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Forord
Under behandling av sak «Rullering av Barnehageplan for Nesodden kommune 2013-2017» høsten
2013, ble rådmannen bedt om å etablere en arbeidsgruppe bestående av styrere fra kommunale og
private barnehager, én fra tilsattes representanter, samt representant fra administrasjonen og
rådmannen (kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst). Gruppens mandat skulle være å
utarbeide et forslag til en lokal strategi for kvalitetsarbeid i både kommunale og private barnehager, i
tråd med statlige myndigheters tidsplan og føringer på området. Gruppen har arbeidet med dette
oppdraget siden november 2013, og «Kompetanse og rekruttering- Strategi for framtidens
barnehage i Nesodden kommune 2014-2020», er resultatet.
Forslaget til lokal strategi var på høring blant kommunale og private barnehager, samt
Utdanningsforbundet og Fagforbundet i februar 2015. Bemerkninger fra høringsinstansene er så
langt som mulig søkt innarbeidet i dokumentet. Høringsuttalelsene vedlegges saken i sin helhet.
Planen er todelt, der kapittel en til tre redegjør for bakgrunn og forankring, samt dagens situasjon;
fakta og analyse, og kapittel fire beskriver tiltak som kommunen gjennomfører i samråd og
samarbeid med barnehagene for å nå både sentrale og lokale kvalitetsmål på barnehageområdet.
Kapittel fem gir en kort beskrivelse av de økonomiske rammene for kompetanseutvikling i
barnehagene.
Tiltaksdelen, kapittel fire, rulleres hvert år i henhold til prioriterte satsningsområder og økonomiske
rammer (kapittel fem).

Innledning
Kunnskapsdepartementets strategi for kompetanse og rekruttering (09/2013-«Kompetanse for
fremtidens barnehage- strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020») forplikter kommunen
som barnehageeier å legge til rette for kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper som arbeider i
kommunale barnehager i tråd med føringer og satsningsområder som vektlegges i strategien. Private
barnehager er ikke forpliktet til å legge kommunens kompetansestrategi og kompetanseplaner til
grunn for tiltak i egne barnehager. Private barnehageeiere er likevel forpliktet til å ha et system for
kompetanseutvikling som ivaretar de mål og intensjoner, satsningsområder mv. som fremkommer i
den statlige strategien. Private barnehager/barnehageeiere har derfor vært invitert til, og har deltatt
aktivt i arbeidet med å utforme den den lokale strategien. Private barnehager inviteres videre med i
de fleste kompetansehevende tiltak som Nesodden kommune som barnehageeier legger til rette for.
Nesodden kommune har samarbeid med den enkelte barnehage, uavhengig av eierskap, igjennom
arbeidet med å omsette barnehagelovens bestemmelser i praksis. Nesodden kommune tilstreber å
være en aktiv barnehageeier som sørger for god kvalitet på barnehagetilbudet for barna og barnas
foreldre. Dette innebærer blant annet at barnehagene har kompetente, samarbeidende ansatte.
Målet, både på kort og lang sikt, er å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagene, øke statusen
for arbeid i barnehage og beholde kompetente ansatte.

Bakgrunn og forankring
Bakgrunn for planarbeidet
Den nasjonale strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage, strategi for kompetanse og
rekruttering 2014-2020, og «Barnehageplan for Nesodden kommune 2013-2017» er i hovedsak
bakgrunn for den lokale strategien. Hovedmålet er å øke kompetansen hos alle ansatte i barnehagen,
øke status for arbeid i barnehagen, og rekruttere til arbeid i barnehage. Arbeidet er langsiktig, da den
nasjonale strategien har et tidsperspektiv på seks år. Kunnskapsdepartementet,
Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er retningsgivende samarbeidspartnere i
arbeidet.
Midler til kompetanseutvikling tildeles kommunen årlig gjennom Fylkesmannen i Oslo og Akershus
etter søknad i henhold til kommunens planlagte aktiviteter og tiltak knyttet til kompetanseheving på
barnehageområdet. Kommunen skal sikre at midlene komme både kommunale og private
barnehager til gode på en likeverdig måte. (Se kapittel fem).
Den statlige strategien forutsetter at barnehageeiere setter av egne midler til kompetanseheving.
Nesodden kommune har derfor, som barnehageeier, satt av egne midler til kompetansehevingstiltak
for ansatte i kommunale barnehager. Private barnehageeiere har samme forpliktelse.

