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Statlige videreutdanningsordninger for ansatte 
i videregående skole 

 

Retningslinjer for Agder fylkeskommune 
 

   

Ansvarlig Avdeling for opplæring og karriereveiledning, Åse Holthe. 

Gyldighet Versjon 3. Revidert september 2020. Gjelder for videreutdanning i statlige 
ordninger fra og med søknadsprosessen våren 2021. 

Revisjon Endringer fra versjon 2 januar 2020: Generelle presiseringer i teksten. Frist 
for refusjonskrav for reise- og materiell. Utdypende tekst om 
lærerspesialistutdanning. 

Virkeområde Gjelder for lærere og ledere ved videregående skoler i Agder 
fylkeskommune, samt for søkere til rekrutteringsstipend for PPU-Y. 

Formål Dokumentet gir retningslinjer for fylkeskommunens praktisering av statlige 
videreutdanningsordninger, ut over det som er bestemt av 
Utdanningsdirektoratet.  

Godkjenning Versjon 2 godkjent i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 11.02. 2020. 

 

 

Innledning 

Agder fylkeskommune skal gi elever og lærlinger et opplæringstilbud som holder høy 

kvalitet. Vårt mål er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre 

videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og 

arbeidsliv. 

 

Kunnskapsdepartementets strategidokument Kompetanse for kvalitet, Strategi for videreutdanning 

for lærere og skoleledere frem mot 2025, er grunnlaget for Agder fylkeskommunes retningslinjer for 

videreutdanning.  

Den nasjonale videreutdanningsordningen har fem ulike tilbud for lærere: 

1. Ordinær videreutdanning (KfK) med vikar- eller stipendmidler. 

2. PPU/PPU-Y (praktisk pedagogisk utdanning) med stipend. 

3. YFL (yrkesfaglærerutdanning) med stipend. 

4. Yrkesfaglærerløftet, videreutdanning med vikar- eller stipendmidler. 

5. Lærerspesialistutdanning med vikarmidler. 
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1. ORDINÆR VIDEREUTDANNING 

 
Søknad 
 

Lærere som søker ordinær videreutdanning må selv fylle ut og sende inn søknadsskjemaet i 

Utdanningsdirektoratet søknadsportal, som er åpen fra 1. februar til 1. mars. Alle søknader skal 

godkjennes på forhånd av skolens ledelse. Vi oppfordrer lederne til å sørge for at lærere som søker 

på samme fag, også søker til det samme studiestedet.  

 

Det er utviklet egne studietilbud for Kompetanse for kvalitet. Lærere som velger et av disse tilbudene 

trenger bare å søke i Udirs søknadsportal. Søknaden vil gjelde både studieplass og økonomisk 

tilskudd. Det er også mulig å søke om stipend/vikar for videreutdanningstilbud som ikke hører inn 

under Kompetanse for kvalitet. Lærere som ønsker slike studietilbud, må selv søke om studieplass 

direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet, i tillegg til søknaden i Udirs søknadsportal. 

Verken Utdanningsdirektoratet eller fylkeskommunen er ansvarlig for søknader til studiestedet. 

 

Finansiering 
Søkerne kan velge mellom vikarordning og stipend. Se Udirs informasjon om satser og betingelser.  
 
Vikarordning 
Læreren skal frigjøres fra de ordinære arbeidsoppgavene med 37,5 % ved studium på 30 

studiepoeng. Det gjelder uansett hvilken stillingsprosent læreren er tilsatt i. For studier med mindre 

eller større omfang enn 30 studiepoeng, endres fritaket tilsvarende. Hvordan denne tiden fordeles i 

løpet av studieåret, må avtales mellom læreren og skoleledelsen.  

 

Skolen får vikarmidler to ganger pr. år. Vikarmidlene skal ikke utbetales direkte til lærerne, men 

brukes til dekking av kostnader til vikar. De reelle vikarkostnadene kan være større eller mindre enn 

tilskuddet, og skolen kan disponere midlene slik de mener er hensiktsmessig. Ved behov kan 

midlene omdisponeres for å dekke utgifter til andre lærere som studerer gjennom statlig 

videreutdanningsordning, så lenge skolen sikrer at alle får den tilretteleggingen de har krav på.  

