Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold
2017-2022

Handlingsplan mars 2018 – juni 2019

Forslag til handlingsplan for strategiområde profesjonsutvikling mars 2018 –
juni 2019:
Tiltak: Gjennomføre et lederprogram som kvalifiserer skolelederne til å lede lærernes utvikling og læring og til å utvikle lærende organisasjoner
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Inngå avtale med ekstern tilbyder av et profesjonsutviklingsprogram som kvalifiserer
skolelederne til å lede lærernes utvikling og læring, og til å utvikle lærende
organisasjoner.

Mai – juni 2018

Kr 400 000 pr år*

Utnytte muligheten for å implementere deler av profesjonsutviklingsprogrammet i
fylkesrådmannens ledersamlinger, i tråd med intensjonen i Strategisk plan for
lederutvikling i Vestfold fylkeskommune 2017 – 2020.

Fra og med mars 2018

Innenfor rammen av
fylkesrådmannens
lederutviklingsprogram

Prioritere økonomiske ressurser til skolebasert profesjonsutvikling for den enkelte
virksomhet. Ressursene skal benyttes til det nye profesjonsutviklingsprogrammet,
etter den enkelte virksomhets behov.

Frist 1. august 2018

300 000,- pr. år i fem år**

Bestillingen skal basere seg på det forsknings- og kunnskapsbaserte grunnlaget i
strategiplanen, og egen virksomhet/ledergruppe skal være hovedarena for
lederutviklingen.

*) Midler fra avsatt budsjettpott 2018 til realisering av strategisk plan.

**) Midler fra budsjettpott 2018 avsatt til kompetanse («Korte kurs for lærere og rådgivere osv»)

Tiltak: Utvikle gode systemer for statistikk og analyse for å bidra til faktabasert utviklingsarbid og gode beslutninger
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Utarbeide system for å gi skoleier og virksomhetene resultat- og fraværsdata til rett
tid og tilstrekkelig kvalitet

Våren 2018

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Tiltak: Bidra til at skoleledere kan prioritere oppgaver som betyr mye for elevens læring
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Analysere arbeidsflyten og vurdere hvilke oppgaver utdanningsavdelingen kan
overta fra virksomhetene, med mål om å pålegge virksomhetene færre oppgaver slik
at virksomhetene i større grad kan prioritere de oppgavene som er viktigst for
lærerne og elevenes læring og utvikling.

Høst 2018

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Tiltak: Videreføre og etablere nye og faglige pedagogiske samhandlingsarenaer på tvers av skolene
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Vurdere nytten av faglige og pedagogiske samhandlingsarenaer (fagforum og
nettverk) ledere og lærere/instruktører har på tvers av skolene og bedriftene, og
finne fram til hvilke arenaer som skal videreføres, avvikles eller eventuelt etableres
dersom det er behov.

Høst 2018

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Arrangere fagforumsdag annenhvert år på en av planleggingsdagene før skolestart.

Vår 2019 (planlegging)

Kr 100 000

Tiltak: Rekruttere virksomhetsledere med formell skolelederutdanning
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Rekruttere virksomhetsledere med formell skolelederutdanning.

Er iverksatt

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Forslag til handlingsplan for strategiområde livsmestring mars 2018 – juni
2019:
Tiltak: Gi gode rammer for helse- og trivselsfremmende aktiviteter
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi *

Utrede mulighet for innføring av timeplanfestet klassens time på alle trinn, inkludert
 Årshjul for innhold
 Kompetanseutviklingstiltak for kontaktlærere og tillitselever

Våren 2019

Kr 100 000

Alle skoler tilbyr et måltid i løpet av skoledagen.

Skoleåret 2018-2019

Kr 500 000

Gjennomføre kveldssaminger for lærlinger med trivselsfremmende aktiviteter med
mål om å bygge et sosialt fellesskap for lærlinger fra ulike lærebedrifter.

Skoleåret 2018-2019

Kr 20 000

Gjøre instruktører og faglige ledere enda bedre i stand til å bidra til lærlingenes
livsmestring gjennom deltakelse på felles kompetansetiltak i regi av
utdanningsavdelingen.

Skoleåret 2018-2019

Kr 20 000

Legge til rette for systematisk informasjon om elevens faglige og sosiale
forutsetninger ved overgang fra skole til opplæring i bedrift i tråd med Regional plan
for helhetlig opplæring.

