
Etter- og videreutdanning 
i Indre Østfold

Delprosjekt A5 – Oppvekst, Gry Sjødin Neander

✓ Kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) - varierte og faglig oppdaterte etter-
og videreutdanningstilbud i Indre Østfold, HR

✓ Legge til rette for å videreføre og nyetablere UH-miljøer i Indre Østfold kommune



Vedtak i regionrådet

Desember 2017:
Regionrådet ber om at rådmannsgruppa innen 1. mars kommer med et 
forslag på hvordan arbeidet med gode videre- og etterutdanningstilbud i 
Indre Østfold kan videreføres og styrkes.
Forslaget skal inneholde modeller som kan sikre et langsiktig og stabilt 
høgskoletilbud i regionen. Det er viktig at denne sier noe om organisering, 
markedsføring, potensial og økonomi. 

Mars 2018:

Regionrådet etterlyser status på sak 23/2017 om hvordan arbeidet med 
gode videre- og etterutdanningstilbud i Indre Østfold kan videreføres og 
styrkes. 



Definisjoner

• Videreutdanning:
kompetansehevende studiepoeng. Oppfyller formelle 
kompetansekrav for eks sykepleiere og  lærere. 

• Arbeidsplassbasert utdanning: deltid i samarbeid med høgskole

• Etterutdanning: kursbasert, ingen studiepoeng

• Fagbrev for ufaglært personale innenfor fagopplæring



Status



Status

• Campus Askim
• Fjernundervisningstilbud på høgskolenivå i regi av Deltasenteret
• Det er hensiktsmessig å avklare om det skal satses videre på dette, inkludert vurdering av lokaler, 

markedsføring og andre sider ved tilbudet
• Askim kommune lagt inn noe driftsmidler for 2018

• Høgskolen i Østfold
• Intensjonsavtale om etter- og videreutdanning (Eidsberg) til og med 2018. Studier lokalisert i Eidsberg.

• Pedagogisk arbeid for assistenter i skole/barnehage (inntil 30 sp)
• Akuttgeriatri (30 sp)
• Lesing for lærere på barnetrinnet (15 stp) 
• Tilskuddsmidler fra Fylkesmannen

• Praksissamarbeid
• IØ-kommuner etablert samarbeid fra 2018 - «kvalitet i klasserommet»

• Høgskolen i Nesna
• Noe samarbeid med Eidsberg tidligere. 

• Andre
• OsloMet (tidl HIOA)



Betydning UH-miljø i egen kommune

Kommunen som vertskommune for UH-miljøer, muligheter
Legger grunnlag for tettere og institusjonalisert samarbeid•

Øke kompetansenivået i kommunen generelt•

Øke rekruttering til høyere utdanning•

Styrke fokus på kompetansenivå i tjenestene•

Tiltrekke arbeidstakere med høy kompetanse (rekruttering, eks lærere og sykepleiere)•

Tiltrekker nye innbyggere •

Arbeidstakere i UH• -institusjonen

Studenter•

Hever utdanningsnivået i kommunen•

Styrking av frivillighet•

Idrett, opplæring, folkehelse, aktivitetsdager•



Betydning av etter- og videreutdanning

• Kompetanseutvikling som strategi for gode tjenester

• Kompetanse som grunnlag for ny praksis (kanskje ukjent i dag)

• Kompetansenettverk - med andre kommuner og UH-sektoren

• Innovasjon og nytenking, effektivisering av tjenestene

• Betydning innenfor og utenfor kommunale tjenester
• Positiv samfunnsutvikling og bidrag til utjevning

• (...)



Strategi



Strategiplan for etter- og 
videreutdanning i Indre Østfold
Todelt strategi

1. Kvalitativt og faglig relevant etter- og videreutdanningstilbud i Indre Østfold
• Tettere samarbeid 

• Praksissamarbeid

• Kompetanseutvikling - HR sentral faktor

• Utvikling av utdanninger

• FoU-virksomhet

2. Legge til rette for nyetablering og videreføring UH-miljøer med Indre Østfold 
kommune som vertskommune



Kommuner IØ

Næringsliv IØ

Gjennomføring av 
utdanning



Utkast til framdrift

• Etablering av arbeidsgruppe på tvers av Indre Østfold

• Strategiplan utarbeides innen 311218
• Målsetning
• Potensial
• Fokusområder
• Økonomi
• Annet

• Behandles i Indre Østfold Regionråd og Fellesnemda

• Handlingsplaner utarbeides våren 2019
• Tiltak
• Organisering
• Markedsføring
• Økonomi
• Annet


