


Større endringer i barnehage og skole som påvirker hverandre 



Kompetanse for fremtidens barnehage 
Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022

• Strategien ble revidert på bakgrunn av ny 
rammeplan 

• Strategien er et viktig virkemiddel for å støtte 
implementeringen av rammeplanen 

• Målgrupper: 

• Alle aktører i barnehagesektoren er målgruppe for 
strategien

• Alle ansattgrupper i barnehagen er målgruppe for 
tiltakene i strategien. 



Målet er å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet

Kompetansestrategien har fem delmål:

• Andel barnehagelærere i barnehagen øker 

• Andel barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker

• Alle ansatte i barnehagen får mulighet til 
videreutdanning 

• Flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse 
på masternivå

• Alle barnehager utvikler sin pedagogiske 
praksis gjennom barnehagebasert 
kompetanseutvikling 



Fire tematiske satsingsområder for kompetanseutvikling 

Strategien har fire overordnede tema som 
bygger på rammeplanen:  

• Barnehagen som pedagogisk virksomhet

• Kommunikasjon og språk

• Et inkluderende miljø for omsorg, lek, 
læring og danning

• Barnehagens verdigrunnlag

Valg av satsingsområde baseres på en 
vurdering av barnehagens kompetansebehov.



Fire prinsipper for kompetanseutvikling 

• Kompetansetiltak skal bidra til å 
realisere rammeplanens intensjoner og 
krav

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

• Individuelle og kollektive tiltak skal sees i 
sammenheng

• Aktørene i barnehagesektoren skal 
samarbeide om kompetanseutvikling



Et nytt «grep» i strategien 

Regional ordning for 
kompetanseutvikling for barnehage

• Hvorfor Regional ordning?

• Hvilke tiltak inngår i ordningen?

• Hvordan?  



Mål med regional ordningen for kompetanseutvikling i barnehage 

• Statlige midler skal bidra til å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud i tråd med 
rammeplanen
• For store kvalitetsforskjeller mellom barnehager i dag 

• Et styrket samarbeid om kompetanseutvikling
• Barnehagemyndigheten, barnehageeiere, UH, FM og eventuelt andre aktører

• Gjensidig utviklende samarbeid mellom UH og barnehagesektoren 
• Barnehager utvikler sin praksis basert på forskningsbasert kunnskap 

• UH får mer praksisnær kompetanse som kan bidra til å videreutvikle grunn-, etter- og videreutdanning

• Felles retning og forutsigbarhet for aktørene
• Fylkesvise samarbeidsforum der aktørene blir enige om en kompetanseutviklingsplan og bruken av statlige 

kompetansemidler 

• Forutsetter analyse av kompetansebehov, på regionalt og lokalt. 



Regional ordning støtter opp om målene i Lærerutdanning 2025

Mål med Regional ordning: 

• Gjensidig utviklende samarbeid 
mellom UH og barnehagesektoren

• Barnehage skal utvikle praksis basert på 
forskningsbasert kunnskap

• UH skal få mer praksisnær kompetanse som 
kan bidra til å videreutvikle 
barnehagelærerutdanningenen. 

Mål i strategien LU 2025:

• Stabilt og gjensidig utviklende 
samarbeid mellom 
lærerutdanningsinstitusjonene, 
barnehagesektoren og 
skolesektoren

Kjennetegn på måloppnåelse i LU 2025: 
• LU-kollegier med høy profesjonskompetanse 

og oppdatert praksiserfaring

• Høy kompetanse på forskningsbasert 
utviklingsarbeid i utdanningssektoren hos 
eiere, ledere og lærere i barnehager og 
skoler

• Strukturer og arenaer for langsiktig 
samarbeid på alle nivåer



Ny rammeplan: Hvilke tiltak planlegger barnehagene i implementeringen?



Tiltak som inngår i regional ordning for kompetanseutvikling 

• Barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak

• Barnehagefaglig grunnkompetanse

• Kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og 
assistenter

• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider 
(praksiskandidatordningen)

• Tilretteleggingsmidler for lokal prioritering



Kompetanseutvikling– tiltak sett i sammenheng (barnehage)
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Hva forventer Regional ordning av barnehagesektoren fremover? 

Ordningen krever at barnehagesektoren har god oversikt over kompetanseutviklingsbehov 
som et utgangspunkt for å utvikle en langsiktig kompetanseutviklingsplan og systematisk 
arbeid med kompetanseutvikling.

• Barnehageeier:

• ha en langsiktig kompetanseutviklingsplan for å følge opp både individuelle og kollektive 
kompetansebehov og tiltak 

• Barnehageledelsen:

• ha oversikt over kompetanse- og utviklingsbehov i barnehagen

• gi informasjon om kompetansebehov til eier og ha dialog om hva som bør prioriteres  

• Barnehagemyndigheten:

• ha oversikt over kompetansebehov i private og kommunale barnehager i sin kommune 



Fylkesmannens rolle og oppgave 

• FM skal: 

• legge til rette for samarbeid mellom aktørene

• påse at det etableres fylkesvise 
samarbeidsforum

• påse at det utvikles en langsiktig 
kompetanseutviklingsplan som forumet blir 
enige om

• se til at planen bygger på analyse og 
kartlegging av kompetansebehov

• midler skal tildeles med utgangspunkt i 
kompetanseplanen 



Udir. sin rolle

• Tydeliggjøre politiske intensjoner

• Sette overordnede føringer for bruk 
av midlene 

• Være i dialog med FM, UH og andre 
aktører 

• Bidra til erfaringsdeling 

• Etablere rapporteringsrutiner 

• Følgeevaluering



Kort oppsummert 

• Kartlegge kompetansebehov utfra 
Rammeplanen 

• Langsiktig planlegging og prioritering 

• Samarbeide 

• Bidra til et felles løft for økt kvalitet i 
barnehagene 



Takk for oppmerksomheten 


