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FORORD 

 

Barnehagen skal bidra til at barn får en god start i livet. Alle 

barn skal få mulighet til å utfolde sin skaperglede og 

utforskertrang i trygge omgivelser, sammen med andre barn 

og voksne. Det barnet opplever hver dag, har en betydning i 

seg selv. Leken er det viktigste utgangspunktet for læring, og 

barnehagen skal legge til rette for et variert leke- og 

læringsmiljø. 

 

En god barnehage krever kompetente ledere og faglig 

reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste 

enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i 

barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, 

anerkjenne og følge opp barn i deres utvikling. Å investere i 

de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna. Styrere 

og pedagogiske ledere har en nøkkelrolle for utvikling av 

kvalitet i barnehagen.  

 

Planen legger opp til å sikre barnehagebasert 

kompetanseutvikling. Det er i den enkelte barnehage at 

utviklingsarbeidet skal foregå. Alle styrere og pedagogiske 

ledere må ha en basiskompetanse på å drive utviklingsarbeid 

i barnehagen. Styrerne forpliktes til å ha ansvar for 

utviklingsarbeidet i barnehagen. 

Denne planen gjelder for alle kommunale og private 

barnehager1 på Fosen, og vedtas politisk i alle kommuner. 

Planen er en videreføring av Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen av 

10.11.2014. OFO oppnevnte ei arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å revidere den 

opprinnelige planen. Denne gruppa har bestått av:  

 Kjell Petter Hestmo, sektorleder oppvekst og kultur, Osen 

 Anne Murvold Risvik, rådgiver rådmannens stab, Ørland 

 Wenche Olden Moen, enhetsleder barnehage, Bjugn 

 Bente Butli, sektorleder barnehage, Rissa 

 Gøril Dønheim-Nilsen, regionkonsulent oppvekst og utdanning, Fosen regionråd

                                                                    
1 Private barnehager kan ikke pålegges å følge denne planen, men må dokumentere at den nasjonale 
kompetanseplanen etterleves på annet vis dersom de velger å ikke følge den. 

Kommunen 

som 

barnehage- 

myndighet skal 

sikre at barna i 

barnehagen får 

et godt 

pedagogisk og 

trygt 

barnehage-

tilbud. 

Barnehageeier 

har ansvaret 

for at de 

ansatte får den 

nødvendige 

opplæringen 

og får deltatt i 

kompetanse-

utviklingen på 

sin egen 

arbeidsplass 
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MÅL OG MÅLGRUPPE

 

Målgruppen for strategien er alle 

aktører i barnehagesektoren. De må 

være kjent med, ta ansvar for innholdet i 

strategien og bidra til gjennomføringen 

av den. 

Kommunen som barnehagemyndighet 

skal sikre at barna i barnehagen får et 

godt pedagogisk og trygt 

barnehagetilbud.  

Barnehageeier har ansvaret for at de 

ansatte får den nødvendige opplæringen 

og får delta i kompetanseutviklingen på 

sin egen arbeidsplass.  

Styrere og pedagogiske lederes 

kompetanse er nødvendig for at 

barnehagene skal kunne gjennomføre 

kompetanseutvikling for alle ansatte. 

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må 

barnehagen og de ansatte være i endring 

og utvikling.  

 

Målet med kompetansesatsingen er: 

- å heve kompetansen på alle 

nivå i barnehagene og at alle 

barnehagene jobber 

barnehagebasert med 

kompetanseutviklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

For at barnehagen skal kunne 

oppfylle sitt samfunnsmandat 

og realisere kommunenes 

målsettinger, kreves en stadig 

utvikling av kompetansen til 

alle grupper av ansatte i 

barnehagen. 
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INNHOLD 

 

Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen 2016 – 2018 bygger på den 

nasjonale strategien ”Kompetanse for framtidens barnehage – Strategi for kompetanse og 

rekruttering 2014-2020”, men er også knyttet til allerede igangsatt utviklingsarbeid eller 

prosjekter i barnehagene. 

 

Barnehagen som lærende organisasjon skal være plattformen i arbeidet med de 

tematiske satsingsområdene. Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er derfor en 

sentral oppgave for styreren i samarbeid med de pedagogiske lederne. 

