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Skolefaglig samarbeid mellom UiO og Osloskolen 
 
En overordnet samarbeidsavtale mellom UiO og Utdanningsetaten (UDE) ble signert i januar 2014, 
om «utvikling av skolenes faglige profil i tett samarbeid med UiO […]. UiO ser at skoler av høy 
faglig kvalitet, med lærere som skaper begeistring for læring hos elevene, er sentralt for å nå 
målsetningen om å tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale 
lærestedene» (fra «Overordnet samarbeidsavtale Oslo kommune Utdanningsetaten og 
Universitetet i Oslo»). En skolefaglig samarbeidsavtale mellom partene – med konkretisering av 
samarbeid og organisering – ble signert i april 2016.  

Bidragene fra UiOs fagmiljøer til Hersleb og Blindern videregående skoler har så langt vært 
finansiert av 1 million i satsingsmidler fra Universitetsstyret i 2014. UDEs opprinnelig plan var at 
UiO skulle få gjenytelser tilsvarende våre bidrag, i form av gratis praksisplasser, bruk av lokaler 
eller andre ytelser. For samarbeidets to første år (skoleårene 2014/15 og 2015/16) har UDE valgt å 
refundere utlegget til UiO gjennom en betaling på 920 000 kr, i tråd med Skolefaglig 
samarbeidsavtales punkt «2.3.3 Verdsetting og avregning». Det planlegges å benytte de innkomne 
midlene fra UDE til å fortsette finansieringen av UiOs faglige bidrag til de to skolene, som UDE tar 
sikte på å refundere gjennom gratis praksisplasser.  

Samarbeidet mellom UiO og skolene Blindern og Hersleb er bare en del av samarbeidsflaten 
mellom UiO og Osloskolen. Begge skolene ble i 2015 valgt ut som universitetsskoler, av totalt 20 
universitetsskoler i Oslo og Akershus. Universitetsskolene ble kalt «juvelen i ProTeds krone» av 
den internasjonale ekspertkomiteen som evaluerte UiOs og UiTs Senter for fremragende 
lærerutdanning ProTed høsten 2015. UDE er også i prosess med å utvikle nye konsepter for tre til 
fem nye videregående skoler i Oslo, og har fått innspill i dette arbeidet fra flere av UiOs fagmiljøer, 
samt styringsgruppen for skolesamarbeidet mellom UiO og UDE.  UiO deltar også i 
konseptutviklingen av en ny skole på tomten for gamle Sogn vgs., hvor det ferdigstilles en KVU fra 
UDE innen sommeren 2016. Her foreslås det en samlokalisering av deler av Den tyske skolen og 
Den franske skolen i Oslo, sammen med en kombinert ungdoms- og videregående skole (Blindern 
vgs.) Institutt for lærerutdanning og skoleforskning koordinerer UiOs innspill til hvordan 
samarbeidet mellom den nye skolen kan ta samarbeidet mellom skole og universitet til et nytt nivå.  

Da det er en omfattende samarbeidsflate mellom UiO og Osloskolen blir helhetlig koordinering 
viktig. Når det gjelder samarbeidet mellom UiO og Hersleb og Blindern vgs. er det en målsetning at 
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det som i dag ligger i den Skolefaglige samarbeidsavtalen på sikt skal inngå i den avtalen UiO har 
med alle sine universitetsskoler, slik at dette samarbeidet i størst mulig grad skal gå fra 
prosjektorganisering til ordinær faglig drift.  

 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli  
konst. avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Overordnet samarbeidsavtale Oslo kommune Utdanningsetaten og Universitetet i Oslo 
- Skolefaglig samarbeidsavtale Oslo kommune Utdanningsetaten og Universitetet i Oslo 
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1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.1 AVTALENS PARTER 

Navn: Oslo Kommune Utdanningsetaten (heretter UDE) Org.nr 976 820 037. 

OG 

Navn: Universitetet i Oslo (heretter UiO) Org.nr 971 035 854. 

