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Ved 

Morten Skaug

Avdelingsdirektør HIØ og

Leder av HIØ VIDERE

Kort 

presentasjon 

av Høgskolen i 

Østfold relatert 

til «Regional 

ordning  for 

barnehage-

basert 

kompetanse-

utvikling»



Tall og fakta
Høgskolen i Østfold tilbyr over 100 
studier
Vi holder til i moderne lokaler i Halden 
og Fredrikstad
Her har vi samlet over 7.000 studenter 
og 550 ansatte
6 fagavdelinger og Nasjonalt senter 
for engelsk og fremmedspråk i 
opplæringen

Etter- og videreutdanning

All eksternfinansiert etter- og 
videreutdanning ivaretas av HIØ 
VIDERE

All aktivitet knyttes opp mot en eller 
flere fagavdelinger 
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Barnehagelærerutdanningen ved HIØ

Bachelor barnehagelærerutdanning- BLU heltid

Bachelor barnehagelærerutdanning- BLU deltid

Masterstudium i barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap (0-3 år)
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Erfaring med etter- og videreutdanning på barnehagefeltet

Naturfag og matematikk i barnehagen

Veilederutdanning

Pedagogisk dokumentasjon

Andrespråkspedagogikk og flerspråkelighet

Kompetanse for mangfold

Barnehagekompetanse

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Implementering av ny rammeplan
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Hvilke områder kan HIØ levere på?

Spisskompetanse på de minste barna (0-3 år)

Kan levere på alle 4 områder:

1. Barnehagen som pedagogisk virksomhet

2. Kommunikasjon og språk

3. Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

4. Barnehagens verdigrunnlag

NB! Viktig å tenke hva er effektivt og fornuftig
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Hva sier Udir om barnehagebasert kompetanseutvikling (12.10.17)?

Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som involverer hele 
personalet, og som foregår i den enkelte barnehage.

Fire prinsipper skal ligge til grunn for utvikling, organisering og innhold i 
kompetanseutviklingen:

1. Kompetansetiltakene skal bidra til å realisere rammeplanens 
intensjoner og krav.

2. Barnehagens eier og ledelse skal legge til rette for kompetanseutvikling 
for alle ansatte.

3. Individuelle og kollektive kompetansetiltak skal ses i sammenheng.
4. Aktørene i barnehagesektoren skal samarbeide om 

kompetanseutvikling.
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Ulike måter å tenke kompetanseutviklingen på fra HIØ

Teamutvikling i UH institusjonen med fokus på alle 
fokusområdene og i samarbeid med Oslo MET og USN

Utgangspunkt i innmeldt behov, men også fokus på 
org.utvikling/ kartlegging for å avdekke reelle behov 

Også benytte dyktige fagpersoner i barnehagene med god 
didaktisk erfaring, slik at HIØ sin forskningserfaring og 
kompetanse fra MAGLU utdanninger/ master kan 
kombineres med god lokal kompetanse
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For spørsmål om etter- og 
videreutdanning ved HiØ

Kontakt oss på

videre@hiof.no
eller direkte til Morten Skaug

morten.skaug@hiof.no
Tlf. 69608091 eller mob.40471201
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