Nettskolen Buskerud

Avtale om arbeidsvilkår i Nettskolen Buskerud
Vedlegg 1: Felles standard for Nettskolen Buskerud
Vedlegg 2: Oversikt/plan for nettlærer
Forord
Nettskolen Buskerud er et fylkeskommunalt initiativ. Formålet er å tilby opplæring som sikrer at
elevene i Buskerud har et bredt fagtilbud av høy pedagogisk kvalitet, i tillegg skal det gi en fleksibel
opplæringssituasjon og et adekvat fagtilbud for voksne og ungdommer som har behov for det. Det
skal også styrke små skoler. Det skal ikke erstatte det ordinære tilbudet av fag ved de videregående
skolene. Fra skoleåret 2016 – 2017 settes Nettskolen Buskerud i drift. Det utarbeides
rollebeskrivelser for ansvaret til Utdanningsavdeling, Nettskolen Buskerud v/Drammen videregående
skole og andre deltakende skoler.
1.Hjemmelsgrunnlag
Hovedtariffavtalen i KS området (HTA), Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2213) med vedlegg og
sentrale generelle særavtaler, gjelder i Nettskolen Buskerud. Krav og forventninger til nettlærer og
nettelever reguleres i et eget dokument, "Felles standard for Nettskolen Buskerud", se vedlegg.
2. Avtalens omfang, ikrafttredelse og varighet
Avtalen regulerer arbeidsvilkår i Nettskolen Buskerud. Avtalen gjøres gjeldende for perioden
01.08.16 – 31.12.17. Når det gjelder oppsigelse av avtalen, vises det til Hovedavtalens Del A) § 4 – 5.
3. Tidsressurs og arbeidstid
Det gis 20% ekstra ressurs til utvikling av nye nettfag hvis faget har 140 årstimer eller mer. I nye fag
på færre enn 140 årstimer gis 10% ekstra ressurs. Dette er ressurs til utvikling av fagrom med digitale
ressurser for hele opplæringsløpet tilgjengelig for klassen i læringsplattformen. For etablerte fag gis
det 5% ekstra ressurs dersom faget skal videreutvikles og tilbys elever på nye programområder eller
årstrinn.
Nettlærer har fleksibilitet i hvor/når arbeidet utføres tilsvarende fagets undervisningsprosent +
eventuell % til utvikling av nettfaget.
Nettundervisning på ettermiddag og kveldstid godtgjøres i henhold til Hovedtariffavtalen i KSområdet sine bestemmelser om delt dagsverk/overtid.
Nettlæreren skal ha en arbeidsplan etter mønster av eksemplet fra ENG1002 i vedlegget med en
tilsvarende fordeling mellom opplæring og for- og etterarbeid. Planen viser gjennomsnittlig tid til
ulike deler av årsverket pr uke. Hensikten med planen er å sikre tydelige rammer for nettlærerens
arbeidsoppgaver og en felles forståelse mellom lærer, skoleledelse og Nettskolen Buskerud.
Nettlærerens tid til opplæring (synkron og asynkron) bør markeres på lærerens timeplan slik at
læreren skjermes for andre oppgaver i denne tiden.
Det kan være forskjellig arbeidsbyrde fra uke til uke. F.eks. vil to inntak for voksne medføre at en i
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enkelte perioder har mer arbeid enn i andre. Tidsressurs som ikke benyttes i en uke, flyttes til andre
perioder. Ressursen til opplæringsdelen kan ikke flyttes til andre oppgaver.
4. Gruppestørrelse
Gruppestørrelsen skal maksimum være 20 elever.
5. Tilgang på kompetanse og utstyr
Nettskolen Buskerud v/ Drammen videregående skole vil skape arenaer for samarbeid og
kompetansedeling. Det legges til rette for delingskultur og transparens ved at nettlærere er gjester i
hverandres fagrom. Også lærerens avdelingsleder og elevenes kontaktlærere på skolene kan være
gjester i aktuelle fagrom. Nettskolen Buskerud v/ Drammen videregående skole er gjester i alle
fagrom.
Nettlærer får tilgang på mobiltelefon i henhold til Buskerud fylkeskommunes ordninger og får dekket
merutgifter til bredbånd etter gjeldende regelverk i BFK. Nettlærer får tilbud om elektronisk utstyr,
for eksempel hodetelefoner med demping og stor ekstraskjerm, og programvare som er nødvendig
for å gjennomføre undervisningen og samarbeidet. Kostnader til utstyr, programvare og bredbånd
dekkes av lærerens skole.
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