Regionrådsmøte i Gjøvikregionen med følgende tema: Samarbeid om det 13- årige opplæringsløpet
Dokka vgs 18.1. 19, kl 09:00

Regionrådsmøtet på Dokka vgs 18.1.18 kl 09 vil ha følgende tema for dagen: Samarbeid om det 13- årige opplæringsløpet
•

Målgruppe: Deltakere i regionrådet. Fylkesmannen i Innlandet , politisk og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommunen, rektor i vgs,

•

skolefaglig ansvarlig i grunnskolen, rektor i grunnskolen, rådgiverkoordinatorer i regionen og rådgivere hos fylkesopplæringssjefen.
Tidspunkt: Fra kl. 09.00- 14.00

Saksnr

Sakstittel

Ansvar

Kl 09:00 Oppstart regionråd

Ola Tore Dokken

Informasjon fra OFK og regionen
1/19

Godkjenning av protokoll fra regionrådsmøte 14.12.18
Kl. 09.30- 10.45
Velkommen til temamøte v Fylkesopplæringssjefen

Fylkesopplæringsjefen

Kort gjennomgang av resultater knyttet til grunnskolen i
regionen v/regionrådsleder

Rådmannsledelsen i
Gjøvikregionen v
Ester Gihlen

Kl. 10.45- 11.00
Hvordan ønsker Oppland fylkeskommune å samarbeide for
bedre å legge til rette for helhet og sammenheng i det 13årige opplæringsløpet? Leder av Komite for opplæring og
kultur Anne – Marte Kolbjørnshus
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Anne M Kolbjørnshus
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Kl. 11.00- 11.45
Lunsj

Kl. 11. 45 – 12.30
Fylkesmannen i Innlandet
Hva gjør Fylkesmannen for å oppnå en bedre helhet og
sammenheng i grunnopplæringen?
(I de møtene Fylkesmannen ikke deltar benyttes tiden til
drøftinger)

Fylkesmannen i
Innlandet

Kl. 12.30- 1300
Fylkesopplæringssjefen i Oppland
Hva gjør fylkeskommunen for å oppnå en bedre helhet og
sammenheng i grunnopplæringen?
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Fylkesopplæringssjefen
i Oppland

Regionrådsmøte i Gjøvikregionen med følgende tema: Samarbeid om det 13- årige opplæringsløpet
Dokka vgs 18.1. 19, kl 09:00

Kl. 13.00 – 14.00
Veien videre
•

Hva må gjøres på kommunalt nivå for å motivere
flere elever til å gjennomføre fag-/svennebrev,
vitnemål eller planlagt grunnkompetanse?

•

Hva kan kommunene og Oppland fylkeskommune i
fellesskap gjøre for å bedre gjennomføringen av det
13- årige opplæringsløpet?

Skolesjefer i
Gjøvikregionen

Alle

Med utgangspunkt i vedtak og drøftingene:

Hvilke tema skal prioriteres i oppfølgingen:
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Alle
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Det vises viser til vedtak i fylkestinget i sak 94/17, 12. desember 2017. Tilstandsrapporten for videregående opplæring 2017. «Oppland fylkeskommune tar
initiativ til å videreutvikle og utarbeide nye faste samarbeidsarenaer mellom grunnskolen og videregående opplæring for å øke gjennomføringen i det 13årige grunnopplæringen». Videre til sak i fylkestinget 31/18, 24.april 2018 Regional plan – Kompetanse for arbeidsliv i rask endring 2018- 2030. «Hovedmålet
med regional plan for kompetanse: Styrke Oppland sin kompetanse på alle nivåer, evnen til nettverksbygging og samarbeid» .
Det vises videre til referat fra møter mellom Fylkesmannen i Oppland og fylkesopplæringssjefen i Oppland, 11. november 2018 vedrørende
samarbeidsarenaer med Regional plan for kompetanse.
Formålet med den regionale kompetanseplanen er å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Oppland et
konkurransedyktig næringsliv og en effektiv og god offentlig sektor. Kompetanseplanen skal bidra til at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Planen
skal videre bidra til å gi befolkningen god nok og riktig kompetanse for å møte endringer og omstillinger i samfunns- og arbeidsliv.
I løpet av 2018 ble det gjennomført møter mellom politisk ledelse og administrativ ledelse i Oppland fylkeskommune og fem kommuner. I tillegg til dette ble
det gjennomført flere møter med elevtjenesteteamet hos fylkesopplæringssjefen og noen kommuner. For å følge opp arbeidet som startet i 2018 legges det
opp til regionvise møter i 2019.
Målgruppen for å følge opp målsetningene i de politiske vedtakene
• Deltakere i regionrådet i den aktuelle regionen
• Fylkesmannen i Oppland
• Politisk og administrativ ledelse i fylkeskommune og kommuner
• Fylkesopplæringssjef i Oppland fylkeskommune, rektor i videregående skole i regionen og rådgivere innen ulike arbeidsområder
• Skolefaglige ansvarlige i den enkelte kommune og andre som det er hensiktsmessig for å delta i møtet
• Regional rådgiverkoordinator i Karriere Oppland
Videre samarbeidet utover dette møtet
Det er ønskelig at samarbeidet mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene ses i sammenheng og så langt det er mulig benytte eksisterende
møtearenaer. Oversikt over eksisterende møtearenaer mellom Fylkesmannen, Oppland fylkeskommune og kommuner vil bli ettersendt.

Tore J Killi
Regionsjef, Gjøvikregionen
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