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Innledning 
Plan for barnehagebasert kompetanseutvikling for barnehagesektoren i Setesdal 2019-2022 er utviklet 

med bakgrunn i Nasjonal strategi «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for 

kompetanse og rekruttering 2018-2022» (Kunnskapsdepartementet, publikasjonskode F-4438). 

 

Planen gjelder regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage og omfatter satsingsområder for 

barnehagebasert kompetanseutvikling felles for barnehagene i Setesdal. Regional ordning skal bidra til 

at barnehager utvikler sin praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.  

 

Barnehagebasert kompetanseutvikling innebærer at barnehagen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i 

en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle barnehagen samlede kunnskap, 

holdninger og ferdigheter og bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav. Barnehageeier har 

ansvar for at tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, 

barnehagemyndigheten, med andre barnehager og på tvers av kommuner. (jf. s.23 i nasjonal 

strategiplan). 

 

I regional ordning barnehage i Agder er kommunene i Agder organisert i fire regionale 

kompetansenettverk.  I denne ordningen er Nettverk Setesdal Oppvekst, med kommunene Valle, 

Bykle, Bygland, Evje og Hornnes, regionalt kompetansenettverk Setesdal. Fra 01.08.2020 inngår 

Åseral kommune i regionalt kompetansenettverk Setesdal.  

I det regionale kompetansenettverket samarbeider kommunen og barnehagene om 

kompetanseutvikling for å sikre god involvering og deltakelse på tvers av barnehagemyndigheter, 

barnehageeiere og andre relevante aktører. Leder av regionalt kompetansenettverk Setesdal, her leder 

Nettverk Setesdal Oppvekst, representerer regionen i Samarbeidsforum regional ordning barnehage 

Agder. 

 

Tiltak i plan for barnehagebasert kompetanseutvikling bygger på tidligere erfaringer og arbeid med 

kompetanseheving for barnehagene i Setesdal, og skal ivareta både kommunale og private 

barnehageeiere. Det ligger nasjonale føringer for regional ordning, og disse er blant annet: 

 De barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltakene skal ta utgangspunkt i strategiens 

satsingsområder 

 Utdanningsdirektoratet tildeler årlig midler til kompetanseutviklingstiltakene 

 For å få tildelte midler vil det etter hvert stilles krav om regionale samarbeidsfora 

 Fylkesmannen skal koordinere de regionale samarbeidsforaene og tilrettelegge for samarbeid 

mellom kommunen som barnehagemyndighet, kommunale og private barnehageeiere, 

universiteter og høyskoler og andre relevante aktører 

 Det er samarbeidsforaene som må bli enige om prioriteringer av tiltak og konkret fordeling av 

midler. 

 

Kompetanseutviklingsplan for barnehagesektoren i Setesdal omfatter alle barnehagene i Setesdal, både 

kommunale og ikke-kommunale barnehager, og barnehagemyndighet i kommunene.   

 

Planen for barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehagene i Setesdal 2019-2022 er utarbeidet av 

barnehagemyndighet i samarbeid med styrerne med utgangspunkt i nasjonal strategi «Kompetanse for 

framtidens barnehage 2018-2022», og felles kompetansekartlegging for barnehagene i Setesdal 

gjennomført våren 2018. Resultat av kompetansekartleggingen danner grunnlag for satsingsområder 

og innhold i planen. Planen er justert våren 2020 i forhold til organisering av kompetanseutviklingen 

barnehageåret 2020-2021 som følge av covid-19 utbruddet og beredskapsplanlegging gult tiltaksnivå. 

  
Kommunene utarbeider kompetanseutviklingsplan for barnehagesektoren i egen kommune for de tiltak 

som er felles for barnehagene i regionen og i egen kommunen. Og den enkelte barnehage utarbeider 

kompetanseutviklingsplan for tiltak som kun gjelder egen barnehage. 
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1. Mål for kompetanseutviklingen 
 

Nasjonale sektormål for barnehage 2019 og 2020 

 Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø 

 Barn som har behov for det, får hjelp tidlig, slik at alle får utviklet sitt potensial 

 De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse 

 Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet 

 

Formål. 

Formål med kompetanseutviklingen er å bidra til økt og god kvalitet i barnehagene gjennom å 

heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen.   

 

Mål. 

1. Sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet 

 

2. Alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert 

kompetanseutvikling 

 

3. Kompetanseutviklingen skal bidra til en utviklingsprosess for hele personalet i den 

enkelte barnehage på tvers av kompetansenivå. 

 

4. Bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav 

 

5. Kvalitetssikring av barnehagebaserte kompetansetiltak i regional ordning for 

barnehagene i Setesdal 
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2. Aktørenes roller og ansvar  
Målrettet kompetansebygging i barnehagesektoren er viktig for at alle barn skal få et 

likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. For å få til et samarbeid om 

kompetanseutviklingstiltak er det nødvendig å ha avklart ansvarsforhold mellom berørte 

parter og aktører i barnehagesektoren. 

Hvem Rolle Aktørenes ansvar 

Kommunene  

i Setesdal 

Barnehage- 

myndighet 

Kommunen som barnehagemyndighet 

 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 

barnehager, og som ivaretar nasjonale føringer og 

lokale behov som en forutsetning for tildeling av 

statlige midler i samarbeid med barnehagene og 

UH-sektor 

 Prioriterer og tildeler kompetansemidler for å 

ivareta kompetansebehov i kommunale og private 

barnehager 

 Deltar i lokale kompetansenettverk (Lokal 

arbeidsgruppe regional ordning Setesdal og 

Nettverk Setesdal Oppvekst) om utvikling og 

gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak i 

barnehagene i Setesdal 

 Leder for Nettverk Setesdal Oppvekst deltar på 

vegne av nettverket i Samarbeidsforum regional 

ordning Agder om utvikling og gjennomføring av 

kompetanseutviklingstiltak. 

