skoleledere

Digital grunnkompetanse

PDS-apparatet (pedagogisk digitalt støtteapparat)

Skolebaserte prosjekter - både innen læring og skoleledelse

https://www.laringihordaland.no/

https://www.laringihordaland.no/


Kompetanseheving lærere og skoleledere i RFK skolene

Fagforum Fagnettverk

1999 2016

Webinarer



2005- 2007:

Kursserie ped.IKT :  lyd,bilde, 

video.





110 Skoleledere på etterutdanning innen ped IKT-

Vi startet med skoleledelsen!



Videreutdanning med 7 (moduler) x 

15 studiepoeng i samarbeid med 

nyweb.no og Universitetet i 

Stavanger.



146 har tatt Modul 1
Til sammen:

594 moduler 

á 15 studiepoeng:

8910 studiepoeng



Alle fylkets skoler har deltatt med fra 2 til 36 lærere



Hva?

www.skolewebinar.no 

http://www.skolewebinar.no


Hvordan?

+ google skjema + gotoomeeting wordpress

https://drive.google.com/drive/folders/0B6EBysfbaLNaWUJCOFlITXFJLUE
https://global.gotomeeting.com/join/540376757
https://www.one.com/no/


Hvorfor webinar?

Spre erfaringer og øke kompetanse, på en enkel og lite tidkrevende måte



Bygge wordpress side



Hvorfor ville vi samarbeide med Rogaland

Større nettverk, ledige plasser, dele erfaringer, flere kursholdere

Utfordringer med å få med lærere.

Alle ansatte må inviteres (kontorpersonale, bibliotekarer etc.)



Oppsummert: Hvordan komme igang med webinarer

Programvare: Verktøy for online møter/kurs (Gotoomeeting, Skype, adobe 

Connect)

Markedsføring: Utsending av epost eller via LMS

Påmelding:  Via google skjema eller andre verktøy

Informasjon: Webside for opptak og informasjon.

Opptak: Youtube, og vimeo



Se selv!

Omvendt undervisning i realfag 
30. okt. 2015 - 14. min

Scratch -
26.03.2015 - 36 min

Geogebra - 2015 01 22  - 5 min

http://youtube.com/v/5w7ogzWw4nU
http://youtube.com/v/5w7ogzWw4nU
http://youtube.com/v/Jr6-7Zh-to0
http://youtube.com/v/Jr6-7Zh-to0
http://youtube.com/v/i3wQPUOvojE
http://youtube.com/v/i3wQPUOvojE


Viktig med litt spennende eposter og oppslag i markedsføringen



Jeg/vi ønsker at du som skoleleder oppfordrer dine lærere til å delta og/eller 

se opptakene.

Det som kommer fra ledelsen ved egen skole har «mer tyngde» og som en 

lærer sier det: «i en travel hverdag kan det være enklere å prioritere vekk det som 

bare dukker opp i postkassen.

Da ender man opp med at det stort sett vi "nerder" som melder oss på, siden vi liker 

å lære om disse verktøyene og gjerne prioriterer denne typen påfyll.»

Viktig å få med skoleledelsen på markedsføringen!



Sagt av en skoleleder:

«Tilbudet til våre lærere om å følge ulike webinar er supert! 

Dette er viktig kompetanseheving hvor vi kan velge etter 

hvilket behov vi har på skolen. Alle våre lærere har fulgt 

minst ett webinar og noen har valgt å følge flere. Det at 

webinarene ligger i arkivet (opptak), gjør at en kan se kurset 

når det passer hver enkelt best. 

Fleksibiliteten, valgmuligheten og kvaliteten på 

webinarene gjør at dette er en suksess».

Brukt i markedsføringen:



Sagt av en lærer: 

«Jeg deltok på flere av webinarene i høst, mye fordi jeg generelt er nysgjerrig på 

mulighetene IKT gir meg i hverdagen. Det er alltid noe nytt å plukke opp, selv 

om jeg allerede hadde en del kunnskap om flere av verktøyene. Dataverdenen er 

i stadig utvikling, og da synes jeg det er dumt å sitte med tilgang på gode verktøy 

uten å vite at jeg har dem eller hvordan jeg kan bruke dem på best mulig måte. 

Gjennom webinarene jeg deltok på i høst fikk jeg mange konkrete tips som 

jeg kunne ta med meg inn i klasserommet. Utbyttet varierte fra små tips der 

hvor jeg allerede hadde en del bakgrunnskunnskap, til oppdagelse av for meg 

helt nye verktøy, som jeg nå bruker som en del av verktøykassa mi når jeg skal 

planlegge undervisning.

Brukt i markedsføringen:



Statistikk 2015/16

Totalt: 32 webinarer og 475 påmeldte

Et eksempel: 32 påmeldt dette webinaret: “Klassenotatblokk i OneNote”



Statistikk



vimeo.com/channels/rfk



Veien videre - Spørsmål, diskusjon, utfordringer, muligheter, framtiden

Muligheter

Bruk i møter, seksjonarbeid, felles-tid, planleggingsdager.

Markedsføring via sosiale medier. Facebook, faggrupper, IKT 

grupper.

Utfordringer

Få folk til å melde seg på

Lite tid til overs, kun de “flinkeste” melder seg på.

Toveis kommunikasjon kan være en utfordring



Fordeler

Lave kostnader

Ingen reiseutgifter

Ingen geografisk avgrensning

Interne kursholdere, motiverende og nettverksskapende.

Alle kursene taes opp, og opptak kan sees uavhengig av deltakelse.



Veien videre

Senke terskelen for at folk melder seg på. 

Felles webinar, en på skolen setter opp storskjerm på personalrom etc.

Kursbevis ved fullføring av f.eks 3 - 5 webinarer.(elektronisk kursbevis)

Bedre forankring i skolens ledelse, at skolen bruker tilbudet som en del av utviklingsplan. F.eks at hver lærer 

skal delta på minst et webinar/kurs iløpet av året.

Interaktivitet? Online oppgaveløsning for deltakere individuelt/ i grupper

Kortere økter, dele opp i 15 minutters økter

Kutte ut påmelding



Digital grunnkompetanse

Koble webinarer og digital grunnkompetanse

Skolene kartlegger digital grunnkompetanse

Rapportere tilbake til opplæringsavdeling/Seksjon skole.

Baser kursvirksomhet på tilbakemeldinger.