 
Stipendordning 

I stipendordningen har læreren ingen reduksjon i arbeidsoppgaver, men får et fastsatt beløp som 

stipend. Det er ikke mulig å få stipend for mer enn 30 studiepoeng i løpet av ett studieår. Dersom en 

lærer tar færre studiepoeng, blir stipendet redusert tilsvarende. Stipendet blir utbetalt til skolen, som 

deretter utbetaler til læreren. Merk at siste del av stipendet ikke utbetales før stipendmottaker har 

gjennomført og bestått studiet. 

 

Andre kostnader 

Eventuelle studieavgifter må føres opp i søknaden, ellers blir de ikke dekket. Merk at 

semesteravgiften ikke dekkes, dette er en personlig avgift, ikke studieavgift. Fylkeskommunen 

dekker reise- og oppholdskostnader og studiemateriell for de som får godkjent søknaden. Rimeligste 

reisemåte forutsettes. Skolen sender felles refusjonskrav til fylkeskommunen to ganger i året, 

frist 1. desember og 1. juni.  

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/studietilbud/#g=alle
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/
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2. PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING PPU/PPU-Y  
 

Søknad 

PPU og PPU-Y har et omfang på 60 studiepoeng. De som søker stipend, må i tillegg selv søke 

studieplass direkte til studiestedet.  

 

Ansatte søker om stipend internt til rektor/avdelingsleder, som sender en samlet søknad til 

utdanningsavdelingen senest 1. mars. Stipend for PPU-Y kan også gis til personer som ikke er 

ansatt, men som skolen ønsker å rekruttere. Personer som ikke er ansatt, kan søke direkte til 

utdanningsavdelingen, eller be rektor sende søknad for dem. Søknaden skal inneholde følgende 

informasjon for hver enkelt søker: 

• Fullt navn 

• Arbeidsforhold (ansatt ved skolen/skal rekrutteres) 

• Studievalg (PPU eller PPU-Y) 

• Studiested 

 

Finansiering 

For PPU og PPU-Y gjelder kun stipendordning. Se Udirs informasjon om satser og betingelser. 

Første del av stipendet betales ut i desember første år. Siste del betales ut høsten etter fullført og 

bestått studium. Agder fylkeskommune dekker ikke kostnader til reise og studiemateriell for 

PPU/PPU-Y. 

 

 

3. YRKESFAGLÆRERUTDANNING YFL 

 
Søknad 

YFL har et omfang på 180 studiepoeng.  De som søker stipend, må i tillegg selv søke studieplass 

direkte til studiestedet.  

 

Ansatte søker om stipend internt til rektor/avdelingsleder, som sender en samlet søknad til 

utdanningsavdelingen senest 1. mars. Søknaden skal inneholde følgende informasjon for hver 

enkelt søker: 

• Fullt navn 

• Studiested 

• Fagområde  

 

Finansiering 

For YFL gjelder kun stipendordning. Se Udirs informasjon om satser og betingelser. 

Første del av stipendet betales ut i desember første år. Siste del betales ut høsten etter fullført og 

bestått studium. Agder fylkeskommune dekker ikke kostnader til reise og studiemateriell for YFL.  

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/ppuyfl/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/ppuyfl/
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4. YRKESFAGLÆRERLØFTET 
 

Kursene i yrkesfaglærerløftet har normalt et omfang på 15 studiepoeng, og går over ett skoleår. UiA er 

faglig ansvarlig for tilbudet, men studiene gjennomføres ved ulike videregående skoler Agder. 

Kurstilbudene i yrkesfaglærerløftet utarbeides i samarbeid mellom UiA og fylkeskommunen, og kan 

variere fra år til år. Oversikt over tilbudet legges på UiAs nettsted og i Udirs studiekatalog. 

 

Søknad 

Søkere til yrkesfaglærerløftet må undervise i programfag på yrkesfag i hele eller deler av stillingen. 

Lærerne søker direkte i Udirs søknadsportal, som er åpen fra 1. februar til 1. mars. Alle søknader skal 

godkjennes på forhånd av skolens ledelse.  

 

Finansiering 

Søkerne kan velge mellom vikarordning og stipend, men Utdanningsdirektoratet krever at minst 
60 % av søkerne fra fylkeskommunen skal ha stipendordning. Se Udirs informasjon om satser og 
betingelser. 
 

Vikarordning 

Lærere som tar 15 studiepoeng skal frigjøres fra de ordinære arbeidsoppgavene med 18,75 % av 

full stilling. Dersom studietilbudet gis over en kortere periode enn et skoleår, skal stillingsprosenten 

som frigjøres økes tilsvarende i perioden. For øvrig bestemmer skolen hvordan tiden skal fordeles i 

løpet av studieåret, etter dialog med læreren. 