Kommunale 

barnehager i 

Setesdal 

Representerer 

kommunen 

som 

administrativ 

barnehageeier 

Barnehageeier har ansvar for: 

 Sørger for at personalet har riktig og nødvendig 

kompetanse 

 Kartlegger kompetansebehovet og har en 

langsiktig plan for rekruttering og 

kompetanseutvikling 

 Initierer og legger til rette for at de ansatte får 

nødvendig opplæring og kompetanseheving 

 Sørger for at alle ansatte får en innføring i 

barnehagens samfunnsmandat, ansvar og innhold 

 Bidrar med egne midler til kompetansetiltak 

 Ivaretar likestillingsperspektivet i rekruttering av 

ansatte 

Private 

barnehager i 

Setesdal 

Privat 

Barnehage- 

eier 

Ledelsen i 

barnehagen 

Styrer og 

pedagogisk 

leder 

 Styrer leder og følger opp barnehagens endrings- 

og utviklingsprosesser for kompetanseutvikling 

 Styreren motiverer, inspirerer og legger til rette 

for kompetanseutvikling hos personalet 

 Styrer deltar i forum for styrere i Setesdal for 

erfaringsdeling, utvikling og gjennomføring av 

barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak 

(regional ordning). 
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 Pedagogisk leder har ansvar for å lede 

refleksjons- og utviklingsarbeid i barnehagen i 

samarbeid med styrer. 

Personalet i 

barnehagen 

  Barnehagens ansatte deltar jevnlig i 

kompetanseutviklingstiltak og utviklingsarbeid 

for å heve sin kompetanse og øke sin forståelse 

for barnehagens innhold og oppgaver 

Organisasjonene Tillitsvalgte i 

UDF, Delta og 

Fagforbundet 

 Gjør strategien kjent i egen organisasjon 

 Støtte opp om at barnehagens ansatte kan delta i 

barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. 

UH-sektor Universitet og 

høyskoler 

Universitet og høyskoler 

 Utvikler tilbud i samarbeid med regionale aktører 

og møter barnehagens behov for 

kompetanseutvikling innenfor de prioriterte 

områdene gjennom forsknings og 

utviklingsarbeid. 

 Bidra med barnehagebasert kompetanseheving i 

tråd med prioriterte satsingsområder 

 Sammen med barnehager og barnehagemyndighet 

søke ny forståelse, kunnskap og erfaring 

 Sørge for at tiltakene styrker 

barnehagelærerutdanningen og forbedrer praksis i 

barnehagene i tråd med rammeplan for 

barnehagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering barnehagebasert kompetanseutvikling i Setesdal 
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3. Kort beskrivelse av analysearbeidet 
Valg av satsingsområder for den barnehagebaserte kompetanseutviklingen i barnehagene i 

Setesdal er basert på resultat av kompetansekartlegging for barnehagene i Setesdal, og 

områder der barnehagene har et felles behov for kompetanseutvikling og dialog med styrere 

barnehagene og barnehagemyndighet i kommunene i Setesdal.  

Kompetansekartleggingen er gjennomført våren 2018 i alle barnehagene. Alle ansatte i 

barnehagen er gitt mulighet for å svare på kompetansekartleggingen. Resultat er oppsummert 

og presentert per barnehage, per kommune og samlet for alle barnehagene i regionen.   

Analyse av behov for kompetanseheving, vurdering og prioritering av satsingsområder er 

gjort sammen med styrere i barnehagene og barnehagemyndighet i kommunene i Setesdal. 

Videre er det våren 2019 gjennomført en ny prosess for kvalitetssikring av behov 

kompetanseheving og satsingsområder i kompetanseutviklingen i perioden 2019-2022.  Det er 

i prosessen gjennomført møter i styrernettverk i den enkelte kommune, og personalmøter i 

den enkelte barnehage. Resultat av dette er grunnlag for vurdering og prioritering av 

tematiske satsingsområder for barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehagene i Setesdal 

2019-2022.   

Åseral barnehage har våren 2020 gjort en analyse av kompetansebehov, sett i sammenheng 

med tematiske satsingsområder for barnehagebasert kompetanseutvikling i Setesdal. Åseral 

barnehage vil delta i kompetansehevingen fra og med våren 2021. 
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4. Tematiske satsingsområder barnehagebasert kompetanseutvikling 

Barnehagebasert kompetanseutvikling er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og 

som foregår i den enkelte barnehage. Tiltakene utvikles lokalt, i samarbeid med relevante 

kompetansemiljøer, barnehagemyndighet, og gjerne med andre barnehager og på tvers av 

kommuner. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier og skal bidra til 

en utviklingsprosess for hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå. Tiltaket er 

sentralt i videreutviklingen av regionale ordninger for kompetanseutvikling. 

 

Barnehagen må, som pedagogisk samfunnsinstitusjon, våre i endring og utvikling. Utvikling 

av kvalitet i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. 

 

Nasjonal kompetansestrategi har fire tematiske satsingsområder som gir overordnede føringer 

for kompetanseutviklingen i barnehagesektoren. Disse er: 

 Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

 Kommunikasjon og språk 

 Barnehagens verdigrunnlag 

 

Nasjonale satsinger 

 Realfagstrategien- tett på realfag 

 Kompetanse om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn 

 

Dette samsvarer med fylkesmannens hovedområder og føring for tildeling av midler 

barnehagebasert kompetanseutvikling (Regional ordning). 