Mål og visjoner
Nesodden kommunes kompetansestrategi viser i kapittel 4 til ulike tiltak som kan bidra til å nå målet
om gode barnehager jfr. kommuneplanens samfunnsdel. Gode barnehager fordrer blant annet
kompetente ansatte, og bidrar til at Nesodden kommunes visjon «Sammen skaper vi det gode livet»
oppfylles.

Kommunale og private barnehager i Nesodden kommune har i fellesskap utarbeidet sin egen visjon
(våren 2013):

Visjon
Barnehagene i Nesodden kommune er lærende organisasjoner. De utvikler læringsarenaer
med gode relasjoner, stort rom for lek, undring, fantasi og kreativitet. Barnehagene
fokuserer på muligheter. De bruker ressurser i nærmiljøet for å gi barna nye erfaringer.
Barnet utvikler seg og blir sett.
«Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, kjærlighet i alt!»
(Marcus Aurelius)
Den gode Nesoddbarnehagen har tilstedeværende, lyttende og anerkjennende voksne og
verdsetter hverandres styrker og ulikheter. Alle utfordres og opplever mestring.
Arbeidsplassen gir glede og energi. Barna opplever omsorg og påvirker sin egen hverdag.
Barnehagene i Nesodden er preget av god kommunikasjon og godt samarbeid, mellom og i
de ulike barnehagene. De er arenaer for utveksling av kunnskap gjennom møter, nettverk og
utviklingsprosjekter. Det gis nødvendig opplæring, veiledning og etterutdanning. Bruk av
digitale verktøy er en naturlig del av hverdagen. Barnehagene søker inspirasjon og
samarbeid med andre som har ønske om samme retning.
Samarbeid med foresatte om barnets utvikling baseres på åpenhet, tillit, raushet og respekt.
Barnehagene kommuniserer tydelig om hva den enkelte barnehagen står for, og har gode og
forutsigbare informasjonsrutiner. Barnehagene er åpne for innspill, og tar tilbakemeldinger
på en konstruktiv måte.
Barnehagene på Nesodden har kompetente ledere som formidler felles holdninger, verdier
og mål i arbeidet med barna. De tydeliggjør felles målsetning og retning, og skaper en felles
forståelse for pedagogisk plattform. Det er en kultur for læring, teori og praksis er grunnlag
for utvikling. Rutinene sikrer god planlegging, og dokumentasjon gir grunnlag for refleksjon
og læring.

Barnehagene på Nesodden fokuserer på kollektiv utvikling, drar veksler på ulikheter,
utnytter hverandres kompetanse, verdsetter kreativitet og raushet, er nysgjerrige på
hverandre og enkeltindividet.

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel
Innsatsområder og mål- kommunens prioriterte arbeidsområder for planperioden.
I kommuneplanens samfunnsdel punkt3.1 innsatsområder og mål for samfunnsutvikling, folkehelse
og levekår heter det at kommunen skal prioritere:
 Gode skole- og barnehagetilbud.
 Økt fokus på forebygging.
 Utjevne sosiale forskjeller.
Nesodden kommunes barnehager har fokus på forebygging og utjevning av sosiale forskjeller i sitt
arbeid. Denne strategien skal være et bidrag i barnehagenes arbeid.
Innsatsområder og mål for organisasjon og medarbeidere, en organisasjon for framtiden
 Nesodden kommune rekrutterer, beholder og utvikler kompetente medarbeidere.
 Organisasjonen er lærende, innovativ og engasjert.

