
Regional ordning

- For aktører i barnehagesektoren i Oslo 09.10.18

v/utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr, Fylkesmannen i Oslo og Akershus



Barnehageloven

• «Barnehageeier skal drive virksomheten i 

samsvar med lover og regelverk» (§7)

Rammeplanen:

• «Barnehageeieren har dermed det juridiske 

ansvaret for kvaliteten  på barnehagetilbudet.»  

(s.15)

Strategi

• «Barnehageeier sørger for at personalet har 

riktig og nødvendig kompetanse» ( s.13)

Barnehageeiers ansvar 

K



Barnehageloven

• «Kommunen er lokal barnehagemyndighet. 

Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med lover og 

regler» (§8)

Strategi

• «Oversikt over kompetansebehov i 

kommunale og private barnehager i sin 

kommune»

Barnehagemyndighetens ansvar 

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



Barnehagemyndighetens rolle 

og ansvar i regional ordning

• Oversikt over kompetansebehov 

i kommunale og private 

barnehager i sin kommune

• Delta i kompetansenettverk og 

bidra med sin kunnskap om 

barnehagene i utvikling av 

planer og prioriteringer av tiltak

Beskrivelse i strategien

• Skal påse at barna får et pedagogisk og 

trygt barnehagetilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen

• Utvikler kompetanseplaner for alle 

ansattgrupper som omfatter både 

kommunale og private

• Prioritere og tildele kompetansemidler for 

å ivareta kompetansebehov i kommunale 

og private barnehager

• Deltar i regionale kompetansenettverk 

om utviklingen og gjennomføring av 

kompetansetiltak

Presisering av barnehagemyndighetens  

ansvar i strategien 
(kartet stemmer ikke alltid med terrenget)



• To typer kompetanseplan:
1. Barnehageeier sin egen kompetanseplan

2. Samarbeidsforum utarbeider sin kompetanseplan for regional ordning

Utvikling av kompetanseplan



Modell for kompetanseutvikling i 

barnehage

Statlig kompetansemidler
Kompetanse for fremtidens barnehager – revidert strategi 2018-2022

• Barnehagebasert kompetanseutvikling (hovedtiltak)

• Fagbrev: Barne– og ungdomsarbeider

• Tilretteleggingsmidler lokal prioritering

• Barnehagefaglig grunnkompetanse

• Kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistenter

Innovasjonsordningen

Forskningsrådet lyser ut midler til forskning på 

effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole.  

Se utlysningen her:

https://www.forskningsradet.no/prognett-

finnut/Nyheter/Midler_til_forskning_pa_effekter_av_tiltak_for_o

kt_kvalitet_i_barnehage_og_skole/1254034504131?WT.mc_id

=nyhetsbrev-finnut

Oppfølgingsordningen

Kommuner som over tid har svake resultater i 

opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning. 

Kommuner bør oppfordres til å vurdere om 

barnehager skal inkluderes

https://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Nyheter/Midler_til_forskning_pa_effekter_av_tiltak_for_okt_kvalitet_i_barnehage_og_skole/1254034504131?WT.mc_id=nyhetsbrev-finnut


Fordeling av statlige 

kompetansemidler

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

30% 

- Fagbrev: Barne- og ungdomsarbeider

- Lokale tilretteleggingsmidler

- Barnehagefaglig grunnkompetanse

- Kompetansehevingstiltak for 

fagarbeidere/assistenter

70%

- Regional ordning:

Barnehagebasert     

kompetanseutvikling

for hele personalgruppa

Statlige 

kompetansemidler



Barnehagebasert kompetanseutvikling 

i Oslo  

Et stort antall 

lokale nettverk 

barnehageeiere/ 

enkeltbarnehager



• Ikke et krav om at 

barnehageeiere/barnehager er 

en del av et nettverk for å 

kunne melde behov for 

kompetanse.  

• Både eiere av 

enkeltbarnehager, et lokalt 

nettverk av barnehageeiere og 

nettverk dannet av kommunale 

barnehager kan melde behov. 

Lokale nettverk av 

barnehageeiere/barnehager



• Sortere og «klynge» innmeldte behov fra 

kommunale –og private 

barnehager/eiere. Behov kan meldes fra 

enkelteiere eller fra lokale nettverk. 

• Innmeldte behov vil medføre at en kan 

identifisere barnehager og koble 

sammen de med samme behov. 

• De tematiske nettverkene skal gjøre en 

prioritering av de innmeldte behovene 

som tas videre til samarbeidsforum.

Tematiske nettverk

– 4 tematiske satsningsområdene i strategien - Mandat



Hvert tematisk nettverk består av:

✓1 representant fra    

barnehagemyndigheten 

✓1 representant fra kommunal eier  

✓1 representant fra de private eierne 

✓1 representant fra hver UH-institusjon

✓FM 

Tematiske nettverk 
– 4 tematiske satsningsområdene i strategien - Medlemmer



• Samarbeidsforumet har det 

overordnede ansvaret for 

prioritering, innretting og 

dimensjonering av 

kompetansetiltakene i fylket.

• Samarbeidsforumet skal gi råd til 

Fylkesmannen om prioritering av 

tiltak og fordeling av midler.

Samarbeidsforum - Mandat



Fylkesmannen koordinerer dette 

forumet. 

Samarbeidsforumet består av:

✓Barnehageeiere, private og kommunale

✓Barnehagemyndighetene

✓UH-institusjoner 

✓PBL og Virke 

✓Fylkesmannen

✓Utdanningsforbundet og Fagforbundet 

Samarbeidsforum - Medlemmer



Om regional ordning på Udir.no

Lenke til siden:

https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/kompetanseutvikling-

i-barnehage-og-regional-ordning/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetanseutvikling-i-barnehage-og-regional-ordning/


• Kartlegging, vurdering og analyse av 

kompetanse og utviklingsbehov er 

viktig fremover

• Ser ut  til å være varierende praksis 

for å gjøre dette både i barnehage og 

på eiernivå

• Tidligere prosjekt Kvalitet i 

barnehagen (KIB) hadde til hensikt å 

utvikle verktøy

Kvalitetsvurderingsverktøy 

og regional ordning



Hvilken informasjon/verktøy finnes pr. 

i dag via Udir?



• Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og- Akershus/Abonner-pa-

nyheter-/

Hold deg oppdatert 

- abonner på nyheter fra Fylkesmannen

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Abonner-pa-nyheter-/


I Padlet kan du gi oss råd og stille spørsmål:

1. Råd/kommentarer/innspill/spørsmål til Fylkesmannen:

https://padlet.com/katrine_eikin1/fylkesmannen

Stikkord:

✓ Hvordan bli enig om en representasjonsmodell for kommunale eiere? 

✓ For private eiere?

✓ For barnehagemyndighetene?

2. Råd/kommentarer/innspill/ spørsmål til Universitets- og

høgskolesektoren:

https://padlet.com/katrine_eikin1/UH

Råd og spørsmål fra salen

https://padlet.com/katrine_eikin1/fylkesmannen
https://padlet.com/katrine_eikin1/UH

