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Kompetanse for framtidens barnehage 

 

Som en del av sin kompetansehevningsstrategi i barnehagesektoren har myndighetene lansert 

regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage. Ordningen har som formål å bidra til at 

barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Dette 

bygger opp rundt og videre på ordlyden som kom med ny rammeplan i 2017. Det blir ytterlige 

solidifisert i strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2022, «Kompetanse for framtidens 

barnehage» 

«Strategien skal stimulere til barnehagebasert kompetanseutvikling, styrke barnehagen 

som lærende organisasjon og barnehagens pedagogiske praksis.» 

Kompetanseutviklingen skal i tillegg bygge et sterkere bånd mellom lokale utdanningsinstitusjoner. 

Formålet er å sikre god faglig forankring i kompetansehevingen, bygge tettere bånd mellom teori 

og praksisfeltet og heve kvaliteten på utdanningstilbudene i regionen.  
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Mål. 

Mål for regional kompetanseheving i Østre Agder er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy 

kvalitet. Man ønsker å styrke barnehagene i sitt arbeid som lærende organisasjoner. Slik at alle 

barnehagene i Østre Agder utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert 

kompetanseutvikling. 

Østre Agder ønsker å bidra til å etablere profesjonelle lærende nettverk og sikre at barnehagene 

kan drive kompetanseheving basert på egne behov sett i lys av rammeplanen. 

Gjennom tidlig innsats legge til rette for at barna får et fundament som er i tråd med 

målsetningene i Agder Plan 2030. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Regionalt utviklingsarbeid i Østre Agder 

Østre Agder er en region med store forskjeller i natur, innbyggertall, kultur og tradisjoner. Dette 

gir samarbeidet flere perspektiver som påvirker utviklingsarbeidet i regionen positivt.  

Østre Agder består av kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Arendal, Grimstad, Froland, 

Vegårshei og Åmli. I Oppvekstforum er alle kommuner representert ved en leder innen oppvekst.  

I 2018 ble Fagutvalg for barnehager i Østre Agder etablert. Dette var en erkjennelse om at et 

samarbeid på fagfeltet krever mennesker med fagkompetanse innen barnehageutvikling. I 

fagutvalget sitter barnehagesjefen fra hver kommune i regionen, to representanter fra Private 

barnehagers landsforbund. Fagforbundet og Utdanningsforbundet er også representert, samt 

sekretariatet i Østre Agder Inter politiske råd ved utviklingsveileder. 

 

Utdrag fra mandatet til Fagutvalget for barnehager i Østre Agder. 

Østre Agder fagutvalg for barnehager skal  

 bidra til at kommunene i fellesskap videreutvikler offentlige og private barnehager 

med sikte på et best mulig tilbud til det enkelte barn og deres familier. 

 bidra til kompetansedeling mellom kommunene og stå for fellesprosjekt med sikte 

på kompetanseheving for medarbeiderne i sektoren. Herunder samarbeide med 

universitet, høyskoler og fagskole. 

 sikre erfaringsutveksling og deling av metodikk i arbeidet for å ivareta den 

kommunale lovpålagte tilsynsplikten. 

 utveksle erfaringer med statlige tilsyn i barnehagesektoren og informere de andre 

kommunene dersom tilsynet leder til behov for endringer i kommunens 

barnehagetilbud. 

 tilrettelegge for godt samarbeid mellom barnehagene og andre offentlige tjenester 

for barn. Dersom det oppstår behov, skal utvalget sikre godt samarbeid mellom 

kommuner i tilfeller der det er hensiktsmessig å finne løsninger for enkeltbarn på 

tvers av kommunegrenser. 
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 Sikre god praksis slik at overgang mellom barnehage og skole blir best mulig og at 

kunnskap om det enkelte barn bidrar til en god skolestart.  

 være rådgiver overfor IKT-Agder ved valg av digitale løsninger for 

barnehagesektoren. 

 

Som man kan lese fra mandatet ble gruppen dannet for å håndtere et større utvalg saker innen 

barnehagefeltet, ikke utelukkende regional kompetanseheving. I denne sammenheng ble det raskt 

behov for å etablere en arbeidsgruppe for å utarbeide en plan for arbeidet med den regionale 

ordningen. I arbeidsgruppen sitter representanter fra tre kommuner, PBL og Utviklingsveileder. 