 

Satsingsområde for barnehagesektoren i Setesdal 2019 – 2022 

 

1.Barnehagens språkmiljø – systematisk språkarbeid i barnehagen 
Mål: 

• Bruke språklig deltakelse som drivkraft for språkutvikling 

• Legge til rette for å ta i bruk barns språklige erfaringer 

• Blikk for språk som kan bidra til trygghet i valg i språkarbeidet i hele barnegruppen 

• Trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med lesing for alle 

• Økt kunnskap om ulike former for språkvansker og hvordan de kommer til uttrykk 

• Erfaring med hvordan fremme språklig deltakelse for barn med språkvansker 

• Økt kunnskap om ulike former for språkvansker og hvordan de kommer til uttrykk 

• Erfaring med hvordan fremme språklig deltakelse for barn med språkvansker 
 

Innhold: 

 Språkhverdag 

 Språk og leseaktiviteter 

 Språkutvikling og språkvansker 

 

 

2.Realfag i barnehagen på barnehagens premisser. 
Mål:  

 Et tydelig realfagsinnhold i barnehagen 

 Personalets rolle i å tilrettelegge for, støtte og lede gode læringssituasjoner 

 Personalets arbeidsmåter og strategier 
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 Eksperimentering og testing av hypoteser i barnehagen 

 Arbeid med realfaglige erfaringer i nærmiljøet 

 Styrke barnehagens arbeid med bærekraftig utvikling 

 

Innhold: 

 Leik og læringsmiljø 

 De yngste barna 

 Språk og kommunikasjon 

 

Satsingsområder fordelt på perioden 2019-2022 

År Satsingsområde 

2019 Forankring, mål, og innhold og organisering barnehagebasert 

kompetanseutvikling i Setesdal. Forberedelse av 

kompetansehevingen i samarbeid med UH- sektor 

2020 Barnehagens språkmiljø – systematisk språkarbeid i barnehagen 

2021 

2022 Realfag i barnehagen på barnehagens premisser 

 

Modell for barnehagebasert kompetanseutvikling 
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5.Organisering av den barnehagebaserte kompetanseutviklingen 
 

5.1.Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak 

Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele 

personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Barnehageeier har ansvar for tiltakene 

som utvikles lokalt, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndighet og 

gjerne med andre barnehager og på tvers av kommuner. Tiltakene skal være forankret hos 

pedagogisk leder, styrer og eier og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for 

hele personalet i barnehagen, på tvers av kommunenivå. Tiltaket vil være sentralt i 

videreutvikling av regionale ordninger for kompetanseutvikling. 

 

5.2.Organisering og gjennomføring av den barnehagebaserte kompetanseutviklingen 

Alle barnehagene deltar i kompetanseutviklingen samtidig. Kompetansehevingen med UH 

sektor gjennomføres med grupper av barnehager om felles satsingsområder. Mellomarbeid 

mellom samlingene med UH-sektor gjennomføres i den enkelte barnehage. På grunn av 

smitteverntiltak under covid-19 utbruddet vil gjennomføring av kompetansehevingen 2020-

2021 gjennomføres i den enkelte barnehage med digitale forelesninger fra UH-sektor. 

Barnehagemyndighet i alle kommunene og styrere i barnehagene deltar i planlegging av den 

barnehagebaserte kompetanseutviklingen gjennom hele satsingsperioden. 

 

Kompetansehevingen organiseres felles for alle barnehagene i Setesdal.  

 2020-2021: Barnehagens språkmiljø – systematisk språkarbeid i barnehagen 

 2022: Realfag i barnehagen på barnehagens premisser 

 

Organisering av kompetanseutviklingen innen hvert satsingsområde 

Tabellen viser innhold og organisering av den barnehagebaserte kompetanseutviklingen 

fordelt over tre semester. 

 Barnehagebasert kompetanseutvikling gjennomføres ved at barnehager i to kommuner 

deltar på felles fagsamlinger med UH-sektor. Egen organisering barnehageåret 2020-2021 

på grunn av smitteverntiltak og koronasituasjonen, se framdriftsplan for detaljer. 

 Mellomarbeid mellom fagsamlingene følges opp i hver barnehage og ledes av styrer. 

 Forum for styrere i Setesdal gjennomføres en gang per semester og er et lærende nettverk 

for erfaringsdeling og oppfølging av innhold barnehagebasert kompetanseutvikling. 

 Fagsamling samarbeid barnehage- skole gjennomføres lokalt i den enkelte kommune. 

Organisering av kompetanseutvikling innen hvert satsingsområde 

Første 

semester 

Fagsamling a 

2,0 timer 

felles for 

barnehagene i 

to kommuner 

Mellom-

arbeid i 

egen 

barnehage  

Fagsamling a 

2,0t felles for 

barnehagene i 

to kommuner 

Mellomarbeid 

i egen 

barnehage   

Forum for 

styrere i 

Setesdal 

1 møte a 3 timer  

 

Andre 

semester 

Fagsamling a 

2,0 timer 

felles for 

barnehager i 

to kommuner 

Mellom-

arbeid i 

egen 

barnehage  

Fagsamling a 

2,0t felles for  

barnehagene i 

to kommuner 

Mellomarbeid 

i egen 

barnehage  

Forum for 

styrere i 

Setesdal  

1 møte a 3 timer 

 

Tredje 

semester 

Fagsamling a 

2,0 timer 

felles for 

barnehagene i 

to kommuner 

Mellom-

arbeid i 

egen 

barnehage  

Fagsamling a 

2,0t felles for 

barnehagene i 

to kommuner 

Mellomarbeid 

i egen 

barnehage  

Forum for 

styrere i 

Setesdal  

1 møte a 3 timer 
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Tid til arbeid med barnehagebasert kompetanseutvikling 

I samarbeid med styrere i barnehagene er det satt av 1 planleggingsdag (7,5 timer) og 2 

personalmøter a 3 timer per barnehageår til fagsamlinger med UH-sektor og mellomarbeid i 

egen barnehage. Totalt 13,5 timer per barnehageår. I tillegg vil barnehagene bruke tid til 

oppfølging av oppdrag for utprøving i praksis.  

Tiltak i denne planen er forankret i kompetansehevingsplan for barnehagesektoren i den 

enkelte kommune og kompetanseplan for den enkelte barnehage.  

