
                                                                               

Samling i skoleeiernettverkene for kommunale og fylkeskommunale 

skoleeiere  

Torsdag 12. mai kl. 10.00- 17.30 

Sted: Clarion Hotel Stavanger (overnatting på Comfort Hotel Square) 
 

    
                                                   
10.00 – 10.30 Velkommen til Stavanger og NAFOs skoleeiernettverk! 
  
10.30 – 12.30 Laget rundt den flerspråklige eleven 

Om arbeid i og samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Sandnes kommune 
og Stavanger kommune. Refleksjon i grupper 
 

12.30 – 13.30  Lunsj  
  
13.30 – 14.45  Kunnskapsdepartementet orienterer om aktuelle saker.  
 
14.45 – 15.00  Pause 
 
15.00 – 15.45   Elever med fluktbakgrunn - psykososiale behov i møte med en ny skolehverdag 

v/ Arnfinn Andersen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS)  

 
15.45 – 16.00  Pause 
 
16.00 – 17.00  Nytt fra NAFO.  

Oppsummering av dagen 
 
19.30:  Festmiddag på Clarion Hotel Stavanger 
 

 
 
 
 
 
 



Dag 2  

Fredag 26. april kl. 9.00 – 14.30 

Program for kommunenettverket 

 
Nettverket for kommunale skoleeiere har sin samling på Senter for flerspråklige barn og unge i Sandnes 
(FBU). 
 

1. Bli kjent med FBU  
2. Kommunenes erfaringer og håndtering i forbindelse med å tilrettelegge for opplæring av et 

plutselig stort antall nyankomne elever som kommer til landet på grunn av flyktningkrise, som nå 
med Ukraina. 
Hver deltaker/kommune kan på forhånd tenke gjennom og forberede ca. 5 min presentasjon om 
hvilke erfaringer de har gjort seg, som skal deles på en gruppe med deltakere fra andre 
kommuner. 

 

Program for fylkesnettverket 
 
Nettverk for fylkeskommunale skoleeiere har sin samling på Bergeland videregående skole. 
 

1. Rektor Arild E. Helgøy ønsker velkommen og orienterer om arbeid på skolen 

2. Om Pilot særskilt språkopplæring i ordinære opplæringstilbud 

V/ Inger Marie Kindervåg, Rogaland fylkeskommune 

3. Oppfølging av elever i fylkeskommunale tilbud 

v/ Sangeeta Dhawan, Rogaland fylkeskommune 

4. Oppfølging og diskusjon rundt innlegget fra KD  

5. Mottak av elever fra Ukraina 

Innledning ved Grethe Helen Bjerkreim Kommedal, Rogaland fylkeskommune. 

Erfaringsutveksling og diskusjon i grupper og plenum 

6. Engelskfaget på vg1 og ungdommer uten engelskkunnskaper eller med lite, ingen eller svært 

fragmentert skolebakgrunn. Erfaringsutveksling mellom fylkene.  
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