 

 

Arbeidsgruppen samles i forkant av møter i Fagutvalget og forbereder arbeidet og prosesser som 

må gjennomføres der. Arbeidsgruppen sikrer fremdriften i prosjektet, men påser også det viktige 

forankringsarbeidet ved at alle kommuner blir hørt og at avgjørelser blir tatt i Fagutvalg for 

barnehager. 

Universitetet i Agder har ansvaret for det faglige innholdet og har en viktig rolle som veileder 

overfor deltakende barnehager og Østre Agder kompetansenettverket. 
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Tema for Regional ordning i Østre Agder 

Kompetansestrategien, Kompetanse for fremtidens barnehage, dikterer at midlene skal fremme 

innføringen av rammeplanen fra 2017 ved å sette søkelyset på de fire tematiske 

satsingsområdene: 

 Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

 Språk og kommunikasjon 

 Barnehagens verdigrunnlag 

Videre sier den at arbeidet skal sees i sammenheng med pågående nasjonale satsinger, når disse 

avsluttes vil man kunne videreføre disse innenfor strategiens tematiske satsingsområder. I alle 

satsingsområder skal ledelse stå sentralt.  

Det er tidligere blitt gjennomført en behovskartlegging i regionen. Fagutvalg for barnehage i Østre 

Agder har analysert svarene og kommet fram til at det er størst behov for kompetansehevingen 

innen følgende tematiske satsingsområder: 

 Kommunikasjon og språk  

o Flerkulturelle barn 

 Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

o Digital Praksis 

 Barnehagens verdigrunnlag 

o Bærekraftig utvikling 

Som det fremgår over har man spisset søkelyset på noen spesifikke tema innen hvert 

satsingsområde. 

For å sikre at barnehagene har kompetanse til å drive sin egen utviklingsprosess og jobbe 

barnehagebasert er det avgjort å starte satsing i Østre Agder med kompetanseheving innen 

prosess- og utviklingsledelse. 
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Fremdriftsplan for regional kompetanseheving i Østre Agder. 

 

 

 

 

Organisering: 

Med 116 barnehager har Østre Agder mange ansatte og barn som skal merke en endring av den regionale 

satsingen. Det har derfor vært viktig å utforme en bærekraftig modell for utviklingsarbeidet som sikrer at 

alle barnehager får tilbud om kompetanseheving. 

I Østre Agder har man valgt en puljemodell som inneholder 7 puljer. 

 

Det er lagt opp til en pulje som tar for seg ledelse og to puljer pr tematiske satsing. 
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For å skape best mulig grunnlag for kunnskapsutvikling og endring, må deltakende barnehager drive med 

aktiv refleksjon, erfaringsdeling og evaluering av egen praksis. 

Lærende nettverk er en utviklingsstrategi som skal skape forståelse av hva en gitt tematikk i 
barnehage og skole er. Samtidig skal metoden bidra til å løse utfordringer der enhetene har for 
svak praksis innenfor området det arbeides med. 

Lærende nettverk har vært brukt innenfor ulik tematikk som eksempelvis digital kompetanse, 
klasseledelse og vurdering for læring. Metoden skal styrke sammenhengen mellom det enkelte 
temas betydning og praktiske handlinger på egen barnehage eller skole. 

Intensjonen med lærende nettverk er å bygge relasjoner og samarbeid mellom de som er involvert. 
Det vil si å: 

 skape arenaer for kollektive refleksjoner som gjør det mulig for deltakere fra ulike steder å 
se seg selv i lys av andre. 

 utveksle erfaringer mellom andre skoler eller barnehager som redskap for nyskapende 
vurderingsarbeid 

Udir.no 

Kompetansenettverket ønsker å benytte lærende nettverk som arbeidsmetode og opprette nettverk i hver 
pulje. For å bygge opp under prinsippene for lærende nettverk vil man i Østre Agder ta i bruk 
dialogkonferanse modellen ved samling i lærende nettverk. 
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Oppbygning og utvikling av puljer 

 

Satsingen starter med Pulje 0 som alle barnehager skal delta på. Denne tar for seg prosess- og 

utviklingsledelse. Den vil også inneholde en modul som vil støtte oss i kompetansekartlegging og 

evaluering. Oppstart for Pulje 0 er høsten 2020. Vi vil dele barnehagene i fire grupper og har beregnet inntil 

30 deltakende barnehager i hver gruppe.  