 

Gjennom barnehagebasert 

vurdering2 skal barnehagene 

selv velge hvilket 

utviklingsområde som skal ha 

hovedfokus i perioden denne 

planen er gyldig for. Valg av 

utviklingsområde skal kunne 

knyttes til de tematiske 

satsingsområdene beskrevet i 

den nasjonale 

kompetansestrategien.  

 

Satsingsområdene er forankret i 

formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver:  

 Danning og kulturelt mangfold 

 Et godt språkmiljø for alle barn 

 Barn med særskilte behov  

 

Utdypende eksempler på aktuelle tema barnehagen kan ha fokus på innenfor de ulike 

satsingsområdene finnes i den nasjonale kompetansestrategien.3  

                                                                    
2 http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Stastedsanalyse-for-barnehager/ 

 
3 http://www.udir.no/Upload/barnehage/Kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf?epslanguage=no 

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Stastedsanalyse-for-barnehager/
http://www.udir.no/Upload/barnehage/Kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf?epslanguage=no
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I tillegg forventes det en ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i løpet av 

2016, som skal gjelde fra høsten 2017. Denne vil også være i fokus i 

kompetansehevingstiltakene i planperioden.  

 

Kunnskap om de yngste barnas utvikling skal stå sentralt i arbeidet innenfor alle 

satsingsområdene. Det gjelder også kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av 

digitale verktøy. I tillegg jobber barnehagene med andre tema for å sikre at de jobber i 

henhold til enhver tid gjeldende lover og rammeverk. 
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STRUKTUR 

 

Denne strategiplanen gjelder for tre år og inkluderer alle grupper av ansatte i 

kommunale og private barnehager. Ikke-kommunale barnehager inviteres til å delta i 

kompetansehevingstiltakene.  

  

Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen ble første gang vedtatt i OFO i 

2014, og revideringsprosessen i 2016 har ført til en omfattende strukturendring når det 

gjelder hvordan Fosenregionen ønsker å disponere store deler av kompetansemidlene 

for barnehagene i gjeldende planperiode. Barnehagebasert kompetanseutvikling er 

hovedfokus i denne reviderte strategien, noe som vil gjenspeiles i hvilke regionale tilbud 

som blir gitt i planperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De regionale kompetansetiltakene er 

organisert i følgende områder: 

FORMELL KOMPETANSE – UTDANNING 

BARNEHAGEBASERT 

KOMPETANSEUTVIKLING 

BASISKOMPETANSE / KURS 
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FORMELL KOMPETANSE – UTDANNING

 

Formell kompetanse omfatter: 

-  Grunnutdanning og 

videreutdanning som gir 

studiepoeng 

- Videreutdanning uten 

studiepoeng   

GRUNNUTDANNING  

Flere kommuner på Fosen mangler 

barnehagelærere. Høsten 2013 ble det 

derfor startet opp desentralisert 

barnehagelærerutdanning på Fosen. 

Dette er et samarbeidsprosjekt med 

NORD universitetet. Studiet er et 

deltidsstudium over fire år, med 

nettbasert undervisning, samlinger og 

praksis. Praksis gjennomføres i 

barnehager på Fosen.  

 

FAGBREV – BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 

Kommunene på Fosen ønsker å legge til 

rette for at flere assistenter og 

fagarbeidere får ta fagbrev som barne- 

og ungdomsarbeidere. Flere assistenter 

har allerede tatt den teoretiske prøven. 

Vi ønsker å legge til rette for at praksis 

blir vurdert og at assistentene kan gå 

opp til fagprøven. 

STYRERUTDANNING 

Kommunene oppfordres til å legge til 

rette for at styrerne tar styrerutdanning. 
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BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLINGSTILTAK 

 

Barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak4 er utviklingsarbeid som involverer hele 

personalet og som foregår i den enkelte barnehage.  

 

Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles 

lokalt, gjerne i samarbeid med relevante 

kompetansemiljøer, kommunen som myndighet eller 

andre barnehager. Alle barnehagene vil i løpet av 

planperioden få tilbud om veiledning av et eksternt 

kompetansemiljø inn i eget utviklingsarbeid. 

 

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 kompetansenivå og erfaring. Denne 

strategiplanen legger opp til mulighet for et 

skreddersydd opplegg i den enkelte barnehage, der 

alle ansatte er med på hele prosessen, fra valg av 

satsingsområde til gjennomføring av 

læringsprosessene.  

 

En av målsettingene med barnehagebasert 

kompetanseutvikling er at barnehagen skal 

utvikle seg til å bli en lærende organisasjon. 