Skoleåret 2018-2019

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Utarbeide og prøve ut chattetjeneste for elever og lærlinger ved en videregående
skole (helsesøster, psykolog eller andre)

Våren 2019

Kr 150 000

*) Der hvor det er oppgitt en estimert ramme, hentes midlene fra avsatt budsjettpott fra og med 2017 til tiltak innenfor psykisk helse, 1,5 mill kroner pr år.

Tiltak: Lage en felles rutine for hvordan lærestedene skal forebygge og håndtere mobbing og krenkelser
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Utarbeide rutiner for forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser av
lærlinger i bedrift.

Skoleåret 2018-2019

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Tiltak: Initiere utviklingsprosjekt om livsmestring i samarbeid med eksterne fagmiljøer
Konkretisering av tiltak
Opprette ressursskoler/-virksomheter som kan spre god praksis og gi råd,
veiledning og annen støtte til andre skoler om programmer som har
dokumentert positiv effekt på skolemiljøet og livsmestring:
 Smart skole: Nøtterøy videregående skole
 Drømmeskolen: Greveskogen videregående skole
 School Resilience Program (SRP): Sandefjord videregående skole, Thor
Heyerdahl videregående skole og OT/PPT

Tid

Økonomi

Skoleåret 2018-2019

Kr 200 000

Forslag til handlingsplan for strategiområde matematikk mars 2018 – juni
2019:
Tiltak: Synliggjøre matematikk som et satsingssområde ved å ha
a) ha klare forventninger
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Utvikle «Matematikkstandard for skolene i Vestfold fylkeskommune» etter modell av
IKT-standarden.

Oppstart vår 2019

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Øke ressursen til fagforumsleder i matematikk og utvide mandatet til å bidra til å
realisere strategiplanen.

Vår 2018

Kr 150 000 til økt
ressurs
fagforumsleder*

Tiltak: Synliggjøre matematikk som et satsingsområde ved å
b) gi inspirerende rammer for arbeidet

Tiltak: Synliggjøre matematikk som et satsingsområde ved å
c) etterspørre resultater

Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Analysere virksomhetenes resultater i matematikkfagene og drøfte resultatene i
styringsdialogen med den enkelte virksomhet.
Bidra til finansiering av tiltak for elever som strever i matematikkfaget, og for elever
som har særlig gode forutsetninger for å tilegne seg høy kompetanse.

Styringsdialogen vår 2019

Kr 250 000*

*) Midler fra avsatt budsjettpott 2018 til realisering av strategisk plan.

Tiltak: Videreutvikle profesjonsnettverk i matematikk med barnehage og grunnskole innen rammen av Regional plan for helhetlig opplæring (RPHO)
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Ta initiativ til å inngå intensjonsavtale med hver enkelt kommune som muliggjør
etablering av profesjonsnettverk på tvers av skoleslagene

Hele perioden

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Tiltak: Innlede et samarbeid med Matematikksenteret for veiledning og støtte i gjennomføringen av strategien
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Avtale bistand fra Matematikksenteret ved NTNU til kompetanseheving for lærere
med spesielt vekt på metodikk og differensiering (utgangspunktet er Realfagsløyper
for videregående trinn)

Vår 2018 og i hele perioden

Kr 150 000 pr år**

**) Midler fra budsjettpott 2018 avsatt til kompetanse («Korte kurs for lærere og rådgivere
osv»)

Forslag til handlingsplan for strategiområde digital kompetanse mars 2018 –
juni 2019:
Tiltak: Gjøre opplæringsressurser med høy kvalitet tilgjengelig for skolene og lærebedriftene.
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Kartlegge, velge og utprøve digitale opplæringsressurser i samarbeid med
digitalpedagogene, avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet og
fagmiljøer i næringslivet.

Hele planperioden

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Vurdere mulighet for å beholde elevene/lærlingene i de skoleadministrative
systemene i hele opplæringsløpet for å sikre bedre informasjonsflyt og mer effektiv
saksbehandling.

Høsten 2018

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Tilrettelegge for bruk av teknologi til dokumentasjon og kommunikasjon når elevene
er ute i praksis og i læretida for å sikre bedre informasjonsflyt og mer effektiv
saksbehandling.
.

