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Partnerskapet i Region Kristiansand  

Region Kristiansand har et interkommunalt oppvekstsamarbeid for de 6 
kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand og Lindesnes. Det 

er 205 barnehager i regionen. Av disse er det 35 familiebarnehager/ åpne 
barnehager og 170 ordinære barnehager i drift i regionen pr. juni 2020. Av de 

ordinære barnehagene er det 59 kommunale og 111 har privat eier.  
 

Regionsamarbeidet skal føre til at barn og elever opplever god sammenheng i hele 

utdanningsløpet, med utdanningsmiljø som fremmer læring, helse og trivsel. 

(Strategiplan for oppvekstnettverket) I Regional ordning (REKOMP) skal 

samarbeidet utvikles til et partneskap mellom praksisfeltet og UH sektor, her UiA. 

Denne planen bygger videre på planen fra 2019-20 der vi skisserer oppbyggingen 

av dette partnerskapet og tiltak for å utvikle en barnehagebasert 

kompetanseutvikling og er forankret i Kompetanse for framtidens barnehage.  

 

Samarbeidet i Region Kristiansand har en nettverkstilnærming hvor styringen skjer 

mellom og i samarbeid med ulike aktører på tvers av de tradisjonelle grensene. Det 

er barnehagenettverket som har det faglige ansvaret for REKOMP og skal 

koordinere, støtte og sørge for framdrift og utvikling. Oppvekstnettverket med 

oppvekstlederne fra de 6 kommunene er styringsgruppe for dette 

utviklingsarbeidet. Se modell under.  

 

Nettverk/ organ Rolle Ansvar Deltakere 

Oppvekstnettverket Regional 

styringsgruppe for 

utviklingsarbeidet 

Overordnet 

ansvar for 

strategi i 

regionen. 

Kommunalsjefer for 

oppvekst. 

Tillitsvalgte. 

Barnehage- 

nettverket 

Regional driftsgruppe 

for utviklingsarbeidet 

Faglig ansvar. 

Koordinere, 

støtte og sørge 

for fremdrift 

og utvikling i 

regionen. 

Faglig ansvarlig for 

utviklingsarbeidet i 

barnehagene i hver 

kommune. 

Tillitsvalgte. 

Oppvekstledelsen i hver 

kommune 

Kommunal 

driftsgruppe 

Koordinere, 

støtte og sørge 

for fremdrift 

og utvikling i 

kommunen. 

Kommunalsjefer og 

stab 

 

 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompetansestrategi-for-barnehage-2018_2022.pdf
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Prinsipper for partnerskapet   

Strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018-22 peker på at aktørene i 

barnehagesektoren skal samarbeide om kompetanseutvikling. Den regionale 
ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom 

barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, 
fylkesmennene og andre aktører.  
 

Nettverket for Barnehagebasert kompetanseutvikling, regional ordning i Region 
Kristiansand/ REKOMP, heretter kalt nettverket, er bredt sammensatt:   

 
Representant for barnehagemyndigheten i hver av de 6 kommunene.  

• Kristiansand: Eva Hauger Gjersvold og Kari Narum Bie  

• Lindesnes: Julie K. Nilsen 
• Vennesla: Bess M. S. Thormodsæter   

• Lillesand: Lene Egeberg  
• Birkenes: Øyvind Mellem  
• Iveland: Lisa Eiken  

Tillitsvalgte: Jenny Eckholt (UF) og Ragnhild Arnesen (Fagforbundet)  
Leder av PBK (Private barnehager Kristiansand), Ann Kristin Nilsen 

En representant for private eiere, regionleder i Læringsverkstedet, Lene Danielsen  
Leder for oppvekstnettverket, representant for kommunale eiere,  
Koordinator av BLU, kontor for lærerutdanning UiA, Svein Heddeland.  

Utviklingsveileder UiA, regional- og desentralisert ordning, Margrethe W. Berglyd  
Utviklingsveileder Regional ordning, Kristin Mosfjell Rosen  

 

Nettverket er blitt enige om at disse prinsipper skal ligge til grunn for 
partnerskapet:   

1. Partene i regional ordning er barnehagenes eiere og ansatte, kommunene 
ved barnehagemyndigheten og UH sektor ved Universitetet i Agder.  