 

Stipendordning 

I stipendordningen har læreren ingen reduksjon i arbeidsoppgaver, men får et fastsatt beløp som 

stipend.  

 

Andre kostnader 

Fylkeskommunen dekker reisekostnader og studiemateriell for de som får godkjent søknaden. 

Rimeligste reisemåte forutsettes. Skolen sender felles refusjonskrav til fylkeskommunen to 

ganger i året, frist 1. desember og 1. juni.  Merk at semesteravgiften ikke dekkes, dette er en 

personlig avgift.   

 

 

5. LÆRERSPESIALISTUTDANNING 

Lærerspesialistutdanningen er en toårig utdanning (60 studiepoeng) på masternivå. Skoleåret 2020-

2021 har UiA lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk, og i matematikk for 5.-10. trinn. 

Nasjonalt er det flere tilbud. Lærerspesialistutdanningen har kun vikarordning, etter samme modell 

som vikarordning i ordinær videreutdanning. 

Lærere som søker lærerspesialistutdanning må selv fylle ut og sende inn søknadsskjemaet i 

Utdanningsdirektoratet søknadsportal, som er åpen fra 1. februar til 1. mars. Alle søknader skal 

godkjennes på forhånd av skolens ledelse. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/videreutdanningyrkesfag/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/larerspesialistutdanning/
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6. GENERELT 

Skolen skal gi fri til eksamen og lesedager etter avtaleverket. For lærere på stipendordning skal all 

annen fri i forbindelse med studiene tas som permisjon uten lønn. Lærere som har vikarordning skal 

frikjøpes fra alle ordinære arbeidsoppgaver i den fastsatte prosentandelen. Hvis en lærer tar alle 

studiepoengene på høsten eller våren, bør alt frikjøp gjennomføres i denne perioden.  

 

Som grunnlag for utregning av antall timer fri brukes arbeidstid på skolen (1150 timer). Ved 30 

studiepoeng blir det 37,5 % av 1150 som er lik 431,25 timer. Disse timene skal fordeles 

forholdsmessig mellom undervisningstid og annet arbeid på skolen ut fra undervisningstid i fagene til 

den aktuelle lærer.  

Fylkeskommunen forbeholder seg rett til å velge finansieringsordningen læreren har satt som andre 

prioritet. Det er ikke mulig å bytte fra stipend- til vikarordning når søknaden er sendt til Udir.  

Midler til stipend og vikar utbetales fra Utdanningsdirektoratet i desember og juni. Stipendet er i 

utgangspunktet skattepliktig. Lærere i stipendordningen er selv ansvarlig for å sette seg inn i 

skattereglene. Skolen får dekket arbeidsgiveravgiften. 

 
 

7. PRIORITERING OG GODKJENNING 

Utdanningsavdelingen godkjenner og prioriterer søknadene innenfor budsjettrammer. Den største 

kostnaden for skoleeier ved videreutdanningsordningene er reise og opphold for studentene. Vi 

ønsker å legge til rette for kompetanseheving på skolene ved at så mange lærere som mulig får 

anledning til å studere. Derfor vil søknader om studier ved UiA, og nettbaserte studier, bli prioritert. 

Søknader om studier utenfor Agder bare bli innvilget hvis skolen har tungtveiende grunner for dette.  

 

Vi vil i hovedsak følge skolenes prioriteringsrekkefølge, men kan avvike fra denne ut fra nasjonale og 

lokale satsinger og prioriteringer. Kompetanse knyttet til fagfornyelsen vil være en overordnet 

prioritering. Det omfatter læreplaner i fag, overordnet del, dybdelæring og tverrfaglige tema. 

 

I tillegg vil dette bli prioritert lokalt i Agder fylkeskommune: 

• Studier som gir økt kompetanse i undervisningsfag (strategidokumentet Kompetanse for 

kvalitet pkt. 1). 

• Studier som flere av skolens lærere vil delta på (strategidokumentet pkt. 3). 

• Fag det vil bli behov for i Agder i årene framover. 

• Søkere som står i fare for å bli overtallige kommende skoleår. 

• Fullføring av toårige studier, forutsatt at dette er meldt før oppstart av studiet, og godkjent 

av rektor. Merk at Utdanningsdirektoratet bare godkjenner for ett år av gangen (unntatt 

PPU/YFL og lærerspesialistutdanning). Vi gir derfor ingen garanti for fullføring. 