Kommunen skal ha et høyt antall lærlinger, samt tilbud om etter -og videreutdanning for
medarbeidere som ønsker det.
Arbeidet som gjennomføres i henhold til denne strategien bygger på organisasjonens innsatsområder
og mål. Tiltakene i strategiens kapittel 4 gjenspeiler disse.

Sammenheng med budsjett og handlingsprogram 2014-2016
Budsjett og økonomiplaner i kommunale barnehager har målsettinger om andel ansatte med
godkjent utdanning og kompetanse. Den enkelte styrer/virksomhetsleder har mål i styringskortene
om å øke eller opprettholde andel ansatte med barnehagelærerutdanning i stillinger med krav til
denne kompetansen. Det er også målsetting om økt andel assistenter med
fagarbeiderutdanning/fagbrev. Nesodden kommune som barnehageeier prioriterer dette i henhold
til politiske vedtak. Konkrete tiltak er arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og
barnehagebasert fagbrev. (Se også kapittel 4.)

Nesodden kommunes arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien i Nesodden kommune som gjelder for ansatte i Nesodden kommune, har
lederutvikling og medarbeiderutvikling som prioriterte områder. Styrerne/virksomhetslederne i de
kommunale barnehagene deltar i lederutviklingsprogram for alle kommunens virksomhetsledere.
Medarbeiderutvikling, dvs. konkrete tiltak for alle ansatte, kan være barnehagebasert
kompetanseutvikling, barnehagebasert grunnkompetanse (for nyansatte assistenter uten
forkunnskaper), arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, barnehagebasert fagbrev, pedagogisk
utviklingsarbeid og lederutdanning for styrere. Private barnehager inviteres til deltakelse i alle tiltak
nevnt over.

Sammenheng med øvrige planer
Barnehageplan for Nesodden kommune 2013-2017.
(Vedtatt av kommunestyret 31.10 2013, sak 092/13

Barnehageplan for Nesodden kommune 2013-2017 er en kommunedelplan som blant annet redegjør
for kommunens satsningsområder og mål for kompetanseutvikling for alle ansatte i alle
barnehagene. Barnehageplanen inneholder også beskrivelse av kommunens mål og tiltak for
rekruttering av ansatte med lovbestemt kompetanse til barnehagene.
Følgende forslag til tiltak i barnehageplanen ligger til grunn for denne strategien:
«Nesodden kommunes behov for å rekruttere og utdanne flere barnehagelærere er stor, og vil øke
betydelig i tiden framover dersom den varslede endringen om økt bemanningsnorm i barnehageloven
vedtas. Kommunen vil arbeide ut i fra den målsetningen at alle kommunale barnehager oppfyller
lovkravet om pedagogisk bemanning innen 2020.
Det foreslås følgende tiltak:
(Barnehageplanen for Nesodden kommune 2013-2017, s.10)
1. Stipend og arbeidstidsordninger bør utvides for perioden 2012-2016 for ansatte som ønsker
å utdanne seg til barnehagelærer.
2. Det arbeides videre med tilrettelegging for at ansatte i Nesodden kan ta
barnehagelærerutdanning, blant annet gjennom Ablu.
3. Veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere fortsetter. Det bør legges til rette for
at slik veiledning kan gis og mottas i arbeidstiden.
4. Det iverksettes et eget prosjekt, (bestående av ansatte i kommunale og private barnehager,
organisasjonene m.fl.), som ser på løsninger for å få rekruttert flere barnehagelærere til
Nesodden.»
Det gis en nærmere beskrivelse av status for de ulike tiltak som er beskrevet over i kapittel 4.
Kompetanse for framtidens barnehage, Strategi for kompetanse og rekruttering 20142020
(Kunnskapsdepartementet 2013).
Strategien beskriver følgende målsettinger:
 Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for
arbeid i barnehagen.
 Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen.
 Økt status for arbeid i barnehage.
Målgruppen for strategien er de ansatte i barnehagen, og alle aktører i barnehagesektoren.
Nesodden kommune vil med den lokale strategien, og tiltakene i den, bidra til gjennomføring av den
nasjonale strategien.
Den nasjonale strategien skisserer et system for kompetanseutvikling på alle nivå på
barnehageområdet: Fra assistenter uten arbeidserfaring fra barnehage, barne- og
ungdomsarbeidere, nytilsatte nyutdannede barnehagelærere, til pedagogiske ledere og styrere.
Den inneholder fire tematiske satsningsområder, som er førende for de kompetansehevende tiltak
som kommunen planlegger å gjennomføre:



Pedagogisk ledelse-barnehagen som lærende organisasjon
Danning og kulturelt mangfold




Et godt miljø for alle barn
Barn med særskilte behov

I strategien gis det eksempler på tema for arbeidet innenfor hvert tematiske satsningsområde: de
yngste barna i barnehagen, barns lek, språk og språkmiljø, barns medvirkning, bruk av digitale
verktøy, planlegging, veiledning og rammeplanforståelse.
Strategien åpner videre for en tilpasning av utviklingsarbeid og kompetansehevende arbeid som
pågår i henhold til tidligere strategier og temaområder, jfr. barnehageplanen

Dagens situasjon – fakta og analyse
Faktagrunnlag
Tall fra Kostrarapporteringen 15.12.2014 viser at


Av til sammen 133 styrere og pedagogiske ledere hadde 18,4 % midlertidig dispensasjon fra
utdanningskravet, og 1,5 % hadde varig dispensasjon(gjelder to pedagogiske ledere i
kommunale barnehager). (Tabell 1)



I alle barnehager i Norge arbeider det til sammen 31 818 styrere og pedagogiske ledere. Av
disse hadde til sammenligning 7,2 % av styrere og pedagogiske ledere midlertidig
dispensasjon, mens 0,6 % hadde varig dispensasjon fra utdanningskravet. (Tabell 2).

Tabell 1: Nesodden kommune per. 15.12.2014
Andel styrere og pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon
Andel styrere og pedagogiske ledere med varig dispensasjon

18,4 %
1,5 %

Tabell 2: Landet for øvrig per 15.12. 2014
Andel styrere og pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon

7,2 %

Andel styrere og pedagogiske ledere med varig dispensasjon

0,6 %

Assistenter med barnehagefaglig utdanning eller pedagogisk utdanning utgjorde 20,7 % per.
15.12.2013 i Nesodden kommune. Tallene for 2014 foreligger ennå ikke per 26.3.2015.
Tabellene over viser at barnehagene i Nesodden kommune fortsatt må ha høyt fokus på rekruttering
av barnehagelærere. Nesodden konkurrerer med Oslo og nærliggende kommuner med hensyn til
rekruttering av ansatte i stillinger som krever barnehagelærerutdanning. Dette krever ulike
virkemidler som bidrar til at Nesodden kommune i denne situasjonen framstår som en attraktiv
kommune både å bo og jobbe i.
Det er barnehageeiers ansvar å rekruttere ansatte slik at barnehagelovens bestemmelser overholdes.
Barnehageeier skal også sørge for kompetanseutvikling /kompetanseutviklingstiltak gjennomføres i
henhold til kompetansekartlegging av behov i den enkelte barnehage. Lønn kan være et virkemiddel

for å rekruttere barnehagelærere til barnehagene. Lønn som virkemiddel i rekrutteringsprosesser vil
imidlertid ikke bli tatt opp i denne strategien.

Kommunens ansvar og virkemidler som barnehageeier
Kommunen har ansvar for at alle kommunens barnehagebarn får et trygt og godt pedagogisk
tilrettelagt barnehagetilbud av høy kvalitet uavhengig om barnehagen er kommunal eller privat.
Kommunen vil i egen lokal kompetansestrategi peke på ulike innsatsområder/tiltak som tar sikte på å
bidra til at barnehagene – både kommunale og private – rekrutterer og beholder ansatte med
lovbestemt formalkompetanse og at øvrige ansatte har god kompetanse for arbeid i barnehage.
Det følger midler med den statlige strategien, som kommunen kan søke gjennom Fylkesmannen i
Oslo og Akershus. Midlene tildeles med bakgrunn i kommunens plan for ulike
kompetansehevingstiltak som gjennomføres i samarbeid med, og for ansatte både i kommunale og
private barnehager. (Se også punkt 5 Økonomi).
Tiltakene som planlegges og gjennomføres hvert år må som hovedregel befinne seg innenfor de
tematiske satsningsområdene som er nevnt ovenfor (s.8), dersom statlige midler skal utløses.
Barnehagene kan søke kommunen om midler til gjennomføring av egne prosjekt og tiltak.
Barnehagene oppfordres til å samarbeide på tvers av kommunalt og privat eierskap. Tiltaksplanen
punkt 4.1. revideres hvert år, og viser til konkrete tiltak for å nå målene.