Dialog med tillitsvalgte gjøres lokalt i den enkelte kommune og barnehage for forankring av 

innhold og tiltak på lavest mulig nivå. Kompetanseplaner for barnehagesektoren har vært på 

høring i til styrer for behandling i personalet og barnehagens samarbeidsutvalg, samt til 

organisasjonene ved hovedtillitsvalgt. Styrere har hatt medvirkning i personalgruppa og med 

tillitsvalgte i egen barnehage vedrørende bruk av tid til og organisering av den 

barnehagebaserte kompetanseutviklingen. 

 

Lederopplæring og nettverk for pedagogiske ledere 
I perioden 2018-2022 gjennomfører Nettverk Setesdal Oppvekst en arbeidsrelatert 

lederopplæring for styrere, pedagogiske ledere og barnehagemyndighet i samarbeid med KS 

konsulent. Innhold i lederopplæringen er ledelse i arbeid med implementering av rammeplan 

for barnehagen, ledelse og utvikling av barnehagen som et profesjonelt lærende felleskap, og 

ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling. Denne opplæringen finansieres ikke med 

midler fra regional ordning for kompetanseutvikling. Kompetansehevingen finansieres 

gjennom andre kompetansemidler. 

 

5.3. Organisering av regional ordning barnehage i Setesdal – hvordan de ulike parter 

deltar og er representert 

Barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehagene i Setesdal er et partnerskap, og 

innebærer at: 

 Både barnehagen og UH-sektor betraktes som læringsarenaer 

 Partene skal sammen søke ny forståelse, kunnskap og erfaring 

 Partene forholder seg til oppdatert forskning og akademisk kunnskap om barnehagefeltet 

 Tiltakene i ordningen skal styrke barnehagelærerutdanningen i UH-sektor og forbedre 

praksis i barnehagene i tråd med rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

 Den barnehagebaserte kompetanseutviklingen skal være forankret hos alle parter 

 Partene må være forutsigbare med hensyn til tidsbruk, omfang og ressurser 

 

Lokal arbeidsgruppe regional ordning barnehage Setesdal 

Lokal arbeidsgruppe regional ordning Setesdal består av barnehagemyndighet fra hver av de 

fire kommunene, representant fra fylkesmann og UH-sektor. 

Lokal arbeidsgruppe møtes 1 gang per år, eller ved behov og ledes av leder Nettverk Setesdal 

Oppvekst. 

Formål: Bidra til en felles retning, forutsigbarhet for alle aktører, kvalitetssikring av de 

barnehagebaserte tiltakene og at midlene benyttes til formålet. 

Ansvarsoppgaver: 

 Kvalitetssikring av kompetansetiltakene  

 Samarbeid med UH-sektor 

 Budsjett regional ordning barnehage Setesdal 

 

Nettverk Setesdal Oppvekst 

Nettverk Setesdal Oppvekst er et forum for barnehagemyndighet og skolefaglig ansvarlige i 

kommunene i Setesdal. Nettverket er forankret i rådmannsutvalget.  
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Målgruppe: barnehagemyndighet i kommunene i Setesdal 

Formål: bidra til en felles retning, forutsigbarhet for alle aktører, kvalitetssikring av de 

barnehagebaserte kompetansetiltakene og at midlene nyttes til formålet.  

Innhold: 

 Status, planlegging, gjennomføring og framdrift i kompetanseutvikling etter 

oppsummering forum for styrere 

 Deltakelse i lokal arbeidsgruppe regional ordning Setesdal 

 Budsjett og regnskap kompetanseheving for barnehagene i Setesdal 

 Planlegging av innhold i forum for styrere  

 Kvalitetssikring av kompetansetiltakene 

 Søknader og rapportering 

 Leder av Nettverk Setesdal Oppvekst deltar i samarbeidsforum regional ordning 

barnehage Agder. 

Deltakere: 

 Barnehagemyndighet og skolefaglig ansvarlig Bykle kommune 

 Barnehagemyndighet og skolefaglig ansvarlig i Valle kommune 

 Pedagogisk rådgiver i Bygland kommune 

 Barnehagemyndighet i Åseral kommune 

 Rådgiver oppvekst i Evje og Hornnes kommune 

 

Styrers ansvar i gjennomføring av barnehagebasert kompetanseutvikling 

 Styrer leder arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling i egen barnehage 

 Styrer leder arbeidet med mellomarbeid i egen barnehage mellom fagsamlingene 

 Styrer sørger for at den pedagogiske ledergruppa ved egen barnehage engasjeres og 

involveres i den barnehagebaserte kompetanseutviklingen 

 Innhold i den barnehagebaserte kompetanseutviklingen spisses til barnehagens behov 

innen satsingsområdene. 

 Barnehagebasert kompetanseutvikling gjennomføres med felles samlinger for 

barnehagene i to kommuner. 

 Styrer deltar i nettverkssamarbeid med barnehager i andre kommuner gjennom forum 

for styrere i Setesdal. 

 Styrer legger til rette for at pedagogiske ledere kan delta i lederopplæring i regi av 

Nettverk Setesdal Oppvekst 

 Styrer representerer eier av egen barnehage i gjennomføring av regional ordning for 

barnehagebasert kompetanseutvikling Setesdal. 

 

UH-sektors ansvar i gjennomføring av barnehagebasert kompetanseutvikling 

 Bidra med kompetanseheving på fagsamlingene med tema som gir støtte til 

barnehagens oppfølging og arbeid med mellomarbeidet. Fagsamlingene organiseres 

felles for barnehagene i to kommuner. Antall fagsamlinger som barnehagene deltar i 

per semester er to samlinger a to timer. 

 Delta i ett møte a 2 timer i forum for styrere per semester. Ett av møtene gjennomføres 

som videokonferanse.  