 

Mellomarbeidet blir avtalt med foreleser og skal presenteres på neste samling og leveres til forelesere ved 

UiA.  

 

Flerkulturelle barn 

Det er viktig for Østre Agder at vi har en tydelig rolle overfor Universitetet i Agder i utviklingen av det 

faglige innholdet. For å gi UiA et godt grunnlag for å utvikle faglige bidrag som treffer våre forventninger 

har Fagutvalget lagt ned mye tid i å definere vårt faglige perspektiv. 

Emnet flerkulturelle barn er blitt gjennomarbeidet i fagutvalget for barnehager og man har kommet frem til 

følgende oppsummerende emnebeskrivelse for pulje 1: 

I barnehagens verdigrunnlag står mangfold og gjensidig respekt sentralt. Språklig og kulturelt 

mangfold angår dermed alle barn og alle ansatte er forpliktet til å arbeide for dette.  

Alle barn som går i barnehagen, bør få oppleve identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. Det å 

arbeide for mangfold, krever at man som ansatt i barnehagen, blir klar over sitt eget utgangspunkt 

og det man tar for gitt. 

Målet er en barnehage som både ser og evner å bruke, flerkulturelle ressurser i barne- og 

foreldregruppen. Dette skal være en del av grunnlaget når vi ivaretar barnas behov for omsorg og 

lek, samt for å fremme læring, danning og allsidig utvikling. 

Flerkulturell pedagogikk så vel som språk vil inngå i arbeidet i pulje 1. 
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Første (av tre) semester, pulje 1: 

 

 

 

Videre utvikling av tematiske satsinger 

Digital praksis og Bærekraftig utvikling: 

Fagutvalget for barnehager har definert innholdet i emnet Flerkulturelle barn på vegne av 

kompetansenettverket. Når man høsten 2020 skal definere kompetansenettverkets perspektiv innen de to 

andre emnene vil man i større grad benytte seg av barnehagenes erfaringer og kompetanse. Det er tatt en 

avgjørelse om å gjennomføre kvalitative undersøkelser i barnehagene. Dette vil gi en god speiling av den 

reelle kompetansen og bidra til forankringsarbeidet i kompetansenettverket.  

 

  



 
 

 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Økonomi 

Utgifter:  

Faglig støtte og veiledning fra 

utviklingsveileder (UV) 25 % 

250 000,- 

4 fagdager. (Kickoff) 

- Leie av lokaler og bevertning 

240 000,- 

4 samlinger i lærende nettverk 

- Leie av lokaler og bevertning 

100 000,- 

Reiseutgifter UV (kjøring til bhg, møter og 

samlinger mm) 

20 000,- 

Ressurslærere i barnehagene 

Dette er en post som blir diskutert I 

fagutvalget. Det er ønskelig å støtte 

barnehagene i noen av utgiftene som pr. 

nå er delvis oppført som egeninnsats. 

 

Samlet sum utgifter 610  000,- 

Egeninnsats:   

Østre Agder IPS:  

Veiledning og oppfølging fra leder 

Administrasjon (deltakelse i møteforum, 

reiseutgifter …) 

Kompetanseheving  

 

Til sammen 

 

30 000,- 

20 000,- 

 

20 000,- 

 

                                               70 000,- 

Deltakere i Fagutvalget for barnehager: 

Administrasjon (deltakelse i møteforum, 

reiseutgifter mm.) 

Til sammen 

                                       

 

                                             480 000,- 

Barnehager: 

120 barnehager x 3 deltakere x 2 samlinger 

x 8 timer x 500 kr. 

 

720 x 8 timer x 500,- = 2 880 000,- 

Samlet sum utgifter egeninnsats 3 430 000,- 
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