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Den som slutter å bli bedre 

slutter å være bra 

Overordnet kompetanseplan for  
2018-2019 

 

Overordnet kompetanseplan 2018-2019  

tar utgangspunkt i KD’s reviderte strategi: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompetansestrate

gi-for-barnehage-2018_2022.pdf samt lokale behov og føringer. 

Mål:  

Sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet 

Delmål: 
Kompetansestrategien skal bidra til at  

- Andelen barnehagelærere i barnehagen øker  
- Andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker  
- Alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning  
- Flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på mastergradsnivå  
- Alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert 

kompetanseutvikling  
 
Prinsipper for innhold og organisering: 

- Kompetanseutviklingstiltakene skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav. 

- Individuelle og kollektive kompetansetiltak skal ses i sammenheng 

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

- Aktørene i barnehagesektoren skal samarbeide om kompetanseutvikling 

Satsningsområder 

Kompetansestrategien har fire tematiske satsingsområder som gir overordnede føringer for 

kompetanseutviklingen i barnehagesektoren. Satsingsområdene er forankret i formålsparagrafen i 

barnehageloven og skal støtte implementeringen av rammeplanen. Den norske barnehagetradisjonen 

bygger på en helhetlig pedagogisk tilnærming og respekten for barndommens egenverdi. 

Satsingsområdene er:  
- Barnehagen som pedagogisk virksomhet  
- Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 
- Språk og kommunikasjon  
- Barnehagens verdigrunnlag  

 
De nasjonale bestemmelsene er førende for våre lokale valg av kompetansehevingstiltak. 

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


Aktørenes roller og ansvar 
 

Målrettet rekruttering og kompetansebygging i barnehagesektoren er viktig for at alle barn skal få et 
likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Et avklart ansvarsforhold mellom berørte parter og aktører i 
barnehagesektoren er nødvendig for å få til et samarbeid om kompetanseutvikling, både på nasjonalt, 
regionalt og lokalt nivå. Barnehagens ansatte bør jevnlig delta i kompetanseutviklingstiltak og 
utviklingsarbeid for å heve sin kompetanse og øke sin forståelse for barnehagens innhold og oppgaver. 

Målgrupper 

Målgruppen for strategien er alle aktører i barnehagesektoren, blant annet Sametinget, 

Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen, universiteter og høyskoler, nasjonale sentre, foreldreutvalget 

for barnehager (FUB), barnehagemyndigheten, barnehageeiere, fylkeskommunen, fagskoler, 

Utdanningsforbundet, Fagforbundet, KS, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), 

studentorganisasjonene, regionale og lokale samarbeidsfora og de ansatte i barnehagen. Aktørene skal 

kjenne strategiens innhold og bidra til at målene nås. Målgruppen for strategiens tiltak er alle grupper 

av ansatte som arbeider direkte med barna i barnehagen: styrere, barnehagelærere og andre 

pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og andre assistenter 

Se figur 1 s. 12 Aktørene i barnehagesektoren 

Videreutvikle regionale ordninger for kompetanseutvikling for barnehage 
 

I løpet av kommende strategiperiode skal dagens organisering videreutvikles til at kompetansemidlene til dels på 

regionalt nivå. Følgende føringer vil bli lagt til grunn for ordningen: 

- De barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltakene skal ta utgangspunkt i strategiens 

tematiske satsingsområder.  

- Utdanningsdirektoratet tildeler årlig midler til kompetanseutviklingstiltakene.  

- For å få tildelt midler vil det etter hvert stilles krav om regionale samarbeidsfora.  

- Fylkesmannen skal koordinere de regionale samarbeidsforaene og tilrettelegge for samarbeid om 

kompetanseutvikling mellom kommunen som barnehagemyndighet, kommunale og private 

barnehageeiere, universiteter og høyskoler og andre relevante aktører.  