Et kjennetegn med en lærende organisasjon 

er at alle ansatte er engasjert i å skape og 

dele kunnskap om hvordan de best kan nå 

organisasjonens mål. I slike organisasjoner 

stimuleres de ansatte til å se ting på nye 

måter og kontinuerlig utforske hvordan man 

kan lære sammen. Dette krever et 

systematisk utviklingsarbeid på individ og 

organisasjonsnivå, og et forpliktende samarbeid mellom barnehageeier, styrer, 

pedagogisk leder og alle ansatte i den enkelte barnehage.  

                                                                    
4 http://www.udir.no/Spesielt-for/Minoritetsspraklige-elever/Kompetanse-for-mangfold/Barnehage--og-
skolebasert-kompetanseutvikling/Barnehagebasert-kompetanseutvikling/ 
 

Personalets kompetanse er 

den viktigste ressursen i 

barnehagen og er en 

forutsetning for at 

barnehagen skal være en 

god arena for at 

barnehagen skal være en 

god arena for leik, omsorg, 

læring, danning og sosial 

kompetanse. 

 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Minoritetsspraklige-elever/Kompetanse-for-mangfold/Barnehage--og-skolebasert-kompetanseutvikling/Barnehagebasert-kompetanseutvikling/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Minoritetsspraklige-elever/Kompetanse-for-mangfold/Barnehage--og-skolebasert-kompetanseutvikling/Barnehagebasert-kompetanseutvikling/
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Det er viktig at styreren i barnehagen, gjerne i samarbeid med barnehageeier, 

reflekterer over hvordan personalet skal organiseres i dette utviklingsarbeidet. Sentrale 

spørsmål vil da for eksempel kunne være;  

Hvilke grupperinger er naturlige i kompetanseutviklingsprosessene i vår barnehage?  

Hvem skal være involvert i å lede utviklingsprosessene i barnehagen?  

Hvilke møtearena skal benyttes?  
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Tiltak som skal støtte barnehagene i sitt arbeid med barnehagebasert 

kompetanseutvikling: 

 

 Barnehageeier gir tilbud om veiledning når det 

gjelder gjennomføring av ståstedsanalyse i egen 

barnehage som grunnlag for valg av 

satsningsområde. (Regional kursdag med tema 

ståstedsanalyse for barnehager ble gjennomført 

for styrere og barnehageeiere i februar 2016.) 

 

 Tilbud om veiledning en gang hvert semester fra 

eksternt kompetansemiljø i arbeidet med 

utviklingsprosessene i egen barnehage knyttet til 

eget satsingsområde.  

 

 Etablering av lærende nettverk for styrere og 

ped.ledere som har ansvar for å drive 

utviklingsprosessene i egen barnehage. 

Nettverkene skal styrke styrere og ped.ledere i 

arbeidet med å lede 

kompetanseutviklingsarbeidet i egen 

organisasjon. Nettverkene skal koordineres og 

drives av regionkonsulenten i samarbeid med 

eksternt kompetansemiljø.  

 

 Barnehager som deltar i barnehagebaserte 

kompetansehevingstiltak i tråd med denne planen vil få økonomisk støtte av 

Fosen regionråd til å frigjøre tid for planlegging av det pedagogiske 

utviklingsarbeidet i perioden denne planen gjelder for. Styrer skal i samråd med 

barnehageeier bestemme hvordan disse midlene skal anvendes og på hvilken 

måte dette skal organiseres i den enkelte barnehage.  
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Dokumentasjon i kompetanseutviklingsarbeidet: 

Det er vanlig å skille mellom begrepene dokumentasjon og pedagogisk 

dokumentasjon. Dokumentasjon kan defineres som det å observere, fotografere eller 

filme barn når de undersøker noe eller leker i barnehagen, men kan også bety en 

skriftlig bekreftelse på at noe er gjennomført. Dokumentasjon fanger én side ved det 

som har skjedd og er derfor stort sett alltid fortidsrettet. Først når de voksne, gjerne 

sammen med barna, reflekterer over og diskuterer det de ser, hører og leser i 

dokumentasjonen blir dokumentasjonen pedagogisk. Først gjennom slike 

refleksjonsprosesser vil dokumentasjonen kunne få konsekvenser for det videre 

arbeidet. Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre og kritisk granske sin 

egen praksis.5  

 

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

(2011) blir dokumentasjon og pedagogisk refleksjon 

omkring dokumentasjonen fremhevet som sentralt for å 

sikre kvalitetsutvikling i barnehagene. Rammeplanen sier 

blant annet at ”Viten om personalets arbeid og barns 

virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for 

barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel 

for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og 

reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid 

må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over 

barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen 

som arena for lek, læring og utvikling” s. 55.  

