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Utlysing av kompetansemidler til ikke – kommunale barnehageeiere 
Nasjonalt prøveprosjekt 2017 
 
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å videreføre et nasjonalt 
prøveprosjekt med å lyse ut kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som har to 
eller flere barnehager på tvers av kommune- og/eller fylkesgrenser. Fylkesmannen i 
Hordaland er ansvarleg for prosjektet.   
 
Søknadsfrist 12.mai 2017 
 
Målgruppe 
For å kunne søke må eier være registrert i Norsk Barnehageregister (NBR) per søknadsfrist, 
og søke for to eller flere barnehager over kommune- og/eller fylkesgrenser.  
Vi oppfordrer eierne til å planlegge søknaden i samarbeid med kommunene der det er 
hensiktsmessig. 
 
De som søker midler til flere tiltak, skal fylle ut ett søknadsskjema for hvert tiltak. 
 
Beløp  
Det er bevilget 6 millioner kroner til prøveprosjektet i 2017. Det er ikke anledning til å 
overføre midler til 2018. 
 
Mål for ordningen 
Det overordnede målet er å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon gjennom 
kollektive tiltak for barnehagens personalgruppe.  
Gjennom prøveprosjektet vil man gjøre noen erfaringer hvordan en nasjonal ordning kan 
fungere og hvordan man kan legge til rette for kompetanseheving på tvers av kommune- 
og/eller fylkesgrenser.  
 
Tildelingskriterier  

 Midlene skal brukes i tråd med formål og Rammeplan for barnehagen, og føringer i 
«Kompetanse for framtidens barnehage, Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 
– 2020». Kompetansetiltaket skal ha målsetting innen tematiske satsingsområder i 
kompetansestrategien og /eller nasjonale satsinger:  

 
- Trivsel i barnehagen – et godt omsorgs- og læringsmiljø 
- Danning og kulturelt mangfold 
- Barn med særskilte behov 
- Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon  
- Barnehagen sitt språkmiljø og barn sin språkutvikling – jf. Språkløyper 
- Realfag i barnehagen  - jf. Tett på realfag 
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- Læringsmiljøet i barnehagen - jf. NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt 
psykososialt skolemiljø 

 
 Barnehagebasert kompetanseutvikling skal være førende og skal inkludere alle i 

personalgruppen. Det fordrer at barnehageeiere og barnehageledere forankrer 
utviklingsarbeidet i egen virksomhet, og leder prosessene i personalgruppen.  
 

 Plan for kompetanseutvikling 2017 skal legges ved søknaden. Den skal være grunngitt 
med barnehagene sitt kompetansebehov, med vekt på samarbeid og helhetlig tenking 
for kompetanseutvikling. Planen skal avgrenses til de barnehagene som er omfattet av 
søknaden. 
 

 Samarbeid med fagmiljø 
Et fagmiljø skal medvirke med faglig støtte og veiledning de ansatte, men disse står 
ikke som ansvarlig for kompetanseutviklingen i den enkelte barnehage. Dette er 
barnehageeiers ansvar. Eksempler på fagmiljøer kan være universiteter, høgskoler og 
nasjonale sentre. 
Det skal gå frem av søknaden hvordan det aktuelle fagmiljøet skal medvirke og 
utgifter knytt til dette samarbeidet. 

 
Hvordan søke 
Søknaden skal sendes elektronisk via søknadsskjema på Fylkesmannen si nettside.   
Se også relaterte lenker på Fylkesmannen sin nettside. 
 
Avsender vil få kvittering med kopi av innsendt søknad på e-post. 
Søknadene blir behandlet og midlene utbetalt i løpet av en måned etter søknadsfrist. 
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