 Delta i møter i lokal arbeidsgruppe regional ordning Setesdal 1 gang per barnehageår, 

og ut fra behov.  
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Forum for styrere i Setesdal 

Målgruppe: styrere i barnehagene og barnehagemyndighet i Setesdal 

Formål: Arena for lærende nettverk med tema implementering av rammeplan for barnehagen, 

ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling og utvikling av barnehagens profesjonelle 

lærende felleskap 

Innhold: 

 Arena for lærende nettverk med tema implementering av rammeplan for barnehagen, 

ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling og utvikling av barnehagens 

profesjonelle lærende fellesskap 

 Erfaringsdeling 

 Detaljplaner for kompetansehevingen regionalt, lokalt og til oppfølging i egen barnehage 

Omfang: 2 møter per halvår a 2 timer. 

Deltakere: 

 Styrer Eining for barnehagar i Bykle 

 Styrer i Valle og Hylestad barnehage 

 Styrer i Bygland barnehage 

 styrer i Byglandsfjord barnehage 

 styrer i Åseral barnehage 

 Styrer i Enhet for barnehage 

 Styrer i Babuschka barnehage 

 Barnehage- og skolefaglig ansvarlig i Bykle kommune 

 Barnehage- og skolefaglig ansvarlig i Valle kommune 

 Pedagogisk rådgiver i Bygland kommune 

 Barnehagemyndighet i Åseral kommune 

 Rådgiver oppvekst i Evje og Hornnes kommune 

UH-sektor deltar i to møter per semester a 1 time i satsingsperioden. 

 

6.Økonomi og finansiering 

Den barnehagebaserte kompetanseutviklingen i regional ordning finansieres av statlige midler 

og med egeninnsats i form av egne midler og personalets arbeidsinnsats.  

De statlige midlene skal nyttes til barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak i tråd med 

satsingsområder i planen. 
Nettverk Setesdal Oppvekst søker årlig om statlige midler til gjennomføring av 

kompetansehevingen i tråd med oppsummeringer fra lokal arbeidsgruppe regional ordning 

Setesdal. 

 

Midler til UH-sektor benyttes til: 

 Fagsamlinger a 2,0 timer på kveldstid x 2 kvelder per semester. Barnehageåret 2020-2021 

gjennomføres samlingene i den enkelte barnehage med forelesning tilsendt digitalt fra 

Skrivesenteret.  

 Deltakelse i forum for styrere 2 møter a 1 time per barnehageår. Barnehageåret 2020-2021 

vil UH-sektor delta i to møter a 1 time per semester. Møtene gjennomføres på Teams. 

Innbefatter forberedelse til møtet, og deltakelse i møtet via videokonferanse. 

 Møte i lokal arbeidsgruppe regional ordning Setesdal 1 gang per barnehageår. Møtene 

gjennomføres via Teams.  

 

Statlige midler til regionen benyttes til: 

 Servering på fagsamlinger for personalet 
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 Leie av lokaler for gjennomføring av fagsamlinger med personalet i tråd med gjeldende 

smittevernregler  

 Servering på personalmøter for oppfølging mellomarbeid 

 Servering møter forum for styrere 

 Materiell i forbindelse med fagsamlinger i den enkelte barnehage og møter i forum for 

styrere 

 

Egeninnsats tilsvarende 30 % av tildelte midler til regionen 

 Koordinator regional ordning Setesdal/Nettverk Setesdal Oppvekst 10 % stilling 

 Lønn personalet ved deltakelse på fagsamlinger, forum for styrere og Nettverk Setesdal 

Oppvekst, samt eventuelle utgifter til overtid. 

 Reisekostnader leder Nettverk Setesdal Oppvekst for deltakelse på møter i 

Samarbeidsforum Regional ordning Agder 

 Reisekostnader for barnehagemyndighet og skolefaglig ansvarlige i møter i lokal 

arbeidsgruppe regional ordning Setesdal, og Nettverk Setesdal Oppvekst 

 

Fordeling av midler til regionen og UH-sektor 2019 

Søknadssum: kr.180.000 

Midler til Nettverk Setesdal: 35 % av tildelte midler, kr.63.000 

Midler til UH-sektor: 65 % av tildelte midler, kr. 117.000 

 

Søknad om midler til regionen og UH-sektor 2020 

Søknadssum kr. 150.000 

Midler til UH-sektor: 59 prosent av tildelte midler, kr.88.644 

Midler til Nettverk Setesdal: 41 prosent av tildelte midler, kr.61.356 

 

Budsjett barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagens språkmiljø 

Tabellen under viser oversikt over tildelte midler 2019, midler som det søkes om i 2020 og 

grunnlag for søknad om midler 2021. 

Område Fordelingsnøkkel 

statlige midler 

2019 2020 2021 

Tildelte midler 180.000 150.000 150.000 

Skrivesenteret 

NTNU 

65 % av midlene i 2019 

59 % av midlene i 2020 

117.000   88.644 88.644 

Nettverk 

Setesdal  

35 % av midlene i 2019 

41 % av midlene i 2020 

63.000 61.356 61.356 

Egenandel 

Nettverk 

Setesdal 

30 % egeninnsats 85.500 85.500 85.500 

*I tillegg kommer lønnsmidler barnehagemyndighet, styrere og personalet for forberedelse, 

deltakelse i møter og samlinger, samt oppfølging mellomarbeid. 

 

7.Kvalitetssikring. 

Plan for barnehagebasert kompetanseutvikling for barnehagesektoren i Setesdal 2019-2022 

følges opp av barnehagemyndighet i de fire kommunene i Setesdal. Barnehagemyndighet fra 

hver av de fire kommunen deltar i lokal arbeidsgruppe regional ordning Setesdal.  

Lokal arbeidsgruppe regional ordning Setesdal har ansvar for å prioritere, innrette og 

dimensjonere kompetansetiltakene i regionen. I dette ligger også å bidra til en felles retning, 

forutsigbarhet for alle aktører, kvalitetssikring av de barnehagebaserte kompetansetiltakene og 

at midlene nyttes til formålet. Barnehagemyndighet sørger for dialog med styrere i arbeid med 
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gjennomføring av kompetanseutviklingen slik at barnehagens behov for kompetanseheving 

ivaretas. 

