Skoleeierprisen 2016
KS og Kunnskapsdepartementet deler ut en skoleeierpris på KS Skoleting hvert annet år. På
Skoletinget 14. – 15. januar 2016 vil Statsråd Torbjørn Røe Isaksen dele ut Skoleeierprisen
2016. Vi oppfordrer kommuner og fylkeskommuner om å sende inn en begrunnet søknad for
hvorfor nettopp din kommune/fylkeskommune bør få Skoleeierprisen.
Formålet med skoleeierprisen er å anerkjenne og inspirere kommuner og
fylkeskommuner til god styring, ledelse og utvikling i og av skolen gjennom et aktivt
skoleeierskap.
Utdanningspolitisk kontekst
I regjeringens strategi Lærerløftet- på lag for kunnskapsskolen løftes læring og lagbygging
fram som et mål. Regjeringen vil styrke skoleeieres og skolelederes kompetanse og kapasitet
til å kunne gjennomføre nødvendige endringsprosesser og kompetanseutviklingstiltak. KS
har i gjennomført skoleeierprogram for kommuner og fylkeskommuner som et
utviklingstiltak utviklet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Mange kommuner og
fylkeskommuner har satt i gang omfattende utviklingsarbeid som følge av deltakelse i ulike
satsinger som Ungdomstrinn i utvikling, Program for bedre gjennomføring i videregående
opplæring, Kvalitetsnettverk, Vurdering for læring med mer.
Skoleeierprisen vil legge vekt på hvordan kommunen/ fylkeskommunen har jobbet for å
utvikle skolenes kompetanse og kvalitet gjennom målbevisst arbeid for utvikle hele
organisasjonen. Vi er særlig interessert i å løfte fram kommuner og fylkeskommuner som har
utviklet ny og innovativ praksis.
Følgende utdanningspolitiske målsettinger fremheves:





Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videreutdanning, arbeids- og samfunnsliv
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående
opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i
arbeidslivet
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring

Skoleeierprisen skal understøtte disse overordnede målsettingene.

Kriterier for tildeling
•

Kommunen/ fylkeskommunen må dokumentere at den som skoleeier fremmer
arbeid med de tre utdanningspolitiske målsettingene.

•

Kommunen/ fylkeskommunen må dokumentere hvordan den som skoleeier følger
opp opplæringslovens § 13.10 og arbeidet med tilstandsrapporten for å utvikle skolen
og kommunen som lærende organisasjoner.

•

Kommunen/ fylkeskommunen må dokumentere at den som skoleeier har systemer
for kontinuerlig kompetanseplanlegging- og utvikling som ivaretar skolenes behov for
kompetente, tydelige og ansvarsbevisste ansatte og ledere.

For å tydeliggjøre at søkere til skoleeierprisen skal kunne vise hvordan det jobbes helhetlig
med skoleeierskapet, er det viktig at alle fasene i et forbedringsarbeid inkluderes. Derfor
retter evalueringsområdene oppmerksomhet mot hvordan oppgaveløsningen planlegges,
gjennomføres, evalueres og forbedres.
Dette er illustrert i følgende modell:

Det forutsettes at skoleeiere som nomineres til kvalitetsprisen, gjennom flere år har arbeidet
målrettet og systematisk innenfor de fleste av evalueringsområdene og kan dokumentere
dette. Dokumentasjonen skal vise hva som er oppnådd og hvilken rolle skoleeier har hatt i
arbeidet.

Forventninger til vinnere av Skoleeierprisen
KS og Kunnskapsdepartementet ønsker at vinnere av Skoleeierprisen bidrar med å
synliggjøre god praksis gjennom å åpne sin organisasjon for kommuner/ fylkeskommuner og
skoler som er på leit etter nye ideer. På denne måten kan Skoleeierprisen bidra til spredning
av ny og god praksis.
Vi ønsker også at kommunen/ fylkeskommunen kan stille sin tid til rådighet dersom noen
ønsker bidrag på konferanser, seminarer eller lignende.
Prisen er i 2016 på kr. 250 000,-.

Prosess og formkrav







Informasjon om nominasjonsprosessen og kriterier til Skoleeierprisen sendes ut til KS og
GNIST regionalt innen 14. august.
KS i region sender ut invitasjon til alle kommunene og fylkeskommunene om å søke
skoleeierprisen 2016 innen 1. september.
KS kan tilby bistand til kommuner og fylkeskommuner i søknadsprosessen.
Kommunene/ fylkeskommunene som søker, leverer en enkel, men begrunnet søknad (maks
6 sider) innen 1. november. Tilstandsrapport legges ved.
Søknaden sendes til KS ved marianne.lindheim@ks.no via KS i region som legger ved en
uttalelse fra regional GNIST innen 5. november.
En sentral jury velger hvem som skal motta Skoleeierprisen innen 1. desember.

