
 

 

 

Finansieringsordninger for lærerutdanningsbarnehager ved HVL  
(vedtatt av styringsgruppen 06.11.20) 

 
 

Ved å tildele stimuleringsmidler til lærerutdanningsbarnehager vil det være med på å bygge kapasitet 

både hos eiere og ved HVL. I budsjettet er det også lagt opp til å støtte opp om statlige virkemidler 

fordi dette gir muligheter for en bærekraftig partnerskapsordning på sikt. Vi vet ikke pr. dags dato 

hvor lenge tildelinger til utvikling og drift av partnerskapssamarbeid blir gitt, som fra 2020 også 

omfatter barnehagelærerutdanning og de andre lærerutdanningene.  

Stimuleringsmidler til statlige- og andre virkemidler er: lærerutdanningsbarnehagekontakt, frikjøp av 

barnehagens personale til forsknings- og utviklingsarbeid, delte stillinger, vekst i antall praksisplasser, 

bistilling ved HVL og offentlig sektor ph.d./nærings- ph.d. I tillegg er det avsatt midler til 

veilederutdanning, ressurser for å koble barnehagene på forskerprogram og forskergrupper, samt 

avsatt midler til en dagskonferanse for barnehagene og personalet i 2020. 

 

Det er budsjettert med følgende stimuleringsmidler til lærerutdanningsbarnehagene:   

 

Lærerutdanningsbarnehagekontakt 

Lillejord og Børte (2014) har foretatt en forskningskartlegging av partnerskap i lærerutdanningen og 

oppsummerer at den viktigste forutsetningen for at et partnerskap skal lykkes er en realistisk 

oppfatning av hva som må til av ressurser, kompetanse og kapasitet. Ressurser i form av tid til 

samarbeid er en viktig suksessfaktor og vi ønsker å finansiere en lærerutdanningsbarnehagekontakt 

ved hver barnehage i inntil 2 år med kr 150 00 pr år. Dette tilsvarer frikjøp av en 

pedagog/barnehagelærer i ca. 20% stilling.   

 

Frikjøp av barnehagens personale til forsknings- og utviklingssamarbeid med HVL 

I budsjettet er det lagt opp til å stimulere hver barnehage til å etablere ordningen ved å gi støtte i 

inntil 2 år med kr 50 000 pr. barnehage.  

 

Delte stillinger 

Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene (KD2017) vurderer delte stillinger 

som et av hovedsporene for å styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen. 

HVL bør stimulere til og legge til rette for delte stillinger for å få til en god arbeidsdeling mellom 

lærerutdannere i praksisfeltet og på campus. Dette vil styrke praksisrelevansen i undervisningen på 

campus og teorirelevansen i praksisopplæringen. Det blir viktig å etablere en god dialog med 

skole/barnehageeier for å drøfte en felles strategi for å nå målbildet om at «delte stillinger og ph.d.-

utdannede lærere er vanlige» (Lærerutdanning 2025 s. 14). Barnehager som har delte stillinger ved 

HVL tildeles kr 50 000 i ett år (HVL dekker også sin lønnsandel av den delte stillingen, men dette 

belastes ikke prosjektet).   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-larerutdanningene/id2555622/


 

Vekst i antall praksisplasser 

Det er en utfordring for HVL/FLKI å skaffe nok praksisplasser og vi ønsker derfor å stimulere 

barnehagene til å ta imot flere studenter i praksis. I kriteriene krever vi at barnehagen har erfaring 

med å ta imot studenter og er interessert i å benytte hele det pedagogiske personalet som veiledere. 

Videre ønsker vi at barnehagen skal ta imot grupper av studenter i ordinær praksis, i tillegg til hele 

klasser med studenter. Det er ønskelig at studenter som er tilstede daglig er vanlig og at barnehagen 

betrakter studentene som en ressurs. I budsjettet er det avsatt et beløp som fordeles pr. student pr. 

uke som barnehagen tar inn ekstra (i forhold til det de har gjort tidligere). Vi anslår nå beløpet til kr 

100-200/student/uke, men dette fastsettes endelig når vi har større oversikt. 

 

Bistilling ved HVL 

En bistilling vil si at en vitenskapelig tilsatt ved HVL kan ha en 20% stilling hos en annen arbeidsgiver i 

tillegg. Barnehagen/eier dekker selv lønn til bistilling, men prosjektet gir stimuleringsmidler på kr 

50 000 (for 20% bistilling) i inntil to år.  

 
Offentlig ph.d./nærings ph.d. 
Virksomheter i offentlig- og privat sektor kan gjennom Offentlig sektor/nærings-ph.d.-ordningen søke 
om støtte for en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad. Doktorgradsprosjektet skal være relevant for 
virksomhetens ansvarsområde og bygge kunnskap og kompetanse som er relevant og anvendbar for 
virksomheten. Et Offentlig sektor/nærings-ph.d.-prosjekt er et samarbeid mellom tre parter: den 
offentlige/private virksomheten, et gradsgivende universitet eller høgskole og kandidaten. Les mer 
om nærings- ph.d her og Offentlig sektor ph.d. her 
 
HVL vil stimulere barnehageeiere til å ta i bruk ordningen og tildeler kr. 300 000 pr. kommune/eier 
dersom en kandidat starter opp på fakultetets doktorgradsprogram innen 01.01.2022. Kravet er at 
den som blir tatt opp i ordningen skal være ansatt i en barnehage.   
 

Midler avsatt internt ved HVL:  

• Veilederutdanning: 400.000 pr. barnehage 

• Kobling til forskergrupper:  

Hver forskergruppe ved HVL tildeles kr 200 000 pr. barnehage pr. år 

• Ressurser til følgeforskning og dagsseminar 

  

 

 

HVL, 13.11.20 

Bente C. Bakke 

Prosjektleder  

 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/narings-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-bedrift/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/offentlig-sektor-phd/