 

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


Hovedsatsingen for Oppvekstsektoren – Inkluderende læringsmiljø 
 

Målsetting IL: 

Alle barn opplever et godt og inkluderende læringsmiljø  

som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. 

 

Satsingsområde som er valgt fra kompetansestrategien er:  
Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 
 
Vennesla kommune har de siste årene vært med Inkluderende læringsmiljø (IL). Alle 

barnehagene har deltatt i satsingen som var planlagt gjennomført i perioden 2013 – 2016, 

men implementering av endring tar tid, og krever systematisk innsats. Derfor har 

kommunene som deltar i satsingen gått sammen om å videreføre arbeidet i perioden 2017-

2020. Alle de private barnehagene i Vennesla har fått tilbud om videre deltagelse og takket 

ja. Det er laget et eget rammeverk for satsingen, som nå er oppdatert med et tillegg for 

videreføringsfasen. Her er blant annet de fire opprinnelige kjernekomponentene spisset til 

to: 

- Relasjon og kommunikasjon 

- Ledelse av profesjonelle lærende fellesskap. 

Effektmålene er uendret: 

1. Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd 

tilhørighet, trygghet, trivsel og læring. 

2. Læringsmiljøet i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle 

barn og unges sosiale og faglige utbytte 

3. Redusere omfanget av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak. 

I forhold til effektmål 3 vil kommunen dra nytte av Udirs satsing på barnehagemiljø, 

skolemiljø og mobbing. Får å nå effektmål 3 må dagens organisering og arbeid være i 

tråd med systemteoretisk tenkning. Agder Kommunerevisjon IKS påpeker i sin rapport 

(Læring, utvidet samarbeid om tilsyn og kommunens egenkontroll) at dagens 

ressurstildelingsmodell hvor det i stor grad er slik at enkeltvedtak fra PPT genererer 

ressurser for barnehagene, med den konsekvens at barnehagene har insentiv til å 

klientifisere barnehagebarn må endres. Oppvekstsjefen vil ved oppstart av nytt 

barnehageår igangsette et arbeid for å realisere effektmål 3.  

I forhold til de to kjernekomponentene/temaene for satsningen vil vi i denne planen ha 

hovedfokus på ledelse av profesjonelle lærende fellesskap/nettverk. Det vil bli egne 

samlinger med dette som tema, samt nettverksarbeid med fokuset i etterkant av 

styrersamlingene (se kalenderdel)  
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I barnehagenes implementeringsplaner ser vi at det jobbes systematisk og godt med 

effektmål 1 og 2. Vedrørende effektmål 3 vil oppvekstsjefen som omtalt over sette i gang 

et arbeid for å se på nødvendigheten av organisatoriske endringer på det spesial 

pedagogiske område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle barnehagene i Vennesla er Være Sammen-barnehager.  

 
IL og Være sammen bygger opp om et godt barnehagemiljø, det innebærer blant annet å utvikle et 

trygt og godt psykososialt miljø, herunder barns trivsel, samt og arbeide med å forebygge mobbing 

og diskriminering. Ledernes rolle er avgjørende i arbeidet med å utvikle profesjonelle 

lærendefellesskap.  
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Rammeplan for barnehager 
 

Foregående barnehageår gjennomgikk vi alle kapitler i ny Rammeplan, med henvisning til viktige 

endringer. Vi har vist til og brukt mye av det som ligger som støttemateriell på Udirs sider og brukt 

profesjonelle lærende fellesskap/nettverk som metode for å sikre at alle har forstått innholdet. 

Gjennom dette arbeidet ble det løftet frem noen områder fra rammeplanen hvor det er ønskelig med 

særlig fokus fremover, videre omtalt i kalender høst og vår. 

Med utgangspunkt i rammeplanen har barnehagemyndigheten laget en veileder, ment til bruk ved 

utarbeidelse av barnehagens årsplan. Målet er at årsplan skal funger som et arbeidsverktøy for å 

etterleve rammeplanens krav.  