 

8.Forankring i kommunen 

Barnehagemyndighet har ansvar for at Plan for barnehagebasert kompetanseutvikling for 

barnehagesektoren i Setesdal 2019-2022 er forankret i egen kommune, hos 

rådmann/kommunedirektør/administrasjonssjef, hos styrere i barnehagene i kommunen og 

tillitsvalgte.  Styrer i hver barnehage har ansvar for forankring av innhold i kompetanseplanen 

i personalet i egen barnehage, samt tillitsvalgte i barnehagen. 

 

For barnehagene som deltar i felles kompetanseheving er det utarbeidet implementeringsplan 

for arbeid med barnehagebasert kompetanseutvikling med tema barnehagens språkmiljø- 

systematisk språkarbeid i barnehagen. Planen beskriver mer detaljert innhold i fagsamlinger 

og mellomarbeid enn det som framgår i kapittel 9. Framdriftsplan barnehagebasert 

kompetanseutvikling 2019-2022. Planene vil følges opp i dialog med personalet og justeres 

underveis i møter med styrere og UH-sektor ut fra det behovet som er i barnehagen. 

Samskapingen mellom UH-sektor og barnehagene er sentralt i arbeid med barnehagebasert 

kompetanseutvikling. 

 

9.Framdriftsplan barnehagebasert kompetanseutvikling 2019-2022 

2019 

Tidspunkt Aktivitet Innhold Ansvar 
07.03.2019 Forum for styrere i 

Setesdal 

Arbeid med plan for 

barnehagebasert 

kompetanseutvikling Setesdal 

Leder  

Barnehagemynde 

Styrere  

25.02.2019 Møte Nettverk Setesdal 

Oppvekst 

Forberede møte forum for styrere Leder 

Barnehagemynde 

30.04.2019 Møte i forum for styrere 

i Setesdal 

Arbeid med plan for 

barnehagebasert 

kompetanseutvikling Setesdal 

Leder  

Barnehagemynde 

Styrere 

13.05.2019 Møte med UH-sektor Barnehagebasert 

kompetanseutvikling Setesdal 

Leder 

15.05.2019 Møte arbeidsgruppe 

Regional ordning Agder 

Forberede saker til møte 

samarbeidsforum Agder 

Leder 

01.06.2019 Søknadsfrist for midler 

2019 barnehagebasert 

kompetanseutvikling 

Søknad om midler til 

barnehagebasert 

kompetanseutvikling Setesdal 

sendes fylkesmannen 

Leder 

05.06.2019 Møte i rådmannsutvalg i 

Setesdal 

Forankring av innhold i plan for 

barnehagebasert 

kompetanseutvikling i Setesdal 

2019-2022 og prinsipper for 

tildeling av midler 

Leder 

11.06.2019 Møte samarbeidsforum 

Regional ordning Agder 

 Leder 

18.06.2019 Forum for styrere i 

Setesdal 

Fastsette plan for barnehagebasert 

kompetanseutvikling Setesdal 

Leder  

Barnehagemynde 

Styrere 

21.08.2019 Møte i Nettverk 

Setesdal Oppvekst 

Grunnlag søknad om statlige 

kompetansemidler Setesdal  

Barnehagemynde 

01.09.2019 Søknadsfrist 

fylkesmannen 

Søknad om statlige midler fra 

Nettverk Setesdal sendes 

Leder 
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September  Tildeling av midler 

Regional ordning 2019 

Statlige midler regional ordning 

2019 tildeles regionen og UH-

sektor 

Fylkesmannen 

05.09.2019 Møte i samarbeidsforum regional ordning Agder Leder 

11.09.2019 

kl.10.-14. 

Møte forum for styrere i 

Setesdal 

Kvalitetssikring av innhold og 

organisering barnehagebasert 

kompetanseutvikling utfra tildelte 

midler 

Leder  

Barnehagemynde 

Styrere 

13.11.2019 

kl.09.-10.30. 

Møte styrere i Bygland, 

Evje og Hornnes og 

Skrivesenteret 

Styrer presenterer barnehagen 

Presentasjon Skrivesenteret 

Arbeid med innhold i 

barnehagebasert 

kompetanseutvikling våren 2020 

Barnehagemynde 

Styrere EHB 

Skrivesenteret 

03.12.2019 Møte styrere i Bygland, 

Evje og Hornnes 

Arbeid med implementeringsplan 

barnehagens språkmiljø 

Leder Nettverk 

Setesdal Oppvekst 

09.12.2019 Møte med styrere i 

Valle og Bykle 

Arbeid med 

implementeringsplan 

barnehagens språkmiljø 

16.12.2019 Møte med 

Skrivesenteret 

Teamsmøte om innhold 

kompetanseheving  

2020 

Tidspunkt Aktivitet Innhold Ansvar 
16.01.2020 

kl.9.-13. 

Forum for styrere i 

Setesdal 

Oppfølging av plan for 

barnehagebasert 

kompetanseutvikling Setesdal 

barnehagemynde 

styrere  

Skrivesenteret 

22.02.2020 

kl.10.-11. 

Møte i rådmannsutvalg 

region Setesdal 

Informasjon om Nettverk Setesdal 

oppvekst og regional ordning 

barnehage Setesdal 

Leder Nettverk 

Setesdal Oppvekst 

Innen 

01.02.2020 

Personalmøte i egen 

barnehage 

Introduksjon med personalet, 

informasjon og forankring 

Styrer med 

personalet i egen 

barnehage 

11.02.2020 

kl.18.-20. 

Fagsamling 

barnehagene i Bykle og 

Valle 

Sted: Hylestad soknehus 

Språkhverdag. Språk og 

deltakelse i lek. Språklig 

variasjon i hverdagen  

 

Skrivesenteret med 

personalet i 

barnehagene i Bykle 

og Valle 

11.02.2020 

kl.18.-20. 

Fagsamling 

barnehagene i Bygland, 

Evje og Hornnes.  