2. Barnehagen og Uia betraktes som læringsarenaer med en symmetrisk 

relasjon. Vi skal sammen søke ny forståelse og bidra til å heve kvaliteten i 
både praksis og barnehagelærerutdanningen i tråd med intensjonene i 

Rammeplanen.  
3. Partene skal sammen utvikle kompetanse som forholder seg til 

erfaringsbasert kunnskap og relevant teori og forskning.  

4. Partene som deltar må forplikte seg til å sette av tid til eget arbeid i 
kompetanseutviklingen.  

5. Samarbeidet må være forutsigbart med hensyn til forventninger, tidsbruk, 
roller og ressurser, forankret i en partneravtale.   
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Målsetting og strategi for REKOMP  

REKOMP er forankret i revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-22, 

Kompetanse for fremtidens barnehage. Målene med ordningen er å bidra i 

implementering av Rammeplanen ved å sikre alle barn et likeverdig 

barnehagetilbud av høy kvalitet. Det skal gjøres ved at alle barnehager utvikler sin 

pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseheving og at de 

profesjonsfaglige felleskapene i sektoren styrkes. For å nå disse målene skal 

aktørene i barnehagesektoren samarbeide om kompetanseutvikling og det skal 

etableres læringssløyfer mellom UH sektor og praksisfeltet.  

 

Det er i løpet av det siste året utviklet en struktur og organisering for å bidra til å 

nå disse målene. Denne vil stadig utvikles gjennom igangsetting høsten 2020 og 

oppstart av tiltak våren 2021.  

 

Ved UiA har det vært jobbet med etablering og forankring av en hensiktsmessig 

organisering som ivaretar det doble oppdraget og som kan møte de forventninger 

som ligger i regional ordning. Det er etablert en styringsgruppe for begge 

kompetanseordningene på UiA. Denne består av:  

Vise-rektor for utdanning Morten Brekke. Blir også fast medlem i 

Samarbeidsforum.  

Dekan for HumPed: Hans Hodne 

Dekan for lærerutdanning Hilde Inntjore 

Førstelektor Kirsten J. Horrigmo 

Forskerforbundet: førstelektor Mette Cyvin 

Faglig leder Rekomp/ Dekomp: Margrethe W. Berglyd 

Administrativ koordinator: Janne Korsgård 

 

I mai 2020 ble det avgitt en informasjonssak til LU-styret for å sikre kunnskap om 

arbeidet, og forankring av partnerskapet, også i de styrende organer. Det er ansatt 

tre vitenskapelige stillinger som er dedikert til BLU og Rekomp på Institutt for 

pedagogikk. UiA får etter hvert en forutsigbarhet i forhold til behov, og kan gå ut til 

alle involverte institutt og presentere dette behovet, slik at de rigger seg for 

framtiden. Fakultet for humaniora og pedagogikk har satt av nærmere 1 million 

kroner for faglærere og en professor. Dette skal initiere forskning i Rekomp/ 

DeKomp arbeidet som en del av kapasitet og kompetansebygging med praksisnær 

forskning. Avdeling for lærerutdanning er tett koblet på Rekomp gjennom 

studieleder og dekan. Dette for å sikre læringssløyen inn i UiA/ BLU. Rekomps faglig 

leder ved UiA deltar i de utvidete ledermøtene ved avdeling for Lærerutdanningen.  

 

I prosessen med å utforme tiltak i Rekomp er det nå etablert faste møter med 

Kompetanseområdelederne (KO lederne) i Barnehagelærerutdanningen (BLU). 
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Denne gruppen er sentral i utvikling av BLU og er knyttet til Rekomp ved at de skal 

gi faglige innspill og foreslå mulige bidragsytere i gjennomføringen. Dermed bidrar 

de til at tiltakene får høyt faglig innhold og får mulighet til å kople erfaringene fra 

Rekomp inn i utviklingen av BLU.  Det er LU ved studieleder Svein Heddeland som 

organiserer og styrer Kunnskapsområdelederne (K.O-ledere) Kunnskapsområdene 

er basert på de nasjonale retningslinjene for BLU. Studieleder deltar også på 

noen møter inn i de regionale nettverk.  

 

Rekomp ved UiA støttes også av førsteamanuensis Lisbeth Ljosland Skreland, 

Institutt for pedagogikk både inn i forankringsarbeidet internt og i 

samskapningsarbeidet med regionen. Hennes rolle er tenkt inn i en «Think Tank» 

for å få gehør og forankring innad i UiA, vil også delta på møter med regionen der 

man ser at det er nyttig.  