• Særskilte behov og prioriteringer ved den enkelte skolen. 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/slik-er-skattereglene-for-utdanningsstipend/
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I tillegg vil utdanningsavdelingen legge vekt på en rettferdig fordeling mellom skolene, og mellom 

lærerne. Lærere som tidligere har fått stipend/vikarordning for 60 studiepoeng eller mer, vil som 

hovedregel ikke bli prioritert. Søknader som kommer etter søknadsfristen blir heller ikke prioritert. 

 

Utdanningsdirektoratet gir endelig godkjenning. De tar utgangspunkt i fylkeskommunens 

prioriteringer, men kan i enkelte tilfeller avvike fra denne, f.eks. ved stor søknad til nasjonale 

studietilbud. De har krav om at videreutdanning skal gi kompetanse i undervisningsfag. 

Erfaringsmessig er det størst sjanse for å få godkjent søknad om stipend. 

 

 

8. BEKREFTELSE OG AVBRUDD 

Skolen må sende bekreftelse til Utdanningsavdelingen innen 30. august på at lærere som har fått 

godkjent søknad, har begynt på studiet. For lærere med stipendordning skal skolen også sende 

bekreftelse på fullført og bestått studium. Skolen rapporterer på videreutdanningen i årsrapporten. 

 

Det forutsettes at den ansatte følger oppgitt studieprogresjon. Alle endringer i forhold til søknaden, 

inkludert avbrudd, må meldes til rektor/avdelingsleder umiddelbart, og skolen gir beskjed til 

Utdanningsavdelingen. Lærere på vikarordning som avbryter studiene, skal tilbake i vanlig jobb så 

fort som mulig. Lærere på stipendordning må tilbakebetale evt. utbetalt stipend. 

Utdanningsavdelingen kan i spesielle tilfeller, og etter en konkret vurdering, redusere eller frafalle 

økonomiske krav. 
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ÅRSHJUL  

Søknad og tilrettelegging  
Januar - februar 

• Skolen kartlegger og drøfter egne kompetansebehov. 

• Skolen informerer lærerne om ordningen, og betingelsene for deltakelse. 
Februar 

• Søknadsskjema åpnes, og oversikt over statlige studier publiseres. 

• Leder har samtale med lærere som ønsker å søke, og godtar eller avslår. 

Konklusjonen skal være skriftlig. 

• Den enkelte lærer søker på Utdanningsdirektoratets skjema innen 1. mars. 

Søknader som kommer etter fristen vil ikke bli prioritert. 

• Rektor/avdelingsleder sender samlet søknad for PPU, PPU-Y og YFL til 

utdanningsavdelingen. 

• Skolen prioriterer egne søkere. Prioriteringen skal være drøftet med de ansattes 

organisasjoner. 

Mars 

• Lærere som har fått godkjent søknad fra rektor og vil ta selvvalgt studium eller PPU, 

PPU-Y, YFL, søker til studiestedet innen søknadsfristen. 

• Skolen utnevner kontaktperson for utdanningsavdelingen. 

• Utdanningsavdelingen godkjenner og prioriterer søknadene, frist 15.3. 

• Skolene får beskjed om hvem som er tatt inn så snart beskjeden kommer fra 

Utdanningsdirektoratet. 

• Utdanningsavdelingens prioriteringer legges frem for de ansattes organisasjoner 

på fylkesnivå.  

Mai – august 

• Skolen tilrettelegger for nedsatt arbeidstid for lærere på vikarordning. 

• Rektor/avdelingsleder avtaler med læreren rammer for frikjøpet eller vilkår for 

stipend. 

• Lærere som har fått tildelt studieplass plikter å gi skolen beskjed umiddelbart dersom 

det blir endringer i ordningen som er avtalt. 

• Skolen bekrefter til utdanningsavdelingen at læreren/lærerne har startet på studiet, og 
melder om evt. avvik fra opprinnelig søknad innen 1. september. 

Desember 

• Vikarmidler, stipend og evt. studieavgift for første termin overføres til skolene. 

Mars – mai 

• Vikarmidler og evt. studieavgift for andre termin overføres til skolene når midlene 
kommer fra Utdanningsdirektoratet. 

Etter avsluttet studium  
Juli 

• Lærere som har fått stipend melder fra om eksamen er bestått, senest 31.7. Stipend 
for andre termin utbetales ikke fra Utdanningsdirektoratet før bekreftelse er gitt. 
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I dette dokumentet bruker vi Fagfornyelsens definisjon på kompetanse: 

Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 

Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. 
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