Sted: Furuly 

flerbrukshus, Evje 

Språkhverdag. Språklig 

deltakelse 

Barns språkutvikling 

Hverdagssamtalen 

Kort introduksjon til barnehagens 

mellomarbeid 

Skrivesenteret med 

personalet i 

barnehagene i 

Bygland, Evje og 

Hornnes 

Mars Mellomarbeid i egen 

barnehage i Bygland, 

Evje og Hornnes 

Mellomarbeid: 

Hverdagssamtalene i barnehagen 

Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

Mellomarbeid i egen 

barnehage Valle og 

Bykle 

Mellomarbeid: Oppfølging av 

oppdrag til neste samling 

 

Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

27.05.2020 

kl.09.30.-

10.30. 

Møte med 

Skrivesenteret 

Arbeid med plan for barnehage-

basert kompetanseutvikling 2020-

2021 

Leder 

Skrivesenteret 

18.06.2020 

kl.14.-15. 

Forum for styrere i 

Setesdal 

Informasjon om og tilslutning til 

plan for barnehagebasert 

kompetanseutvikling 2020-2021 

Barnehagemynde 

Styrere 
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22.06.2020 

kl.09.-10 

Møte med 

Skrivesenteret 

Oppfølging fra møte i forum for 

styrere vedrørende plan for 

barnehagebasert 

kompetanseutvikling 2020-2021 

Leder 

Skrivesenteret 

13.08.2020 

kl.10.30.-

11.30. 

Møte med 

avdelingsleder 

Skrivesenteret 

Grunnlag for søknad om midler 

2020 til regional ordning Setesdal 

Leder 

avdelingsleder 

Skrivesenteret 

19.08.2020 

kl.12.-15. 

Møte Nettverk Setesdal 

Oppvekst 

Oppfølging grunnlag for søknad 

om midler 2020 til regional 

ordning Setesdal 

Nettverk Setesdal 

Oppvekst 

24.08.2020 Frist for søknad om 

midler regional ordning 

Søknad om midler 2020 for 

regional ordning Setesdal er sendt 

til Fylkesmannen i Agder 

Leder Nettverk 

Setesdal Oppvekst 

08.09.2020 

kl.13.30.-

15.00 

Forum for styrere Møte med Skrivesenteret om 

innhold i fagsamlingen 

24.09.2020 

 

11.09.2020 Skrivesenteret sender foredrag til fagsamlingen 24.09.2020 

til leder Nettverk Setesdal Oppvekst, som videresender til 

styrere 

 

Skrivesenteret 

14.09.-23.09. Styrer forbereder fagsamlingen i egen barnehage ut fra 

presentasjon fra Skrivesenteret 

Styrer i den enkelte 

barnehage 

24.09.2020 

kl.18.-20. 

Fagsamling i 

barnehagene i Bykle og 

Valle 

Tema: Språkhverdag.  

Språklig variasjon og språklig 

identitet 

Digital foredrag Agnete Vaags 

Styrer i den enkelte 

barnehage 

24.09.2020 

kl.18.-20. 

Fagsamling i 

barnehagene i Bygland, 

Evje og Hornnes 

 

Tema: Språkhverdag. 

Språklige erfaringer 

Barns deltakelse i lek og den 

voksnes rolle 

Digitalt foredrag Heidi Sandø 

Styrer i hver 

barnehage 

Innen 

02.10.2020 

Styrer sender oppsummering fra refleksjonsoppgaver på 

fagsamling i egen barnehage til foreleser ved Skrivesenteret 

Styrer i hver 

barnehage 

Oktober Mellomarbeid i egen 

barnehage i Bygland, 

Evje og Hornnes 

Mellomarbeid: Barns deltakelse i 

lek og den voksnes rolle  

Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

Mellomarbeid i egen 

barnehage i Valle og 

Bykle 

Mellomarbeid: Barns deltakelse i 

lek og den voksnes rolle  

Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

Innen 

30.10.2020 

Styrer sender oppsummering fra refleksjonsoppgaver fra 

mellomarbeid i egen barnehage til foreleser ved 

Skrivesenteret 

Styrer i hver 

barnehage 

Innen 

06.11.2020 

Skrivesenteret sender foredrag til fagsamlingen 17.11.2020 

til leder Nettverk Setesdal Oppvekst, som videresender til 

styrere 

 

10.11.2020 

kl.14.-15. 

 

Møte i forum for styrere 

i Setesdal og 

Skrivesenteret på Teams 

Forberedelse fagsamling 

17.11.2020 i den enkelte 

barnehage  

Skrivesenteret og 

barnehagemynde 

10.11.-26.11. Styrer forbereder fagsamlingen i egen barnehage ut fra 

presentasjon fra Skrivesenteret 

Styrer i den enkelte 

barnehage 

17.11.2020 

kl.18.-20. 

Fagsamling i 

barnehagene i Bykle og 

Valle 

Tema: Språk og leseaktiviteter 

Barns språkutvikling 

Språk og lesing 

Digitalt foredrag Agnete Vaags 

Styrer i hver 

barnehage 
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17.11.2020 

kl.18.-20. 

Fagsamling 

barnehagene i Bygland, 

Evje og Hornnes 

Sted: Evje 

Tema: Språkhverdag. 