 

 

Barnehagebasert kompetanseutvikling  

 

Regional ordning skal bidra til at barnehagene utvikler sin pedagogiske praksis 
gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som 
skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Denne 

strategien skal gjennom partnerskap sikre at det foregår en gjensidig og langsiktig 
kompetanseutvikling hos partene. De erfaringer og refleksjoner som utvikles i 

praksisfeltet, sammen med fagpersoner fra UiA, skal bidra til en mer praksisnær og 
relevant barnehagelærerutdanning.  

Barnehagebasert kompetanseutvikling innebærer at barnehagen, med ledelsen og 

alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å 

utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter og bevege 

barnehagen fra individorientert til kollektiv kompetanseutvikling. (Gotvassli, 2017)  

Disse prinsippene vil Rekomp nettverket at skal gjelde for det barnehagebaserte 

kompetanseutviklingsarbeidet:  

 

1. Hensikten skal være å utvikle barnehagens samlede holdninger, kunnskap og 

ferdigheter og bevege barnehagen fra individorientert til kollektiv 

kompetanseutvikling.  

2. Alle ansatte deltar aktivt i et faglig felleskap for å styrke barnehagen som 

lærende organisasjon.  

3. Barnehagene, med eier, tilpasser arbeidet med kompetanseutviklingen til egen 

barnehage, basert på kartlegging og analyse av behovene.   

4. Styrer leder utviklingsprosessene med barnehagen som læringsarena.  

5. Ulike metoder og læringsstiler skal tas i bruk.   
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Alle ansattgrupper skal omfattes av ordningen for at den skal være 

barnehagebasert. Både verdier og mål for arbeidet må forankres hos partene i det 

barnehagebaserte arbeidet. Det må settes av tid til eget arbeid med 

kompetanseutvikling i barnehagene som deltar. Dette må i noen grad kompenseres 

med midler fra satsingen. Alle parter trenger tid til planlegging og forberedelse.   

 

Det er et stort mangfold når det gjelder størrelse på barnehagene i regionen. Pr. 

juni 2020 er det 205 barnehager i Region Kristiansand. Da er både 

familiebarnehager og åpne barnhager tatt med. Tendensen er at antall barnehager 

synker og at det er de små barnehagene og familiebarnehagene som legger ned. 

Likevel finner vi over halvparten av regionens barnehager i gruppen opp til 50 barn. 

Det er kun 16 barnehager som har mer enn 100 barn.  

 

I utvikling av ordningen må man se på om det er hensiktsmessig å ta inn hensynet 

til størrelse eller driftsform i utvelgelse av samarbeidsformer, selv om det i en 

nettverkstankegang vil være positivt med mangfold og dermed ulike perspektiver.  

 

 

 

Lærende nettverk – profesjonelle lærende felleskap 

 

Region Kristiansand er stor med hensyn til antall barnehager men også i forhold til 

geografiske avstander. Man har i utviklingen av ordningen lett etter en organisering 

som ivaretar nærhet til praksisfeltet og muliggjør utvikling av profesjonsfaglige 

felleskap. Det er valgt å dele opp regionen i 4 geografiske utviklingsgrupper som 

igjen danner lærende nettverk på leder- og barnehagenivå ut fra lokale forhold. 

Dette blir ledernettverk for ledere i alle barnehagene, og barnehagenettverk for 

styrere med en pedagog fra hver barnehage.  

 

Hensikten med lærende nettverk er å skape kollektiv læring og endring gjennom 

erfaringsdeling, kollektiv refleksjon, tilgang til ny kunnskap, nye idéer og 

inspirasjon (Holmquist, 2015). 

 

Arbeid i lærende nettverk har som mål å bygge strukturer og kulturer for 

organisasjons- og praksisutvikling i barnehager og skoler. Nettverkene skal være 

arenaer for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling. Arbeidet skal ta 

utgangspunkt i konkrete eksempler fra praksis og støttes opp av relevant teori og 

forskning (Lund, 2011). 
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For at læringen som skjer i nettverkssamarbeidet skal overføres til den enkelte 

organisasjon eller enhet, er det sentralt med kunnskapsutviklende 

tilnærmingsmåter. Lærende møter gir ofte høyere grad av felles ansvar, dypere 

analyser og mer bærekraftige utviklingstiltak (Roald, 2013). 