1.2 Bakgrunn for avtalen 
Samarbeidet mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo er et satsningsområde for begge parter, og 
gjennom faste toppmøter mellom kommunen og universitetet avdekkes stadig nye arenaer hvor 
partene har gjensidig nytte av et tett samarbeid. Som et ledd i utviklingen av to nye sko ler i Oslo, 

Hersleb og Blindern videregående skoler1
, har UDE ønsket å utvikle skolenes fag lige profil i tett 

samarbeid med UiO. Begge skolene åpner i august 20 14. UiO ser at sko ler av høy faglig kvalitet, med 
lærere som skaper begeistring for læring hos elevene, er sentralt for å nå målsetningen om å tilby 
forskningsbasert utdann ing på linj e med de fremste internasjonale lærestedene. 

1 .3 FORMÅL 

Målet med samarbeidet er 

• å bidra til økt læringskvalitet og studiekvalitet ved skolene som omfattes av samarbeidet 
• å gi et størst mulig faglig utbytte for begge parter 
• å øke gjensidig kunnskapsnivå blant lærerressursene for å styrke det langsiktige lærings løpet 
• å styrke og øke rekrutteringen til univers itetet og videregående skoler gjennom samarbeid og 

relevant fag lig fo rberedelse 
• å øke kjennskap til og motivasjon for univers itetets fagområder blant skolenes elever tidlig i 

sko le løpet 
• å gi et likeverdig utbytte for partene, gjennom likeverdig ressursinnsats. 

D e ovennevnte mål skal oppnås gjennom utveksling av kompetanse og ressurser hver av 
partene innehar og som er relevant for formålet. Hensikten med avtalen er å forankre samarbeidet 
og berede grunnen for utarbeidelse av konkrete prosjektavtaler. 

1.4 ØVRIGE AVTALER I DETTE SAMARBEIDET 
Det skal inngås to typer underliggende avtaler for å nå målene ovenfor: 

1.4.1 Skolefaglig samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom utvalgte videregående 
skoler og de aktue lle faku lteter ved UiO. Naturhistorisk museum kan også være en sentral part. 

1.4.2 Prosjektavtaler skal regulere de spesifikke prosjektene som skal gjenomføres i samarbeidet 
mellom skolene og universitetets fagmilj øer. En slik avtale skal konkretisere prosj ektet som det 

aktuelle faku ltet/ins it itutt/museum og den videregående skolen skal gjennomføre. Prosjektavtalene 

må inneholde bestemmelser om finans iering. 

1 Bl indern videregående skole skal etter planen utv ides til å også inkludere en ungdomsskole. 

\ 
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Prosjektene kan blant annet bestå av mentorordninger, opprettelse av praks isplasser for UiOs 

lektorutdnninger, særlig tilretteleggi ng for informasjon om UiOs studier rettet mot skolenes elever, 
deltakelse for elever i forskningsnær undervisning. Prosjekter kan også bestå av tilrettelegging, slik 
at elever fra sko lene kan ta enkeltemner ved UiO gjennom UNG-ordningen. 

Det tas sikte på at avtale I .4. I skal signeres innen sommeren 2014. Prosjektavtalene ( 1.4.2) inngås 
deretter for hvert konkrete prosjekt. Arbeidet med å utv ikle innhold til avtalen pågår i arbeidsgrupper 
med fagpersoner fra Blindern og Hersleb videregående skole og re levante miljøer ved Universitetet i 
Oslo. 

1.5 ENDRINGER AV AVTALEN 
Endringer av eller tillegg til avtalen skal avtales skriftlig og legges ved denne avtalen som vedlegg l. 

1.6 VARIGHET 
Avtalen løper i 5 år fra signering. Avtalen kan deretter forlenges med 4 år av gangen. 
Avtalen kan sies opp av begge parter med 6 måneders skrift! ig varsel. 

1.7 PARTENES REPRESENTANTER 

Hver av pattene skal ved inngåelsen av avtalen skriftlig oppnevne en representant som er 
bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår avtalen. Partene skal skrift lig 
underrette hverandre om endringer i hvem dette er. 