Vi kommer til å fortsette med å ha fokus på rammeplanen, støttemateriell og lærende nettverk i året 

som kommer. Vi vil også løfte frem best praksis ved å dele referat fra nettverksgruppene og be ulike 

styrere om å dele sine erfaringer. 

Andre kompetansehevende tiltak som tilbys: 
- Master i barnehagekunnskap 

- Styrerutdanning v/ UiA  

- Veilednings studie v/UiA 

- ABLU – arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 

- Veiledning av nyutdannede barnehagelærere (Mentor A-veiledning) 

- KOMPAS 

- Fagskoleutdanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med dette som bakgrunn, tilbys følgende lokale kompetansehevende tilbud for ansatte i Vennesla-

barnehagene 2018 – 2019: 

https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/4191330.2534.7qsnwzpqmn7zp7/Veileder+til+utarbeidelse+av+%C3%A5rsplan.pdf
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Høst 2018 

Måned Dato/ 
sted 

Tiltak med tema  Samarbeidspartnere 
og utviklingstiltak 

August 30.08.18 
08.15-1200 
Herredshuset 

Styrer og rektortreff  

September 12.09.18 
13.00-15.00 
Herredshuset 

Oppstartsamling Mentor A  

19.09.18 
18.00-20.00 
Kulturhuset 

Kompetanseheving nytilsatte: 
«Satsingen Inkluderende læringsmiljø – 
introduksjon og forankring nytilsatte» 

 

26.09.18 
Herredshuset 

Kurs nytilsatte: 
«Være sammen» 

Marianne, Karin og 
Sigrid 

27.09.18 
08.15-1100 
Herredshuset 

Styrertreff  

Oktober 10.10.18 
08.00-10.00 
Herredshuset 

Samling ute-gruppene  

11.10.18 
10.00-15.00 
Kulturhuset 

Fagsamling for ledere:  
«Ledelse og lærende nettverk. Ledelse 
og utvikling av profesjonelle lærende 
fellesskap» 

Pål Roland, Universitetet i 
Stavanger 

23.10.18 
08.30-1600 
Sal 2 

Ferdighetskurs for Styrere 
«Ledelse av personal og samtale 
foreldre/foresatte og barn» 

Siri Søftestad, Inger Lise 
Andersen og «Si det»? 

30.10.18 
18.00-20.30 
Niels Henrik 
Abelshus, 
Kristiansand 

Fagsamling personalet i barnehage og 
PPT:  
«Se barnet innenfra» 

Tilknytningspsykologene  

 

November 01.11.18 
08.15-1200 
Herredshuset 

Styrer og rektortreff  

27.11.18 
09.00-14-00 
Kulturhuset 

Fagsamling for ledere:  
«Barnets subjektive opplevelse av et 
trygt og godt barnehage- og 
skolemiljø – Barnekonvensjonen i 
praksis» 

Kjersti Botnan Larsen, 
Barneombudet 

Desember 06.12.18 
Herredshuset 
08.15-1300 

Styrertreff  

 

 Innføring i Visma flyt barnehage vil tilkomme høst 2018 
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Nettverksgrupper: 

 Gruppe 1: Smååsane, Klokkerstua, Eikeland, Solsletta og Barnestua 

 Gruppe 2: Djupmyra, Lær Vennesla, Mariknotten, Lær Søn/Erk og Snømyra 

 Gruppe 3: Øvrebø, Harestua, Hompetitten, Jordbærstrået og Bringebærdalen 

Vår 2019 

 

Måned Dato/ 
sted 

Tiltak med tema  Samarbeidspartnere 
og utviklingstiltak 

Januar    

Februar    
   
   
   

Mars    
   
   
   

April    

   

Mai    

Juni    

 

 Pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid og digital kompetanse 

 Ferdighetskurs forebygging og avdekking vold og seksuelle overgrep for barnehageansatte 

 

 

 

 