 

I nettverkene modelleres en arbeidsmåte der alle deltar og bidrar overfor hverandre 

og i dialogen skapes ny kunnskap hos deltakerne. Styrerne og pedagogene tar da 

med seg tilbake til egen barnehage både et faglig tema men også flere ulike måter 

å jobbe med dette på i personalgruppen. Målet er, som strategien peker på, å 

bygge opp profesjonsfaglige kollektive felleskap på alle arenaer, og styrke 

barnehagenes arbeid for utvikling av kvalitet gjennom lærende nettverk.   

 

Denne strukturen med lærende nettverk og UiAs rolle i disse, skal danne grunnlag 

for alle temaer som skal inn i REKOMP. Både Rekomp og Dekomp er vedtatt som 

varige ordninger. Ledernettverkene skal fokusere på samskapingsprosesser knyttet 

til de tiltak som er valgt i en felles plan i REKOMP. Hvert tema bearbeides og 

rammesettes for den kontekst som lederne i hvert nettverk står i. 

 

Ifølge strategien Kompetanse for fremtidens barnehage skal ledelse og utvikling av 

lederkompetanse stå sentralt innenfor alle tema. I ledernettverk vil man støtte 

lederrollen i barnehagen og dele og utvikle kunnskap sammen med UiA. Målet er 

utvikling av profesjonelle lærende fellesskap. Betydningen av profesjonelle 

læringsfellesskap løftes frem i både rammeplan og overordnet del i læreplanverket. 

Et profesjonelt læringsfellesskap er en inkluderende gruppe mennesker, motivert av 

en felles visjon, som støtter hverandre og samarbeider om å lære nye og bedre 

tilnærminger for å støtte barn og elevers utvikling og læring. Denne læringen må 

foregå både individuelt og kollektivt. For å oppnå kollektive prosesser må ansatte få 

tilgang til ny felles kunnskap, dele praksiserfaringer og reflektere over disse i 

fellesskap (Stoll, 2010). 

 

Et profesjonelt læringsfellesskap kjennetegnes av: 

● Felles verdier og visjoner 

● Kollektiv ansvarlighet 

● Profesjonelt reflekterende miljø 

● Samarbeid 

● Individuell læring og gruppelæring 
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Innretting og dimensjonering 

I innrettingen av regional ordning har region Kristiansand valgt en nettverksform 

der alle barnehagene i regionen deltar i nettverk, i første omgang innenfor fire 

geografiske utviklingsgrupper. Etter hvert kan det bli aktuelt å organisere 

nettverkene på tvers av geografiske skillelinjer.  

I nettverkene møtes praksisfeltet og akademia på flere nivå i barnehagefeltet. 

Denne organiseringen bygger på et læringssyn der kunnskap utvikles i møte 

mellom mennesker og mellom praksiser og settes ut i livet gjennom lærende 

nettverk og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon. Det er et mål i 

ordningen og i partnerskapet at praksis og teori skal møtes som likeverdige og «to 

sider av samme sak». Det er derfor viktig for den gjensidige læringen at 

barnehagelærerutdanningen (BLU) er nært knyttet til ordningen og dermed del av 

læringssløyfen. 

 

Beskrivelse av de ulike arenaene 

Region Kristiansand etablerer høsten 2020 fire utviklingsgrupper. I disse gruppene 

forberedes og innrettes tema som skal foregå på to ulike nettverksnivå, 

ledernettverk og barnehagenettverk. UiA sine fagpersoner deltar i disse nettverkene 

og leder det faglige innholdet (se modell under). Når ordningen er i full gang vil det 

være fire lokale utviklingsgrupper med fire ledernettverk og med til sammen syv 

barnehagenettverk som er knyttet til disse. Barnehagenettverkene skal etter hvert 

møtes en til to ganger hvert semester mens det legges opp til at man møtes en 

gang i halvåret for lederne. Se illustrasjonen under.   
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Figur 1 Nettverksmodell Rekomp 

 

 

REKOMP nettverkets rolle 

Nettverket drifter ordningen og skal legge strategi, planlegge, utvikle og koordinere 

tiltak Dette innebærer en koordinering på tvers av regionen og et ansvar for at 

ordningen er i tråd med de rammer som gjelder for innhold og ressurser. I 

etableringsfasen har nettverket brukt tid på å legge til rette for et godt partnerskap 

der private og kommunale barnehager, UiA, nettverkene og de tillitsvalgte har vært 

aktivt deltakere i prosessen.  

