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v/Sissel Halland



Regionale samarbeidsfora – struktur:



I «to-spann» fra HVL:
Sissel Halland og Randi Elisabeth Nordlie



Arbeid vårt:
Arbeidsutvalg [AU]:

• Leder: Barnehagesjef Haugesund kommune – Elisabeth Nygaard

• Møteplass Haugesund Rådhus
• Ca. 1-2 møte i mnd. fra august 2018 – oktober 2019
• Møte før møte mellom HVL og leder

• Utarbeide plan for Regionalt samarbeid for kompetanseutvikling i barnehage (Barnehageregion NordR 2019)

• «Rigging» av arbeid tidlig høst 2018:
• AU og styringsgruppa møttes 2 dager til rolleavklaringer, økonomiske avklaringer, «bli kjent» og 

sosialt samvær.
• Begynnende felles definering av begrep som «barnehagebasert kompetanseutvikling» og 

«partnerskap» – felles forståelse viktig FØR tiltak og konkret samarbeid!
• Dialog og drøfting rundt forståelsen av ordningen



Videre ...

• Bevart dialogen og drøftingen rundt forståelsen av ordningen
• Dialog og drøfting med tanke på at barnehagene skal 

kartlegge sine kompetansebehov
• Høst 2018 gjennomførte barnehagene karlegging av 

kompetansebehov via ståstedanalyse
• Arbeidsgruppa: Analyse av kartlegging og identifisering av 

kompetansebehov
• «Ferdig» oversikt kompetansebehov 15.12.18



Prioriterte kompetansehevingsområde:

Ut fra kartleggingen av kompetansebehov i barnehagene i NordR har vi prioritert 
følgende område for kompetanseheving:

1. Ledelse/pedagogisk ledelse.
2. Kollektive refleksjons- og læringsprosesser knyttet til 

barnehagebasert kompetanseutvikling.
3. Planlegging, analyse og vurdering.



Arbeid våren 2019:
• Avsluttet arbeidet med plan for regionalt samarbeid for 

kompetanseutvikling i barnehage (Barnehageregion NordR 2019)
• Arbeidsgruppa og styringsgruppa i region Nord-Rogaland hadde 

ReKomsamling Sola Strandhotel 23.–24. mai 2019 med mål om felles forståelse 
og hvordan møte eventuelle samarbeidsutfordringer…

• Foredragsholdere:
• 23.05. Øyvind Glosvik
Tema: Partnerskap, visjon og verdier - Diskusjon i grupper.

• 23.–24.05. Marit Bøe og Gerd Sylvi Steinnes
Tema: Fra plan til praksis.

· Innføring i ekspertutvalget sin rapport
· Hvordan få til gode løft i barnehagesektoren
· Refleksjon – og læreprosesser med mål om felles forståelse
om barnehagebasert kompetanseutvikling



Arbeid høsten 2019 og veien 
videre:
• 26. 09. 19 Felles kompetanseheving for alle styrere og pedagogiske ledere i Nord-Rogaland. Tema:

• Partnerskap med HVL: Margareth Eilifsen og Edit Bugge
• Barnehagebasert kompetanseutvikling: Kjell Åge Gotvassli
• Pedagogisk ledelse: Randi Elisabeth Nordlie

• 03.12.19 og 05.03.20 (oktober 2020?): Tema:
• Kvalitet i barnehagen, observasjon, kartlegging – og analysekunnskap: Lars Myhr

• Utvelgelse av pilot – og klyngebarnehager

• Skisse for pilotering: Mål, hensikt, kriterier, organisering og periodeplan/årshjul og samarbeidskontrakter

• Karleggingsredskaper – hvilke og hvordan bruke disse for pilotbarnehagene og de øvrige barnehagene ?

• Lærende nettverk for pilot - og klyngebarnehager - hvordan?

• Hvordan benytte studenter inn i arbeidet?



Gode erfaringer:

• To – spann fra HVL
• Møter
• Samarbeid
• Bilturer

• Tid til «rigging», drøftinger og avklaringer for å skape felles forståelse i arbeidsgruppa og
styringsgruppa

• Bygge kjennskap og tillit

• Ikke planlegge og starte tiltak FØR felles forståelse av begrep som «barnehagebasert
kompetanseutvikling» og «partnerskap» er etablert

• Spennende, interessant og veldig kjekt! Gleder oss til veien videre :)