2. PARTENES PLIKTER 

Partene forplikter seg til å arbeide for å utv ikle samarbeidet i tråd med formålet (punkt 1.2) i denne 
avta len. 
Partenes henvendelser til hverandre i t ilknytning til denne avtalen og/eller underliggende avtaler skal 
besvares uten ugrunnet opphold. 
Partene skal uten ugrunnet opphold vars le hverandre om forhold partene forstår eller bør forstå at får 
eller kan få betydning for gjennomføringen av det skolefaglige samarbeidet, herunder eventuelle 
forventede fors inkelser. 
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3. TVISTER 

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal 
tvisten søkes løst gjennom forhandlinger. 

Denne avtalen skal underskrives i to - 2 eksemplarer hvorav UDE og U iO beholder hvert sitt 
eksemplar. 

UNIVERSITETET I OSLO: 

/J ......... ....... ... .. ... . l 6~( Petter Ottersen 
rektor 

Astrid Søgnen 
direktør 
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1 Alminnelige bestemmelser 

1.1 Avtalens parter 
Navn: Oslo Kommune Utdanningsetat en {heretter UDE) org.nr 976 820 037. 

OG 

Navn: Universitetet i Oslo (heretter UiO) org.nr 971 035 854. 

1.2 Bakgrunn for avtalen 
Partene inngikk 15. januar 2014 en overordnet samarbeidsavtale som forplikter partene til et 

samarbeid for å utvikle den faglige profilen på Hersleb videregående skole, Blindern videregående 

skole og eventuelt andre fremtidige videregående skoler. Den overordnede samarbeidsavtalen 

forutsetter inngåelse av en skolefaglig samarbeidsavtale som nærmere regulerer partenes 

fo rpliktelser. 

Ba kgrunnen for å inngå skolefaglig samarbeidsavtale er den samme som for den overordnede 

samarbeidsavtalen: 

' 
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Samarbeidet mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo er et satsningsområde for begge parter, 
og gjennom faste toppmøter mellom kommunen og universitetet avdekkes stadig nye arenaer hvor 
partene har gjensidig nytte av et tett samarbeid. Som et ledd i utviklingen av to nye skoler i Oslo, 
Hersleb og Blindern videregående skolerl,har UDE ønsket å utvikle skolenes faglige profil i tett 
samarbeid med UiO. Begge skolene åpner i august 2014. U lO ser at skoler av høy faglig kvalitet, med 
lærere som skaper begeistring for læring hos elevene, er sentralt for å nå målsetningen om å tilby 
forskn ingsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale lærestedene. 

1.3 Formål 
Formålet med denne avtale er å detaljere prinsippene for samarbeidet mellom UDE og UiO innen 

rammene av den overordnede samarbeidsavtalen. 

1.4 Avtalens varighet 
Avtalen trer i kraft fra skolestart 2014, og varer ut skoleåret 2016/2017. Avtalen kan deretter 

forlenges. Ved avtalens utløp skal partene, herunder Utdanningsutvalgene fra hver av skolene, 

vurdere effektene av samarbeidet med mål om forlengelse av det skolefaglige samarbeidet. 

1.5 Partenes representanter 
Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen skriftlig oppnevne en representant som er 

bemyndiget til å opptre på vegne av parten i saker som angår avtalen. Partene skal skriftlig 

underrette hverandre om endringer i hvem dette er. 

2 Partenes plikter 

2.1 Generelt 
Partene plikter å sa marbeide for å utvikle den fag lige profilen på Hersleb videregående skole og 

Bl indern videregående skole. Samarbeidet skal realiseres gjennom utveksling av kompetanse og 

ressu rser som er relevant for fo rmålet. Eksempler på ytelser kan være: forelesninger, foredrag, 

deltakelse på arrangementer, kurs, praksisplasser, utplassering av elever, sambruk og bruk av 

undervisningslokaler m.m. 

