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Oppikrimdagene 2022 – Radisson Blue Hotel Tromsø 

Opplæring innenfor kriminalomsorgen  

Torsdag 5. mai 

Faggruppe: DFS for skolens driftsansvarlige 

 

09:00 – 10:30  DFS – innholdsperspektivet 

• Programvare, nettsider med mer 
• Digital eksamensgjennomføring i DFS 
• Programmering 
• Fjernaksess 
• Tjenestenivåavtale 
• Digital skole – arbeid med ny felles plattform (ny DFS) 

 
Ved Helge Nordvik (DFS-pedagog Vestland fylkeskommune), Anne Høy Horsberg (DFS-koordinator Vestland 

fylkeskommune) og Bent Dahle Hansen (GVO og IKT-rådgiver Statsforvalteren i Vestland) 

 

10:30 – 10:45  Pause 

 

10:45 – 13:00  DFS – drifts- og sikkerhetsperspektivet 

• Presentasjon av KDI-skoleteam  
• DFS, samhandling, utvikling og sikkerhetskultur i et videre perspektiv  
• DFS, teknisk status og drift med et nødvendig sikkerhetsfokus  
• DFS, applikasjoner og utstyr  
• Digital skole og samhandlingsverktøy  
• DFS, veien videre  
• Spørsmål fra skolens driftsansvarlige (spørsmålene som stilles på denne arenaen bør være av 

en slik karakter at de angår flere) 
 

Ved Leif Morten Ranvik, Hadil Rustam og Chris Robert Øvrid (Kriminalomsorgsdirektoratet)    

 

13:00 – 14:00 Avslutningslunsj  
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Presentasjon av innleggsholdere  

Faggruppe: DFS for skolens driftsansvarlige 

 

…..  

 

 

 

Leif Morten Ranvik (seniorrådgiver Tjenesteeier skole, Kriminalomsorgsdirektoratet) 

Leif Morten har jobbet med opplæring og IT siden 1995 i grunnskolen og det merkantile markedet. 

Han ser på digitale ferdigheter som en viktig forutsetning for å kunne delta i arbeidslivet og i et 

samfunn i stadig endring. De siste 10 årene har Leif Morten jobbet som skoleleder/rektor hvor 

digitale verktøy har vært høyt prioritert. Denne erfaringen ønsker han å bruke til det beste for 

kriminalomsorgen og opplæring av innsatte. 

 

 

Hadil Rustam (rådgiver, IKT Fellestjenester, Kriminalomsorgsdirektoratet) 

Hadil har både IT-utdanning og pedagogisk utdanning. Hun brenner for innovasjon og digitalisering, 

og det å finne gode løsninger i samarbeid med andre. Hadil syns det er spesielt spennende og 

motiverende når hun kan arbeide med det å se brukerens behov, og kombinere og bruke både sin IT-

kompetanse og pedagogisk bakgrunn for å skape og utvikle noe nyttig. 

 

 

Chris Robert Øvrid (seniorrådgiver, IKT Fellestjenester, Kriminalomsorgsdirektoratet) 

Chris har jobbet med IT-drift siden 1996. Siden 2007 har han jobbet med drift og utvikling av 

skoleløsningen i kriminalomsorgen. Denne erfaringen er viktig for å kunne tilby en best mulig løsning 

til opplæringen av de innsatte. Chris har et nødvendig sikkerhetsfokus som er viktig i utviklingen ved 

nye skoleløsninger i kriminalomsorgen, hvor utfordringen ofte er funksjonalitet vs. sikkerhet. 
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