Høsten 2018

Behov er ikke definert,
kan ha sammenheng
med utvidet behov for
lisenser.

Utnytte kompetansen som er utviklet ved Nettskolen Vestfold til å spre god praksis i
bruk av læringsstøttende teknologi i opplæringen og ta i bruk e-læring.

Hele planperioden

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Utarbeide en standard og en opplæringsplan for den digitalt kompetente skoleleder,
og legge til rette for kompetansehevingstiltak etter behov.

Høsten 2018

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Ta i bruk et kartleggingsverktøy for lærernes digitale kompetanse, og vurdere system
for å kunne følge opp læringsdata for gjennomførte kompetansetiltak, jf
kompetansestrategi pedagogisk personale.

Høsten 2018

Kr 100 000*

Videreutvikle profesjonsnettverk for digital kompetanse sammen med kommunene

Fra høsten 2018

Utarbeide og legge til rette for gjennomføring av et obligatorisk kurs i nettvett for alle
vg1-elever i Vestfold fylkeskommune.

Utvikles våren 2018
Gjennomføres skoleåret
2018/2019

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.
Kr 200 000**

*) Midler fra budsjettpott 2018 avsatt til kompetanse («Korte kurs for lærere og rådgivere osv»)
**) Midler fra avsatt budsjettpott fra og med 2017 til tiltak innenfor psykisk helse, 1,5 mill kroner pr år.

Tiltak: Gi gode rammer til miljøer som følger med på den digitale utviklingen og som prøver ut nye løsninger
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Arrangere årlig konferanse om teknologi i med elever, lærlinger, instruktører og
lærere som målgrupper.

Vår 2019

Kr 100 000

Delta på nasjonale og internasjonale arenaer for å bli kjent med nye digitale
læringsressurser.

Hele planperioden

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer

Forslag til handlingsplan for strategiområde det 4-årige løpet mars 2018 – juni
2019:
Tiltak: Sørge for at skolene og lærebedriftene har nødvendig kompetanse til å tilby god og relevant opplæring til det fremtidige yrket
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Evaluere ordningen med næringslivskoordinator, og presisere krav til rollen og hvem
som skal være viktigste samarbeidspartnere.

Igangsettes høst 2018

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Bruke eksisterende arenaer for gjennomgang av nye læreplaner i forbindelse med
Fagfornyelsen med vekt på læreplananalyse, behov for lærerkompetanse,
instruktørkompetanse og utstyr.

Høsten 2019

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Tiltak: Legge til rette for arenaer for samhandling og læring mellom de videregående skolene og lærebedriftene for å lykkes best mulig sammen om
opplæringen
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Etablere møtearenaer mellom leder av opplæringskontor, eventuell
nærlingslivskoordinator og skoleledere for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene,
der rekruttering, kvalitet, innhold, samarbeid om YFF og læreplasser mv. drøftes.

Igangsettes skoleåret
2018/19

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Opprette koordinator for yrkesfag, tiden i bedrift, som et 2-årig prosjekt, etter søknad
fra NHO Vestfold og Telemark. Det henvises til egen sak som legges frem for
Yrkesopplæringsnemnda og Hovedutvalg for utdanning.

Høst 2018 – høst 2019

Finansiering ikke
avklart.

Tiltak: Sikre at hver lærling har en dedikert kontaktperson som kan bistå lærlingen med råd og veiledning
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Definere rollen til dedikert kontaktperson for lærlingene og prøve ut to modeller:

Skoleårene 2018/19 og
2019/20

Kr 200 000 pr år*

1. Ved 1-2 videregående skoler: Alle de yrkesfaglige elevene som skal i lære, får
navngitt kontaktperson fra skolen
2. På ett eller to utdanningsprogrammer: Fagrådgivere i fagopplæringsseksjonen
er kontaktpersoner for lærlingene
Modellene evalueres etter hvert skoleår.
*) Midler fra avsatt budsjettpott 2018 til realisering av strategisk plan.

Tiltak: I større grad enn tidligere dimensjonere elevplasser i samsvar med kompetansebehovene i arbeidslivet
Konkretisering av tiltak

Tid

Økonomi

Utforme tilbudsstrukturen på bakgrunn av kartlegging av arbeidslivets
kompetansebehov.

Høst 2018 for
tilbudsstrukturen
2018/19

Innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

