
Møte med ledere av rektornettverkene i Vestfold 5.9.19 avholdt på Horten vgs. 

Tilstede: 

Hans Kristian Voje, Tonje Gjelstad Hareide og Jon Edgar Karlsen fra VFK 

Camilla Reidunsdatter Andreassen - leder nettverk Nord 

Gisle Birkeland – leder nettverk Horten 

Arild Nordahl Johnsen (stedfortreder for Anita Eikeland Larsen) – leder nettverk Tønsberg 

Anne Berit Smedstad (stedfortreder for Harald Møller) – leder nettverk Sandefjord 

Kjølv Inge Eidhammer – leder nettverk Larvik 

 

Mandat og status 

Hans Kristian Voje viste opplæringsløpet.no som nå er en del av nettstedet til VFK. Der 

ligger mandat for rektornettverkene, oversikt over medlemmene i nettverkene og 

dokumentasjon på møter og arbeidet som har vært gjennomført. 

Lederne ble oppfordret til å sende referater og annen dokumentasjon til rådgiverne som skal 

støtte opp om det lokale nettverksarbeidet. Rådgiverne vil sørge for at alt blir lagt på 

opplæringsløpet.no. 

Lederne orienterte kort om status for rektornettverkene. 

Nord: har fått ny leder med Camilla. Hun vil kontakte kommunaldirektøren i Holmestrand 

kommune Robert Rognli og legge en plan for samarbeidet framover med den nye 

sammenslåtte kommunen fra 1.1.20. Målet er å få til et nettverksmøte i høst. Tonje Gjelstad 

Hareide støtter og følger opp. 

Horten: har fått Gisle tilbake som leder av nettverket etter en periode som prosjektrektor for 

den nye Horten vgs. Han vil kontakte Liv Marit Hansen og få overført hvordan 

samhandlingen med Horten kommune nå er og hvilke profesjonsnettverk som er iverksatt. 

Ambisjonen er å samle rektorene i ungdomsskolen til møte i høst for å holde aktiviteten 

oppe.   

Tønsberg: Arild Nordahl Johnsen er stedfortreder for Anita Eikeland Larsen som har 

studiepermisjon fram til 1. november 2019. Tønsbergnettverket har laget et årshjul med to 

møter i året. Vårmøtet konsentrerer seg om elevresultater fra forrige skoleår iht 

Høstrapporten. Høstmøtet har fokus på elevens læringssituasjon. Nettverket ble revitalisert 

for to år siden og fungerer nå godt. Neste møte er 15. oktober 2019, med livsmestring som 

tema. 

Sandefjord: Anne Berit Smedstad er stedfortreder for Harald Møller som har studiepermisjon 

fram til 1. november 2019. Sandefjord har flere møter i halvåret. Kontakten med kommunen 

er tilfredsstillende og det er en fordel for nettverket at en tidligere rektor fra ungdomsskolen 

er blitt en del av administrasjonen hos skoleeier. Sandefjord har systematisert arbeidet med 

resultater og går lenger enn Høstrapporten. De prøver nå å følge eleven tidligere som en 

konsekvens av arbeidet med et helhetlig opplæringsløp. Det utvikles nå et samtykkeskjema 

slik at skolene og forvaltningsnivåene kan få innsyn i elevdata for bedre tilrettelegging for den 

enkelte elev. Neste møte er 19. september 2019, der resultater er temaet. 

Larvik: Har hatt noen utfordringer knyttet til samarbeidet mellom kommunen og den 

videregående skole. Larvik kommune har tatt ansvaret for opplegg og gjennomføring av 

neste møte 16. oktober 2019. det er også avklart at Kjøv slutter som rektor ved Thor 

Heyerdahl vgs. Og at Trude Cecilie Hasle konstitueres som rektor ved skolen fra 14. oktober 

2019.Hun overtar med det ledelsen av dette nettverket til ny rektor er på plass. 



Skoleåret 2019/20 

 

Hans Kristian Voje orienterte om at sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommuner 

fra 1.1.2020 ikke skulle berøre arbeidet i rektornettverkene slik det var i Vestfold. Eventuell 

samordning og endring vil først skje fra skoleåret 2020/21.  

 

Det ble oppfordret til å følge opp arbeidet i matematikknettverkene. Satsingen på matematikk 

vil også inngå i strategisk plan for de videregående skolene i Vestfold og Telemark fra 

1.1.2020. 

Morten Oddvik ved Horten videregående skole leder for «team digital utvikling». Det er tatt 

initiativ til møte mellom digitalpedagogene i videregående skole og ressurspersoner for den 

digitale utviklingen i kommunene. Nettverksmøtet avholdes 21.november. Detaljert invitasjon 

sendes ut i uke 41. 