Tiltak
Her presenteres den konkrete tiltaksplanen, og deretter følger en utdyping av hvert tiltak.

Tiltaksplan med prioriteringer og anslåtte kostnader.
I henhold til Barnehageplan for Nesodden kommune 2013-2017 og den statlige
kompetansestrategien har kommunen tatt utgangspunkt i tiltak og mål i begge, og utarbeidet en
tiltaksplan i henhold til disse. Kostnadene er innenfor gjeldende budsjett (se punkt 5), men flere av
tiltakene er fordrer at søkes om statlige tilskudd:

Tiltaksplan 2014/ 2015 og 2015/2016
(oversikt over igangsatte (i) og planlagte (p) tiltak)
Prioritet
1 (i)

Handlinger og tiltak
Barnehagebasert
kompetanseutvikling

Oppstart/
implementering
Den enkelte barnehage

Anslåtte
kostnader
120 000

1 (i)

Barnehagefaglig
grunnkompetanse, assistenter
uten noen fagkompetanse

Høst 2014-vår 2015,
seks samlinger

1(i)

Arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning

7 er under utdanning pr. per mars
2015. Ny student starter august
2015- Alle fra kommunale
barnehager

1 (i)

Fagbrev, barne- og
ungdomsarbeidsfag

1 (i)

Veiledning av nyutdannede
barnehagelærere

Pågår kontinuerlig i den enkelte
barnehage- eller som et
samarbeid mellom flere
barnehager.

0

(p)

Plan for veiledning av nytilsatte
nyutdannede barnehagelærere

Høst 2015
Oppstartseminar- styrere

5000.-

1 (i)

Plandag for alle som arbeider i
barnehagene

To ganger per år - mars og
november

100 000

1 (p)

Inspirasjonsdag for pedagogiske
ledere i kommunale og private
barnehager

1 (i)

Styrermøter i henhold til
oppsatte planer –
kommunale og private
barnehager

Annenhver uke for kommunale
barnehager og hver sjette uke for
private barnehager i perioden
august- juni

0

1 (i)

To fagsamlinger for styrere i
kommunale og private
barnehager per år

Februar og oktober

5000

To stk. under utdanning

September

70 000

Kr. 105 000 pr
student pr år
(kommunale
barnehager.
Private
barnehager har
egne
ordninger).
52 000

5 000

(i)

Fagkonferanse om språkutvikling
– minoritetsspråklige
førskolebarn for styrere og
pedagogiske ledere KolbenOppegård kommune

Mai 2015

0

(Interkommunalt
samarbeidsprosjekt der
Nesodden kommune er med –
arrangør)
2 (p)
3 (i)

Samhandlingsdag
Lederutdanning for styrere.
(To styrere fra kommunale
barnehager er under utdanning.
Eksamen mai 2015)

3

Oktober 2015
Enkeltsøkere

Ca 10.stk i kommunen
Lærlinger

Barnehagebasert kompetanseutvikling
Barnehageeier kan søke Nesodden kommune om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid.
Utviklingsarbeidet skal organiseres som et prosjekt. Styrer/virksomhetsleder leder arbeidet i den
enkelte barnehage. Prosjektet forankres i egen barnehage, og det legges fram et budsjett.
Kriterier for tilskudd 2014:





Alle ansatte i barnehagen involveres.
Fokus på utviklings- og endringsprosesser.
Det fremlegges et budsjett for arbeidet.
Mål skal utarbeides i henhold til «Barnehageplanen for Nesodden kommune 2013-2017»,»
kompetanse for framtidens barnehage, strategi for kompetanse og rekruttering
2014-2020»
og Nesodden kommunes «Plan for kompetanse og rekruttering 2014-2020».
 Oversikt over organisering av utviklingsarbeidet.
 Samarbeid over virksomhetsgrenser (Eksempler: kultur, mellom barnehager,
private/kommunale, helse, skole, biblioteket, kulturskolen).
 Erfaringer deles med andre barnehager og/eller virksomheter. Dette vil også gjelde
framtidige søknader om tilskudd til barnehagebaserte utviklingsprosjekter.
 Halvårlig rapportering.
Kriterier for tilskudd 2015 er pt. under omarbeiding.

Barnehagefaglig grunnkompetanse
I Nesodden kommune skal alle ansatte uten kompetanse og erfaring fra barnehage få et tilbud om
innføring og opplæring innenfor sentrale barnehagefaglige tema som knytter seg til barnehagens

samfunnsmandat, ansvar og innhold. Nesodden kommune har, i samarbeid med høgskolen i Oslo,
utarbeidet et undervisningsopplegg på seks samlinger á tre timer i løpet av ett år.
Videre arbeid gjennomføres i barnehagen med veiledning og oppfølging fra styrer/virksomhetsleder.
Tema for hver samling er:







Barns utvikling.
Læring og sosialisering
Rammeplan, lek og utvikling.
Arbeidsrutiner og yrkesrollen, dokumentasjon.
Planlegging og aktiviteter.
LØFT.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.
Syv ansatte i Nesodden kommune er i gang med arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ved
høgskolen i Oslo og Akershus. Denne utdannelsen varer i fire år. Dette er et foreslått tiltak i
Barnehageplanen for Nesodden kommune 2013-2017, og tiltaket ble iverksatt allerede høsten 2013.
de syv studentene som deltar i ordningen i dag vil etter planen være ferdigutdannet våren 2017. En
ny student fra kommunale barnehager starter høsten 2015.
Private barnehager har pr i dag ingen studenter på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning,
men det er etablert ulike støtteordninger og finansieringsmodeller for dette i flere barnehager. Det
er også etablert økonomiske støtteordninger for barnehagelærerutdanning på deltid i flere private
barnehager.

Barnehagebasert fagbrev.
Fylkesmannen har informert kommunen om at det er mulig å søke statlige midler, slik at assistenter
som ønsker dette kan få formell kompetanse som fagarbeider. Styrer/virksomhetsledere i
barnehagene har blitt oppfordret til å informere assistenter om muligheten til å ta barnehagebasert
fagbrev. To ansatte meldte sin interesse og kommunen fikk kr. 52 500.- i tilskudd til de som meldte
seg. En ansatt i Nesodden kommune startet opp våren 2014, en starter opp høsten 2014.

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere.
Barnehageeier har ansvar for at nytilsatte nyutdannede barnehagelærere får et tilbud om veiledning.
Det er tidligere utdannet veiledere fra både kommunale og private barnehager i regis av høgskolen i
Olso og med støtte fra Nesodden kommune, og nyutdannede i både kommunale og private
barnehager har fram til våren 2012 fått tilbud om slik veiledning. Våren 2013 gjennomførte
kommunen et oppstartsseminar i samarbeid med høgskolen i Oslo og Akershus med tanke på å
etablere en fast ordning med veiledning for nyansatte barnehagelærere, men prosjektet ble av ulike
årsaker ikke videreført. Det er utarbeidet et utkast til plan for veiledning av nyutdannede
barnehagelærere. Det er et mål å ferdigstilleplanen høsten 2015. Fagområde for
samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling har ansvaret for at dette arbeidet gjennomføres.
Styrer/virksomhetsleder i barnehagen har ansvaret for den daglige veiledningen av nyansatte i den
enkelte barnehage.