Blikk for språk 

Språkarbeid i 

overgangssituasjoner 

Digitalt foredrag Heidi Sandø 

Skrivesenteret med 

personalet i 

barnehagene i 

Bygland, Evje &H 

Innen 

20.11.2020 

Styrer sender oppsummering fra refleksjonsoppgaver fra 

fagsamlingen i egen barnehage til foreleser ved 

Skrivesenteret 

Styrer i hver 

barnehage 

Desember og 

januar 

Mellomarbeid i egen 

barnehage i Bygland, 

Evje og Hornnes 

Mellomarbeid. Språkarbeid i 

overgangsituasjoner  

Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

Mellomarbeid i egen 

barnehage i Valle og 

Bykle 

Mellomarbeid: Leselyst. Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

2021 

Innen 

09.01.2021 

Styrer sender oppsummering fra refleksjonsoppgaver fra 

mellomarbeid i egen barnehage til foreleser ved 

Skrivesenteret 

Styrer i hver 

barnehage 

Innen 

xx.xx.2021 

Skrivesenteret sender foredrag til fagsamlingen i februar til 

leder Nettverk Setesdal Oppvekst, som videresender til 

styrere 

Skrivesenteret 

uke 3 Møte i forum for styrere 

i Setesdal og 

Skrivesenteret via 

Teams 

Forberedelse fagsamling februar i 

den enkelte barnehage  

 

Skrivesenteret og 

barnehagehagemynde 

januar/februar. Styrer forbereder fagsamlingen i egen barnehage ut fra 

presentasjon fra Skrivesenteret 

Styrer i den enkelte 

barnehage 

Februar 

kl.18.-20. 

Fagsamling i 

barnehagene i Bykle og 

Valle 

Tema: Språk og leseaktiviteter 

Samtalen som arbeidsform 

Å lese flere ganger 

Digitalt foredrag Agnete Vaags 

Styrer i hver 

barnehage 

Februar 

kl.18.-20. 

Fagsamling 

barnehagene i Bygland, 

Evje og Hornnes 

 

Tema: Språk og leseaktiviteter 

Språk og lesing 

Å lese flere ganger 

Å lese bilder 

Konkreter og ordforråd 

Digitalt foredrag Heidi Sandø 

Styrer i hver 

barnehage 

Innen 

xx.xx.xxxx 

Styrer sender oppsummering fra refleksjonsoppgaver fra 

fagsamling i egen barnehage til foreleser ved Skrivesenteret 

Styrer i hver 

barnehage 

Mars Mellomarbeid i egen 

barnehage i Bygland, 

Evje og Hornnes 

Mellomarbeid: Lesing for alle 

Leselyst 

Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

Mellomarbeid i egen 

barnehage i Valle og 

Bykle 

Mellomarbeid: Å lese bilder 

Konkreter og ordforråd 

Analyse av egen praksis 

Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

Innen 

xx.xx.xxxx 

Styrer sender oppsummering fra refleksjonsoppgaver fra 

mellomarbeid i egen barnehage til foreleser ved 

Skrivesenteret 

Styrer i hver 

barnehage 

Innen 

xx.xx.xxxx 

Skrivesenteret sender foredrag til fagsamlingen i februar til 

leder Nettverk Setesdal Oppvekst, som videresender til 

styrere 

Skrivesenteret 

Mars/april 

kl.12.-14. 

Forum for styrere i 

Setesdal 

Innhold satsingsområde 

Språkvansker og fagsamling i 

april 

Barnehagemynde 

Styrere  

Skrivesenteret  
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April 

kl.18.-20. 

Fagsamling i 

barnehagene i Bykle 

og Valle 

 

Tema: Språkvansker  

Faktorer som er viktige for 

utvikling av språk 

Digitalt foredrag Agnete Vaags 

Styrer i hver 

barnehage 

April 

kl.18.-20. 

Fagsamling i 

barnehagene i 

Bygland, Åseral, Evje 

og Hornnes 

 

Tema: Språkvansker 

Hva er språkvansker 

Observasjon og tiltak hånd i 

hånd 

Faktorer som er viktige for 

utvikling av språk ( introd.) 

Digitalt foredrag Heidi Sandø 

Styrer i hver 

barnehage 

Innen 

xx.xx.xxxx 

Styrer sender oppsummering fra refleksjonsoppgave fra 

fagsamling i egen barnehage til foreleser ved Skrivesenteret 
Styrer i hver 

barnehage 

Mai og juni Mellomarbeid i egen 

barnehage i Bygland, 

Evje og Hornnes 

Mellomarbeid: Faktorer som 

er viktige for utvikling av 

språk  

Vurdering av praksis 

Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

Mellomarbeid i egen 

barnehage i Valle og 

Bykle 

Mellomarbeid: Faktorer som 

er viktige for utvikling av 

språk Vurdering av praksis 

Styrer med 

personalet egen 

barnehage 

Innen 

xx.06.2021 

Styrer sender oppsummering fra refleksjonsoppgaver fra 

mellomarbeid i egen barnehage til foreleser ved 

Skrivesenteret 

Styrer i hver 

barnehage 

April 

kl.13.-15. 

Forum for styrere i 

Setesdal 

Sted: Bygland 

Status for oppfølging 

barnehagebasert 

kompetanseutvikling 

Erfaringsdeling 

Barnehagemynde 

styrere 

Skrivesenteret 

Juni 2021 Møte i lokal 

arbeidsgruppe 

regional ordning 

Setesdal 

Budsjett og søknad midler 

2021 

Barnehagemynde 

Fylkesmann 

UH-sektor 

August 2021 Planleggingsdag for 

barnehagene i Bykle 

og Valle 

Sted: Rysstad 

Tema: Språkvansker 

Tidlige tegn på mulige lese- og 

skrivevansker 

Videreføring og vurdering av 

praksis 

Skrivesenteret med 

personalet i 

barnehagene i 

Bykle og Valle 

August 2021 Felles 

planleggingsdag for 

barnehagene i 

Bygland, Åseral, Evje 

og Hornnes 

Sted: Evje 

Tema: Språkvansker 

Tidlig tegn på mulige lese- og 

skrivevansker 

Videreføring og vurdering av 

praksis 

Skrivesenteret med 

personalet i 

barnehagene i 

Bygland, Åseral og 

Evje og Hornnes 

September Forum for styrere i 

Setesdal med 

Skrivesenteret 

Oppsummering barnehagens 

språkmiljø med 

erfaringsdeling 

Barnehagemynde 

Styrere og 

Skrivesenteret 

Høsten 2021 til 2022 

Planlegging og gjennomføring av barnehagebasert kompetanseheving med tema  

Realfag i barnehagen på barnehagens premisser 

 


