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MØTEDOKUMENTASJON – NETTVERKSMØTER I VESTFOLD 

DEL 1 (innkalling): 
 

Dato: 29.01.2019 
 

Tidspunkt: 14.00-15.30 
 

Sted: Representasjonsrommet, Fylkeshuset 
 

Innkalling til: Ledere for rektornettverkene, assisterende utdanningsdirektør og rådgivere i 
utdanningsavdelingen med oppfølgingsansvar 
 

Agenda: 
1. Videre oppfølging av fag- og rektornettverk (inkludert gjennomgang av planlagte møtedatoer/årshjul) 
2. Metodikk for arbeidet med Høstrapporten 
3. Orientering om ny nettside for opplæringsløpet 
 

 
DEL 2 (dokumentasjon fra møtet): 

Deltakere: Even Storbråten, Harald Møller, Kjølv Inge Eidhammer, Kirsti Hagen Røed (for Liv Marit Hansen), 
Hans Kristian Voie, Jon Edgar Karlsen, Lise Vestby, Lillian Kaupang (leder for tall- og statistikkgruppen) og 
Tonje Gjelstad Hareide 
Meldt forfall: Anita Eikeland Larsen 
 

Kopi også til: Liv Marit Hansen 
 

 
Referat: 

Sak 1 
Lederne for rektornettverkene redegjorde for situasjonen i de ulike rektornettverkene. Jon Edgar Karlsen redegjorde 
for rektornettverket i midtfylket. Både historikk, dagens situasjon og ønsker og muligheter fremover ble drøftet. De 
fleste rektornettverkene har gjennomgang av høstrapporten som fast tema på vårmøte.  
 
Midtfylket har utarbeidet en plan for temaer på høstmøtene fremover. Alle deltagerne i rektornettverket kan komme 
med forslag til temaer de ønsker å ta opp. Ansvaret for høstmøtet delegeres til tre rektorer pr. møte. Arbeidsbyrden 
blir da mindre for leder av rektornettverket og eieforholdet til og ansvaret for rektornettverket blir fordelt på flere. 
Erfaringen er at denne organiseringen har økt relevans og engasjement.  
 

Sak 2 
En arbeidsgruppe, bestående av Lillian, Lise, Jon Edgar og Tonje, hadde på forhånd utarbeidet forslag til metodikk for 
arbeidet med Høstrapporten i rektornettverkene. Dette forslaget ble gjennomgått og fikk stor tilslutning. Metodikken 
brukes på vårmøtene og kan tilpasses det enkelte rektornettverket ved behov. Lillian er villig til å delta på alle 
rektornettverkene som resursperson.  
 

Sak 3 
Jon Edgar orienterte om ny nettside for opplæringsløpet. Den blir nå lagt inn under VFK sin hjemmeside. Nettsiden 
er delt inn i fem hovedområder eller bokser – Helhetlig opplæringsløp, Rektornettverk, Karrierenettverk, 
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Profesjonsnettverk og Utdanningsvalg.  Helhetlig opplæringsløp inneholder informasjon om RPHO-arbeidet. De andre 
boksene vil være mer dynamiske og ny informasjon legges ut fortløpende. Fra møtene i rektornettverkene legges det 
ut referater etter standard mal. Lise, Jon Edgar og Tonje sørger for at møtereferater blir publisert.  Liste over 
medlemmer i de ulike nettverkene blir også lagt ut. Hensikten er at vi i de ulike nettverkene kan få informasjon om 
og lære av hverandre, vite hvem som kan kontaktes etc.  
 
For at boksen profesjonsnettverk skal være oppdatert er utdanningsavdelingen avhengig av hjelp.  Vi ønsker en samlet 
oversikt over alle profesjonsnettverkene og deres medlemmer. Referater og annen relevant informasjon fra møtene 
i de ulike nettverkene, legges ut fortløpende. En samlet oversikt over hvilke nettverk som finnes og hva som foregår 
muliggjør kontakt og læring på tvers.  Profesjonsnettverkene i Sandefjord og Larvik kan sende informasjon til Lise 
(lisev@vfk.no), så sørger hun for publisering på opplæringsløpet.  Og tilsvarende tar Jon Edgar (jonek@vfk.no) imot 
informasjon fra midtfylket (Færder, Tønsberg og Re) og Tonje (tonjeh@vfk.no)  fra Horten og nordfylket.  
 
Noen kommuner sliter med å få på plass profesjonsnettverk i matematikk. Det kan da være en idé å starte med 
hospitering på skoler med god praksis. Læringen trenger ikke alltid å gå fra videregående til uskolene. Mange uskoler 
har god praksis de kan lære bort til videregående og de andre uskolene.   

 
Ref:  
Tonje Gjelstad Hareide 
31.01.2019 
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