Målet med veiledningen er:





Best mulig overgang mellom utdanning og arbeidsliv.
Rekruttere og beholde barnehagelærere.
Trygghet, trivsel og mestring i jobben.
Sikre kvalitet i barnehagen.

Fagdager for alle som jobber i barnehagene.
Alle barnehageansatte får tilbud om å delta på to fagdager i året. Satsningsområder i
barnehageplanen og denne strategien avgjør innhold (se tabell side 9 og 10). Hensikten er blant
annet å gi innspill og inspirasjon for refleksjon og diskusjon rundt aktuelle tema ute på
arbeidsplassene, utviklingsarbeid i barnehagen, og barnehagebasert kompetanseutvikling

Inspirasjonsdag for pedagogiske ledere
Dette ble tidligere gjennomført for pedagogiske ledere/barnehagelærere i kommunale og private
barnehager. Inspirasjonsdagene gjennomføres ved at ulike barnehager forteller andre barnehager
om sine små og store prosjekter knyttet til ulike fagtema i rammeplanen. Kommunen legger
administrativt og organisatorisk til rette for samlingen.

Styrermøter/fagsamlinger
Kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst innkaller kommunale barnehager til styrermøte ca.
hver andre uke. Her tas aktuelle faglige og administrative tema opp. I tillegg møtes kommunale
virksomhetsledere/styrere jevnlig for faglig samarbeid- ca. hver tredje uke.
Det er fagområde for samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling ved de barnehagefaglige rådgiverne
som legger til rette for møter med ikke- kommunale barnehagestyrere ca. hver 6. uke.. I disse
møtene tas aktuelle faglige og administrative tema opp. Styrerne har ansvar for å spille inn og
innlede til diskusjon i forhold til tema. Administrasjonen informerer om nytt fra stat og kommune
m.m ved behov.
I tillegg planlegges/gjennomføres to fagsamlinger med kommunale og private styrere hvert år.

Samhandlingsdag
Det er tidligere (2010)gjennomført samhandlingsdag der alle aktører som jobber med barnehagebarn
(eks. styrere i kommunale og private barnehager, ppt, helsestasjon, barnevern,
ergo/fysioterapitjenesten, fagområde utvikling)
møttes, og fortalte om sin virksomhet og hva og hvordan de kan bistå barnehagene. Tiltaket ble
meget godt mottatt av alle virksomhetene, men har ikke vært gjennomført siden. Tiltaket planlegges
derfor igangsatt på nytt, med første samling høsten 2015.

Lederutdanning for styrere.
Lederutdanning for styrere er et videreutdanningstilbud for barnehageledere. Studiet har et omfang
på 30 studiepoeng og gjennomføres på deltid over tre semestre. Kommunen som barnehageeier
oppfordrer alle styrere/virksomhetsledere i barnehage om å gjennomføre dette studiet. Per i dag har
tre kommunale styrere tatt utdanningen, og to har begynt høsten 2014. 2 styrere i private
barnehager deltar pr i dag i nasjonal styrerutdanning med økonomisk støtte fra sine respektive eiere.

Økonomi
2015:
Midler fra staten som tildeles etter søknad til Fylkesmannen kommer i tillegg. Tildelingen har de
senere årene vært ca. kr. 160 – 170 000.Kurs og kompetansemidler for 2015 er kr. 60 000.- for kommunale barnehager. Av disse går kr.
40 000.- til stipend for Ablu- studentene.
Kr. 200 000 kommunalt bevilget til kompetanse i barnehagene: K. 70 000.- til de private
barnehagenes andel av felles kompetanseutvikling og arbeid i prosjekter. Kr . 100 000 til kommunens
finansiering av Ablu-studenter 30.000 til kurs og kompetanseutvikling/prosjekter..

Vedlegg/lenker
Lov om barnehager.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen, del 1.punkt 4. Barnehagens personale.
NOU 2012 1, Til barnas beste, kapittel 8. og 9.
Kompetanse for fremtidens barnehage, strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