Begge parter tar forbehold om nødvendige budsjettmidler som forutsetning for bidrag inn i 

samarbeidet . 

2.2 Utdanningsutvalg 
Partene skal opprette et Utdanningsutvalg for Hersleb videregående skole og et Utdanningsutvalg for 

Blindern videregående skole. 
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2.2.1 Representasjon 
Begge parter stiller med tre representanter i hvert av Utdanningsutvalgene. Partene bytter på å være 

leder av Utdanningsutvalget hvert semester. Utdanningsutvalgets leder innkaller til møter, og skriver 

referat. Utdanningsutvalget møtes etter behov. 

Utdanningsutvalgene skal påse at det innhentes politiattest fo r UiO sine ansatte når det er 

nødvendig, jf. opplæringslova § 10-9. 

Dersom Utdanningsutvalget ikke oppnår enighet i en sak, eller det oppstår spørsmål av 

prinsipiell karakte r, skal saken løftes til partene i denne avtale . 

2.2.2 Rolle og mandat 
Utdanningsutvalgene har til oppgave å påse at begge parter overholder sine forpliktelser i henhold til 

denne avtalen og den overordnede samarbeidsavtale. 

Utdanningsutvalget skal være ansvarlig for å spesifisere det nærmere innholdet i det skolefaglige 

samarbeidet. Innholdet skal tilpasses de til enhver tid gjeldende læreplaner, samfunnets utvikling, 

den teknologiske utviklingen, skolens behov og forholdene for øvrig. Innholdet i det skolefaglige 

samarbeidet skal formaliseres ved opprettelse av en prosjektplan for hver skole. Prosjektplanen skal 

ha en varighet på minst ett skoleår 

Prosjektplanen skal konkretisere partenes ytelser, angi period e for ytelsene og verdsette ytelsene 

med en kroneverdi. 

Utdanningsutva lgene skal årlig, medio juni, skriftlig evaluere prosjektplanens omfang, innhold, 

prioriteringer og verdsettelse. 

2.2.3 Verdsetting og avregning 
Partene skal i Prosjektplanen oppgi kroneverdi for partenes ytelser i avtaleperioden. Verdsettelsen 

skal baseres på kostpriser, og partenes ytelser skal samlet ha sammenlignbar eller tilsvarende verdi. 

Tre måneder før utløp av Prosjektplanen skal partene avregne verdien av partenes ytelser. Dersom 

ytelsene ikke har tilsvarende eller sammenlignbar verdi, ska l partene iverksette tiltak for å utjevne 

verdien. Dersom det ikke finnes tiltak som kan utjevne verdien, vil det foreligge mislighold av denne 

avtale. Ved slikt mislighold vil den misligholdende part måtte foreta betaling for å utjevne verdien. 

2.3 Taushetsplikt 
Taushetspliktsbestemmelsene i lov om behandlingsmåten i fo rvaltningssaker 10. februar 1967 

(forvaltningsloven) kommer til anvendelse for partene og and re de eventuelt svarer for. 

Om nødvendig skal det undertegnes taushetserklæring. Det skal i t ilfelle angis hvilke opplysn inger 

som omfattes av taushetsplikten, og hvordan den skal ivaretas. Ansatte eller and re som fra t rer sin 

tjeneste hos en av partene, kan pålegges å bevare taushetspl ikt også etter fratredelsen. 

Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør. 
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3 Mislighold 
Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller forpliktelsene som følger av denne 

avtale. Ved slikt vesentlig mislighold kan den som misligholdet retter seg mot velge å tre ut av 

avtalen. 

4 Tvister 
Dersom det oppstår tvist mellom partene om forståelsen eller rettsvirkningene av avtalen, skal 

tvisten søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. 

5 Signatur 
Denne avtale er underskrevet i to- 2 eksemplarer hvorav UDE og UIO beholder hvert sitt. 

Oslo, - 2016 

~IVERSITITE:I ~~ 

Ole Petter Ottersen 
l 

rektor 
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