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Plan for kompetanseutvikling for skolene i Verran
Vedlegg:
-Plan for 2007
Saksutredning
Gjennom de siste årene er det på alle nivå innen grunnskolesystemet i Verran arbeidet med et
betydelig antall planer for virksomheten innen skolen. Dette har blant annet vært planer rettet
mot skolens pedagogiske arbeid basert på gjeldende lovverk og planer innen enkelte fag og
tema, plan for kompetanseutvikling, plan for kvalitetsheving og planer for skoleanleggene.
I all hovedsak har dette vært planer utviklet ved den enkelte skole og vært gjeldende bare for
dette skolesamfunnet.
Den foreliggende plan for kompetanseutvikling er som vedlegget viser en samlet plan for alle
skolene i kommunen. Dette ut fra at det har i stigende grad meldt seg behov for å bygge opp
planer basert på overordnede mål for skolens totale virksomhet i kommunen. Denne
erkjennelsen har kommet etter at en over tid har utviklet en nasjonale skolepolitikk som har
gitt både den enkelte kommune som skoleeier og den enkelte skole større rom for å utvikle
seg i kraft av egenart og valgte satsingsområder. Også i vår kommune har denne utviklingen
vært tydelig og har gitt oss skoler som har utviklet positive særtrekk, men som helt klart
avdekker behov for kompetanseheving, både i form av videreutdanning og etterutdanning.
Rådmannen legger nå fram en rullert utgave av Plan for kompetanseutvikling for grunnskolen
i Verran som en årlig plan innenfor perioden 2005-2008.
Det har som avrapporteringen i foreliggende plan viser, vært betydelig arbeid i forrige skoleår
med å videreutvikle og styrke kompetansen hos personalet i skolen.
De vedtatte overordnede utviklingsmålene for grunnskolen i Verran er basis for vedlagte
lokale avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet. Rådmannen vil spesielt vise til at det
i denne avtalen er lagt inn øremerket tid til at samlet lærerpersonale ved den enkelte skole skal
avsette tid til overordnet og samordnet planlegging som må ses i sammenheng med
Plan for kompetanseutvikling for skolene 2007 som en oppfølging og konkretisering av
hovedmål 2.
I budsjett 2007 er det avsatt kr. 250.000,- til kompetanseheving i skolene med et statlig
tilskudd på kr. 170.000,- og en kommunal bevilgning på kr. 80.000,-.
Rådmannen legger til grunn at det blir arbeidet videre med denne planen og at den videre
evalueres og rulleres og at den blir sett i sammenheng med øvrig planverk for derigjennom å
danne grunnlaget for en bedre skole for elevene i Verran i framtid.
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan for kompetanseheving i skolene i Verran som
grunnlag for videre kompetanseutvikling for personalet i skolene.

2. Kommunestyret forutsetter at denne planen videreføres og samordnes med
øvrige planer for skolenes virksomhet og med de overordnede mål som
angis i overordnede mål for gru8nnskolen i Verran.
3. Avrapportering av måloppnåelse av planen forelegges kommunestyret til
orientering.
VEDTAK:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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