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Deltar i globalt kompetansearbeid

Nettverk Nordmøre består av 
alle administrative skole-, 
barnehage- og PPT-ledere på 
Nordmøre. Målet er å lære av 
hverandres erfaringer, samt 
stå sammen om utfordringer 
som krever større kraft og 
interkommunalt samarbeid. 
Prosjektet «Sammen skaper vi 
fremtiden – region Nordmøre 

» har vakt interesse langt 
utenfor landegrensene og i 
oktober ble det presentert for 

OECD-konferanse i Paris.

Nettverk Nordmøre ble invitert 
til OECD av Jørn Skovsgård fra 
Utdanningsministeriet i Danmark. 
Skovsgård er president i OECD for 
Education 2030. Målet for arbeidet 
i Education 2030 er å utvikle et 
felles rammeverk for relevant 
kompetanse i 2030. 

Skovsgård deltok på en regional 
samling i Nettverk Nordmøre i 
Surnadal tidligere i år. 

Han signaliserte da at arbeidet 
med prosjektet «Sammen skaper vi 
fremtiden – region Nordmøre 2040» 
var så interessant globalt sett, at 
han ønsket å invitere nettverket til 
Education 2030 i Paris. 

Bakgrunnen for invitasjonen var 
blant annet de ideene som ligger 
til grunn for prosjektet, prosess-
arbeidet i gjennomføringen og 

variasjonen i involverte aktører - 
som sammen arbeider for å utvikle 
ny praksis i hele oppvekstsektoren 
på Nordmøre.

Leder av Nettverk Nordmøre, Astrid 
Mogstad Høivik (kommunalsjef i 
Surnadal) og  Christina Adelhardt 
Gregersen (utviklingsveileder 
og koordinator i nettverket), ble 
først invitert til å delta i en global 
arbeidsgruppe «Future we want». 

I tillegg til deltakelse i arbeids-
gruppa, ble nettverket også invitert 
til å delta på den sjette samlingen 
i Education 2030 i Paris - Informal 
Working Group, for å presentere 
Nordmørsprosjektet som show-
case for alle delegatene fra de 
over 40 landene som deltok. 
Presentasjonen ble holdt på engelsk 
og en liten kommentar om dette er 
lagt ut her på Nettverk Nordmøre 
sin facebookside.  (lagt ut 23. okt 
av Astrid M Mogstad)

I tillegg til Nettverk Nordmøre, 
deltok også representanter fra KS, 
Utdanningsdirektoratet og Kunn-
skapsdepartmentet. 

Prosjektet «Sammen skaper vi 
fremtiden – region Nordmøre 2040» 
er støttet med midler frå KS, staten 
gjennom fylkesmannen i Møre og 
Romsdal og de ti kommunene på 
Nordmøre.
Tekst: Christina Adelhardt Gregersen/Petter 
Ingeberg

FAKTABOKS 

Nettverk Nordmøre 
Oppvekstsekstsektoren i 10 kommuner 
(Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, 
Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal 
og Surnadal) samarbeider om 
å utvikle ny praksis på alle nivå i 
sektoren, både barne-hage og skole 
- gjennom møteplasser i Nettverk 

sammenhengende nettverk:   
FAG-nettverket,  
som består av alle oppvakstfaglige 
ansvarlige på kommunenivå samt 
3 pp-ledere og Hovedtillitsalgte fra 
hver kommune, IKT-konsulenten og 
Utviklingsveilederen (40 pers) som 
har ca. 6 samlinger i året. 
 
Oppvekstnettverk Nordmøre  
som består av Fag-nettverket samt 
alle enhetsledere, mellomledere og 
ressurspersoner i barnehage og 
skole samt Orkide (NM regionsråd), 
FAU’ledere og elevrådsledere fra 
hver kommune, samarbeidspartnere 
som fylkesmann, NTNU, KS og UDF 
på regionalt og sentralt nivå. (ca 
250pers) som har 2 samlinger i året.  
 
Aktivitetene ledes av en styrings-
gruppe som har en representant fra 
hver kommune samt Leder(Astrid 
M Høivik), Utviklingsveileder, IKT-
konsulenten, 1 rep. for HTV og 1 rep for 
PPT (15 pers).    
Fire undernettverksgrupper  
er under etablering: Prosessgruppen, 
evalueringsgruppen, ny praksis skole 
og ny praksis barnehage. Disse har 
deltakere med variert bakgrunn fra 
forskjellige nivå i sektoren. 

Fra venstre Christina Adelhardt Gregersen (Nettverk Nordmøre), Dr. Yuhyun Park (leder for 
arbeidsgruppen Future we want), Jørn Skovsgård (president for Education 2030, OECD) og 
Astrid Mogstad Høivik (Nettverk Nordmøre). Bildet ble tatt  under utdanningskonferanse i Paris.