 

UiA sine deltakere i nettverket skal sammen med barnehageeier og myndighet 

bidra til at nettverket har en strategisk og koordinerende funksjon. De skal også ta 

ansvar for å aktualisere, organisere og implementere den regionale ordningen ved 

UiA. UiA skal være en aktiv, faglig deltaker i samskapingsprosessene og utviklingen 

av kompetansetiltak i barnehagene på de ulike nivåene som er beskrevet under. 

Utviklingsveileder innkaller til møter og leder prosessen i nettverket. I tillegg har 

utviklingsveilederen ansvar for plan og fordeling og rapportering på tildelte midler. 

Utviklingsveileder skal ha en koordinerende funksjon og være bindeleddet til UiA så 

vel som kommunene.   
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Samskapingsgruppa bidrar til at faggruppe(r) blir opprettet på UiA 

Det er etablert en årlig møtearena der sentrale personer i 

barnehagelærerutdanningen (Kompetanseområde-lederne i BLU) kan gi innspill til 

de tema og tiltak i REKOMP. Denne samskapingsgruppa skal også gi råd om hvem 

som kan være aktuelle faglige ressurser innenfor tiltakene. I gruppa skal det også 

gis innspill til hvilke digitale ressurser som kan utvikles innenfor de enkelte 

tiltakene. Fagleder ved UiA innkaller til møtet og har ansvar for å bringe videre til 

Styringsgruppen og instituttlederne det man kommer frem til i møtet slik at 

tiltakene kan realiseres med UiA som faglig partner. 

 

I etterkant av møtet avklares det hvem fra UiA som leder utviklingstiltakene, og det 

lages en skisse til hvilke andre ressurser UiA kan bidra med. Timeantall og 

ressurser fra UiA avklares av faglig leder ved UiA etter samtale med Rekomp- 

utviklingsrådgiver basert på de tildelte midlene. Faglig leder, UiA er ansvarlig for å 

ta dialogen videre med den enkelte instituttleder for ressurstilgang og i samarbeid 

med utviklingsveileder gjøre avtaler om løsninger for hvert tiltak.  

 

Når kompetansetiltak og ressurs er avklart opprettes en faggruppe for hvert tema 

på UiA. De møtes for å komme til en felles forståelse om hensikt, tiltak og framdrift 

for så å møte de fire partnerskapsgruppene for videre foredling av tiltak og tema.   

 

 

Utviklingsgrupper  

Det skal etableres fire utviklingsgrupper ut fra geografisk nærhet. I 

utviklingsgruppene gjøres en tilpasning av Rekomp til de andre tema som 

barnehagene lokalt har fokus på, men samtidig bevares felles tema. Det er i denne 

gruppen man kjenner barnehagene og kommunenes pågående og tidligere 

satsinger. De fire utviklingsgruppene skal planlegge og tilpasse innholdet i 

nettverket slik at det gir mening for lederne og barnehagenes ansatte. Det blir 

viktig å få til en bearbeiding av tiltakene i Rekomp slik at de støtter barnehagenes 

kvalitetsutvikling mer enn å tilføre ytterlig et satsingsområde. Dette for å oppfylle 

strategiens krav om å tilpasse satsingen til den enkelte barnehages behov og 

ivareta prinsippene for barnehagebaserte tiltak slik de er beskrevet i planen.  

 

Det er utviklingsgruppen som skal endelig utforme innholdet i ledernettverket og 

barnehagenettverket. Det er også denne gruppen som skal bistå barnehagene med 

ulike digitale ressurser.  

Disse bør være representert i en utviklingsgruppe:  

• Fagleder UiA og utviklingsveileder Rekomp.  

• Faglige ressurspersoner fra UiA som skal ha ansvar for tiltaket/-ene.   

• 1-4 personer som kommunen velger, herunder representanter for 

private og kommunale eiere.  
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Barnehagemyndigheten i kommunen inviterer til møter i utviklingsgruppen. Disse 

planlegges sammen med utviklingsveileder og faglig leder UiA. UiA sine faglige 

ressurser bidrar til samskaping i hver av de fire geografiske partnerskapene og 

deltar i prosessen med å justere tiltaket til den gjeldende kontekst.  