Videre sier rammeplanen at ”Systematisk vurderingsarbeid 

legger grunnlaget for barnehagen som lærende 

organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på 

tradisjoner, sammensatt kompetanse, innforståtthet og taus 

kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for 

å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling” s. 56. 

 

I sin doktorgradsavhandling "Men så kan man ju också 

tänka!". Pedagogisk dokumentation som 

förändringsverktyg i förskolan.”(2013)6 søkte Karin Alnervik å forstå sammenhengen 

mellom pedagogisk dokumentasjon og den læringen og endringen av barnehagen som 

foregår i svenske barnehager, der pedagogisk dokumentasjon har vært brukt som 

                                                                    
5 Taguchi, H. L. (2015). «Hvorfor pedagogisk dokumentasjon?». Universitetsforlaget, Oslo. 
6 Alnervik, K. (2013). "Men så kan man ju också tänka!". Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i 
förskolan. Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping 

«La meg være barn,  

la meg leke nå. 

For alle de store  

har engang vært små. 

Men ta ikke leken fra meg. 

Jeg vil leke en stund,  

jeg vil leke meg sunn. 

Jeg vil leke meg stor,  

jeg vil leke for livet. 

På menneskets jord» 

(Eyvind Skeie) 
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verktøy i 10–15 år. Studien viser at pedagogisk dokumentasjon kan brukes som et 

verktøy til å endre det pedagogiske arbeidet i barnehagene.  

Arbeidet med pedagogisk dokumentasjon har ført til diskusjoner om epistemologiske 

spørsmål (dvs. måter å erkjenne eller forstå kunnskap på) og ontologiske spørsmål (dvs. 

hvordan noe eksisterer eller framtrer) blant personalet i de undersøkte barnehagene. 

Det kan for eksempel være diskusjoner om hvordan personalet oppfatter og forstår 

læring og kunnskap. Diskusjonene har ført til endringer av barnehagepersonalets 

pedagogiske praksis fordi motsetninger i organisasjonen og måten personalet oppfatter 

det pedagogiske arbeidet på, har kommet til syne. Det kan dreie seg om ulike syn på 

hvorvidt store eller små barnegrupper fungerer best, og om vekten bør ligge på 

planlagte aktiviteter eller en utforskende tilnærming. For å overkomme disse 

motsetningene har barnehagene over tid endret sin organisering både på enhetsnivå og 

på barnegruppenivå. 

 

I arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehagene på Fosen skal både 

dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon være bærebjelker i utviklingsarbeidet 

i den den enkelte barnehage. Det forventes at barnehagene: 

 Bruker ståstedsanalyse som verktøy i prosessen for å definere barnehagens 

nåsituasjon ved oppstart av denne strategiperioden og som bakgrunn for valg av 

satsingsområdet.  

 

 Planlegger og gjennomfører 

systematisk bruk av pedagogisk 

dokumentasjon i lærende møter i 

personalgruppa. Styrer har i 

samarbeid med barnehageeier og 

eksternt kompetansemiljø ansvar 

for valg av arbeidsmetode.  

 

 Gjennomfører skriftlige halvårlige 

evalueringer av egen 

utviklingsprosess, hvor det er 

naturlig at ståstedsanalysen 

gjennomført i 2016 blir et 

referansepunkt. Evalueringen 

skal også beskrive det videre 

arbeidet med barnehagebasert 

kompetanseutvikling. Første 

evaluering skal sendes inn til 

barnehageeier i mai 2017.  
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BASISKOMPETANSE /KURS 

 

Basiskurs 

Kompetanseplanen skal sikre at alle ansatte i barnehagene får kompetanseheving 

innenfor prioriterte temaer. Men de ulike gruppene av ansatte har også behov for 

basiskompetanse. Derfor gis det tilbud om gjentagende basiskurs hvert år.  

Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at alle ansatte uten kompetanse og erfaring fra 

barnehage får en innføring i barnehagens samfunnsmandat, ansvar og innhold. Dette 

kompetansetiltaket skal utvikles og gjennomføres lokalt i samarbeid med relevante 

kompetanseutviklingsmiljøer og må følges opp i barnehagen i etterkant. 

