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Litt om strategiplanen (arbeid som har vært)
Studieår Samlinger, når og hvor Mål Tema Mellomarbeid - mellomprosjekt Møter og rapporter til 

UDIR
Andre oppdrag 
tilknyttet oppdraget

2018/19 8. november:
Oppstart-samling, 1 dag, 
Gardemoen, 102 deltagere, 
Storsamling (-familien)

11. og 12. februar:
To dagers samling, 
Gardemoen, 68 deltagere, 
UH-sektoren (mest ledere 
og evo)

29. mai:
1 dag, Gardemoen, 55 
deltagere, UH og fylkesvise 
samarbeidsforum

Etablere et nettverk for 
ordningen i UH 
sektoren

Gjennomføre første 
kartlegging

Bli kjent!

Se på begrepet: Barnehagebasert 
kompetanseutvikling (v/ Ø. Glosvik)
- Praksisrettet og forskningsbasert 
innhold

Tett på barnehagebasert 
kompetanseutvikling -
samarbeidsstrukturer og 
barnehagebaserte prosjekt v/ Hege 
Fimreite (HVL)
Presentasjon av kartleggings-
rapporten!
Planlegge regionale samlinger

Før andre samling: se filmen fra UDIR sine 
sider om barnehagebasert 
kompetanseutvikling

Begynne å etablere en nettside for 
nettverket 
(https://www.hvl.no/samarbeid/nasjonalt-
nettverk-for-rekomp/)

Rapport fra kartlegging

Rapporteringsmøte i 
Bergen høst 18 og vår 
(14.6) 19.

Oppsummer-ende 
møter etter hver 
samling

Deltagelse på 
Fylkessamling 5. 
februar

Studieår Samlinger, når og hvor Mål Tema Mellomarbeid - mellomprosjekt Møter og rapporter til 
UDIR

Andre oppdrag 
tilknyttet oppdraget

2019/20 25. september:
1 dag, Gardemoen, 50 
deltagere, UH-sektoren

14. og 15. november:
To dager, Alta, 44 deltagere, 
UH-sektor (flere faglærere)

16. og 17. mars:
Fellessamling med 
skole/ Dekomp, på 
Lillestrøm, (maks 200 
deltagere)

Etablere nettverket som 
arena for 
erfaringsdeling

Få på plass en 
nettside/nettportal som 
kan gi tydelig 
informasjon om 
nettverket og arbeidet 
som gjennomføres i UH.

Mål for tredje samling: å 
konkretisere prinsipp 
for 
begrepet barnehagebas
ert kunnskapsutvikling

Igangsetting av regional ordning for 
kompetanseutvikling. Samhandling 
og partnerskap mellom UH og 
praksisfelt

Hvordan kan UH-institusjonene dra 
nytte av hverandre for å veie opp for 
ujevnt fordelt kompetanse?

Hvordan kan de tidligere nasjonale 
sentra bidra til kompetanseheving 
hos UH?

Arbeide med begrepet: lærende 
organisasjoner – lærende nettverk

Til første samling: Utfordringer og 
problemstillinger UH møter i 
implementering/ igangsettingen av 
ordningen

Før andre samling: Ta med eksempel fra 
barnehagebasert arbeid.

Før tredje samling: Undersøke 
barnehagebasert kompetanseutvikling i 
egen UH (inkl. FOU og ledelse).

For nettverks-
koordinatorene: gjennomføre en 
spørreundersøkelse om behovet for en 
digital læringsplattform – våren 2020

Refleksjonsnotat 
(H2019) sendt til UDIR 
på e-post.

Statusmøte 28. 
november, Oslo, 
sammen med UDIR 
og Dekomp

Delta på FM-nettverket 
sin samling 13. og 14 
februar

Statusmøte med UDIR 
og DeKomp, 10 juni, 
Oslo

Innlegg på Rekomp-
samlingen i region Nord 
Rogaland/ Haugesund

Regional samling Vest:
Flesland, 48 deltagere, 
Tema: Felles 
kompetanse-utvikling 
for arbeid med 
REKOMP
gjennom 
erfaringsdeling av 
praksis-fortellinger.

Delta på nettverket for 
de nasjonale sentra 17. 
januar

https://www.hvl.no/samarbeid/nasjonalt-nettverk-for-rekomp/


Strategiplanen fremover: 
Studieår Samlinger, når og hvor Mål Tema Mellomarbeid - mellomprosjekt Møter og 

rapporter til 
UDIR

Andre oppdrag 
tilknyttet oppdraget

2020/21 September, to dagers 
samling (lunsj til lunsj), 
fysisk eller nett?

November, to dagers 
samling (lunsj til lunsj)

Mars, to dager samling 
sammen med DeKomp

Etablere en kultur for 
kunnskapsdeling i 
nettverket.

Etablere en digital 
plattform for 
kunnskapsdeling og -
læring

Analysekompetanse 
og kartlegging: 
erfaringsdeling.

Organisasjonslæring

Refleksjon om 
nettverkets mål og 
meining

Før første samling: Lage en 
presentasjon av 
konkret kartleggingsarbeid.

Før andres samling: Gjøre en 
intern analyse av egen struktur for 
organisasjons-læring.

Før tredje samling: prøve ut 
metode for organisasjonslæring 
som involverer hele personalet i 
egen UH.

November Trøndelagforskningen 
kommer med ny 
rapport høst 2020

Studieår Samlinger, når og hvor Mål Tema Mellomarbeid - mellomprosjekt Møter og 
rapporter til 
UDIR

Andre oppdrag 
tilknyttet oppdraget

2021/22 September

November

Mars

Etablere en kultur for 
kritikk, refleksjon og 
læring

Ny kartlegging av UH 
sitt arbeid 
med ReKomp

Tema bestemmes på 
tredje samling, 
foregående år.

Utformes når vi har bestemt 
tema.

Sluttrapport av 
arbeidet



Erfaringer og vegen fram

Rekomp og Dekomp :

Skiller og gjensidig nytte 

Stiavhengighet





• ReKomp: 

https://www.hvl.no/samarbeid/nasjonalt-nettverk-for-rekomp/

• DeKomp: 

https://www.hvl.no/uh-nettverk-dekomp/

https://www.hvl.no/samarbeid/nasjonalt-nettverk-for-rekomp/
https://www.hvl.no/uh-nettverk-dekomp/