 

 

Ledernettverkene  

De fire ledernettverkene skal driftes etter prinsippene om lærende nettverk og 

knyttes til de tiltak som er valgt, ut fra en felles plan i REKOMP. Disse er bearbeidet 

og rammesatt for den kontekst som lederne i hvert nettverk står i. Ifølge 

kompetansestrategien skal ledelse og utvikling av lederkompetanse stå sentralt 

innenfor alle tema. Ledelse er en forutsetning for at barnehagen skal kunne utvikle 

seg som organisasjon og utvikle personalets kompetanse. I nettverk for ledere er 

målet utvikling av profesjonelle lærende fellesskap, å støtte lederrollen i 

barnehagen gjennom å dele og utvikle kunnskap i nettverket.  

 

Kommunens barnehagemyndighet er vertskap, fasiliterer møtene og rammesetter 

innholdet til lokale forhold. UiA er ansvarlig for faglig innhold.  

 

I nettverkene er ambisjonen at alle barnehagene i kommunene deltar, ordinære 

private og kommunale og familiebarnehagene i den utstrekning det lar seg gjøre. 

Den barnehagebaserte kompetanseutviklingen skal rammesettes på dette nivået. 

 

 

Barnehagenettverkene  

Det er til sammen 7 ulike barnehagenettverk i denne organiseringen. Fire i 

Kristiansand, og et i hver av de andre utviklingsgruppene. Hvert av de består av en 

leder og en pedagog fra hver barnehage. Pedagogen skal sikre at nettverket blir 

praksisnært og være en støtte for den kompetanseutviklingen som skal foregå i sin 

barnehage. Målet er å danne læringsfelleskap der pedagoger og ledere møtes for å 

dele erfaringer og lære av hverandre. Nettverket skal fokusere på en mer 

praksisnær tilnærming til de tema/tiltak som er valgt, ut fra felles plan i REKOMP. 

Det vil også være nyttig at man i barnehagenettverkene modellerer metoder og 

prosesser som kan fremme læring i personalet i den enkelte barnehage.  

 

 

Barnehagenes kompetanseutvikling 

For at regional ordning skal bli barnehagebasert og nå ut til alle barnehageansatte 

så må det settes i gang prosesser på den enkelte barnehage der alle ansatte 

involveres. Med bakgrunn i deltakelse i nettverk for både styrer og pedagogisk 

leder, skal barnehagen jobbe med kompetanseutvikling.  
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De tema/tiltak som blir tatt opp i nettverkene skal bearbeides i barnehagen ut fra 

der de er og hva de ser at de har behov for. Til støtte for dette arbeidet skal det 

med de ulike tiltakene følge digitale verktøy som kan bidra i barnehagens arbeid 

med tema. Dette kan være podkaster, webinar eller ulike ressurser som 

presentasjoner, artikler eller refleksjonsspørsmål. Det er et mål at det skapes en 

dialog mellom barnehagene og UiA som likeverdige deltakere. Dette kan skje i 

nettverksarbeidet men også gjennom bruk av ulike digitale verktøy. De spørsmål og 

utfordringer som dukker opp i praksis vil være interessante og lærerike for alle 

deltakerne i nettverket, også UiA.  

 

Barnehagens styrer er ansvarlig for å sette i gang og drifte utviklingsprosesser i 

egen barnehage. Styrer er også ansvarlig for å delta og bidra i ledernettverk og 

barnehagenettverk, sammen med en utvalgt pedagog som kan støtte 

kompetansearbeidet på egen enhet.  

UiA er ansvarlig for å bidra med ulike verktøy som kan supplere og støtte 

kompetanseutviklingen.  

 

Satsingsområder 2020-21   

 

De barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltakene 

skal, ifølge den nasjonale strategien “Kompetanse 

for framtidens barnehage”, ta utgangspunkt i fire 

satsingsområder for å bidra til implementeringen av 

ny Rammeplan. Se modell.  

 

Det overordnede målet er å sikre alle barn et 

barnehagetilbud av høy kvalitet. Den 

barnehagebaserte ordningen skal spesielt bidra til at 

alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis 

gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.  