Eks. på basiskurs: 

 Kurs og veiledning for nyutdannede førskolelærere og deres mentorer (NY-

tiltaket) 

 TRAS-kurs – oppdatering (i samarbeid med regional PPT-ressurs) 

 

Årlig fagdag for alle ansatte 

I november hvert år holdes en fagdag med tema som kan knyttes til alle barnehagenes 

satsingsområder, og som skal bidra til å styrke alle ansattes forståelse for og 

kompetanse i å være aktive deltakere i barnehagebasert kompetanseutvikling.  

Fagdagen er obligatorisk for alle ansatte i de kommunale barnehagene. Styrere og 

pedagogiske ledere har ansvar for at innholdet i fagdagen blir integrert i det videre 

arbeidet i barnehagene.  

  

Andre kursdager 

Det vil hvert år tilbys kurs/fagdager/samlinger med tema som er aktuelle for ulike 

grupper i barnehagesektoren. Disse enkeltstående dagene arrangeres av 

regionkonsulenten. Det er styreren i den enkelte barnehage som har ansvar for å 

vurdere hvilke kurs/fagdager som er relevante for egen barnehage, og hvilke 

medarbeidere som er aktuelle deltakere.  

Den årlige Oppvekstplan for Fosen vil vise hvilke kurs/fagdager som kan være aktuelle 

for barnehageansatte. Aktivitetsplanen for oppvekstområdet sendes ut til barnehagene 

via styrerne, og gir oversikt over kurs/samlinger, datoer og foredragsholdere.
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Eksempler på kurs/fagdager som er avhold eller planlagt i 2016: 

 

 Ståstedsanalyse for barnehagene 

v/ Marianne Meling og Solgunn 

Wiik Bjørke, Hardanger/Voss 

kompetanseregion 

 Regional fagdag for styrere med 

tema: Meld. St. 19 «Tid for lek og 

læring», endringer i 

barnehageloven og ny rammeplan 

(samarbeid med FMST) 
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ØKONOMI 

 

Fosen regionråd mottar årlig kompetansemidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som brukes til å finansiere tiltakene i denne planen. I 

tillegg vil fondsmidler for etterutdanning barnehage hos Fosen regionråd bidra til å 

finansiere tiltakene.  

Alle kurs, videre- og etterutdanning er gratis. Barnehagene må selv dekke utgifter til 

vikar, reiseutgifter og materiell 

 

EVALUERING 

 

Denne kompetanseplanen er et viktig tiltak for å nå kommunenes mål om økt 

kompetanse og kvalitet i barnehagene. For å kunne måle en eventuell styrking på disse 

områdene forutsettes det at alle barnehagene starter kompetansesatsingen med å 

gjennomføre ståstedsanalysen. Det vil gi et godt bilde på enhetens kompetanse, styrker 

og utfordringer samtidig som det øker bevisstheten om eget arbeid hos de ansatte.   

 

Jfr. kulepunkt 3 s. 16 (om Dokumentasjon i kompetanseutviklingsarbeidet) skal alle 

barnehagene som deltar i denne kompetansestrategien gjennomføre skriftlige halvårlige 

evalueringer av egen utviklingsprosess, hvor det er naturlig at ståstedsanalysen 

gjennomført i 2016 blir et referansepunkt. Evalueringen skal også beskrive det videre 

arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling. Første evaluering skal sendes inn 

til barnehageeier i mai 2017. Barnehageeier tar med evalueringene i møte i OFO, hvor 

det gjennomføres en halvårlig regional evaluering av tiltakene i strategien.   

 

En ny ståstedsanalyse gjennomføres ved utgangen av 2018 for å se om mål om økt 

kvalitet og kompetanse er nådd. 

 

Opplæringsloven § 13-10 krever at det årlig skal utarbeides en rapport om tilstanden i 

grunnopplæringen. Noe slikt krav ligger ikke inne på barnehageområdet. Kommunene 

på Fosen anbefales å utarbeide en kvalitetsmelding for barnehagene.  

 

Det legges også opp til korte evalueringer av hvert kurs, for å få en tilbakemelding på om 

vi har lyktes med tema, foredragsholdere og organisering. 
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TRYGG, LEKENDE, LÆRENDE 

 