 

Nettverket har brukt det første året til å etablere et partnerskap med UiA og lage 

en felles forståelse av roller, ansvar og oppgaver i ordningen. En innretting og 

dimensjonering av ordningen som også innebærer en bærekraftig organisering av 

ressurser på UiA, kom på plass våren 2020. Nettverket ønsker å fortsette med 

Figur 2 Satsingsområder i kompetansestrategien 
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samskaping i partnerskapet innenfor disse fire områdene som alle kommer inn 

under satsingsområdet «barnehagen som pedagogisk virksomhet»:  

 

1. Partnerskap og forankring  

Utvikling av partnerskapet og den innretting og dimensjonering som er valgt 

slik at ordningen blir bærekraftig. Det kommende året vil det prøves ut og 

evalueres fortløpende den innretting og dimensjonering som er valgt. Den 

strukturen som er valgt er omfattende. Den involverer ledere og ansatte i 

over 200 barnehager som skal samles i ulike nettverk, under fire forskjellige 

utviklingsgrupper. Det vil være nødvendig å begynne i det små med få 

samlinger og heller øke opp etter hvert. 

 

Partnerskapsavtale mellom UiA og Region Kristiansand og eventuelt mellom 

kommunene og private og kommunale barnehager.  

 

2. Organisasjonslæring  

Utvikle profesjonelle lærende felleskap i hele barnehagefeltet og klargjøre 

barnehagenes ledere til å jobbe barnehagebasert og i partnerskap. Bruke 

lærende nettverk som metode for både myndighet/ eiere, ledere og ansatte i 

barnehagene. Skape kollektiv læring og endring gjennom erfaringsdeling, 

kollektiv refleksjon, tilgang til ny kunnskap, nye idéer og inspirasjon. 

Samskape om tema innenfor organisasjonslæring sammen med utvalgte 

fagressurser fra barnehagelærerutdanningen ved UiA, (KO lederne).   

 

3. Kartlegging og analyse 

Barnehagene bruker et valgfritt verktøy for kartlegging av egen virksomhet 

som de bringer med inn i de lærende nettverkene. Verktøy kan være 

ståstedsanalysen, Insight eller andre måter å analysere egen organisasjon 

på. Tema i nettverkene skal det kommende året være organisasjonslæring 

og barnehagenes egen kartlegging vil være bakgrunnen for deres videre 

arbeid med disse temaene.    

 

Det skal undersøkes muligheten for å forske på de funn barnehagene finner i 

sine ulike kartlegginger. Målet er da å finne et samlet bilde av barnehagene i 

region Kristiansand for så å sette retning for det videre arbeidet.    

 

4. Digitale verktøy  

Alle tiltakene i ordningen skal ha noen digitale elementer. Det må utforskes i 

partnerskapet hva som fungerer og hvilke verktøy som er mest aktuelle for 

barnehagene og barnehagelærerutdanningen.  
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Økonomi  

Kompetansemidlene som deles ut i regional ordning skal etter enighet i 

samarbeidsforumet fordeles med 40% til UiA og 60% til barnehagene.  

 

Midlene som er overført fra Fylkesmannen til Region Kristiansand, Rekomp for 2019 

er kr 2 408 360,00. Det er tilsatt en 80% stilling som utviklingsveileder i Region 

Kristiansand. Oppvekstnettverket har besluttet at 30% av denne kan regnes som 

arbeid med utvikling og dermed belastes kompetansemidlene. Dette tilsvarer kr 

93 759 for 2019. i tillegg har det gått ut noe til drift av nettverket. Ca. 2 mill. skal 

fordeles til utviklingsgruppene.  

 

Fase 1- 2019 midler:  

Klargjøre og forberede barnehagene til å kunne delta i ordningen. Herunder starte 

kartleggingsarbeid.  

 

Fase 2 - 2020 midler: 

Gjøre i underkant av 200 barnehager i stand til å delta i den kompetanseutviklingen 

som ligger i denne planen, ved for eksempel frikjøp av pedagoger. Det er en 

forutsetning at overføringene til Region Kristiansand for 2020 må gjenspeile det 

store antall barnehager som deltar i ordningen. Tildelingen til Region Kristiansand 

må derfor opp på et nivå over 2019.  

 

System og rutiner for fordeling og rapportering vil bli utarbeidet. Ubrukte midler vil 

overføres til neste år og fortløpende brukes til formålet beskrevet i denne planen. 

Kommune og eieres egeninnsats vil være administrasjon og iverksettelse av 

ordningen, samt deltakelse i utviklingsprosesser knyttet til etablering av 

partnerskap og samskaping i ordningen.  

 

Vi har stor tro på at den innretting og dimensjonering som Region Kristiansand nå 

går inn for, vil gi en positiv gevinst for barnehagene som deltar, men forventer at 

det vil ta tid å etablere dette. Nettverket ser også fram til et videre 

kompetansesamarbeid i et samlet Agder.   
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