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Bakgrunn. 

Kunnskapsdepartementet kom i 2013 med strategidokumentet: «Kompetanse for fremtidens 

barnehage».  

Denne strategien for kompetanse og rekruttering ble revidert i 2018-2022. 

I planens forord skriver Torbjørn Røe Isaksen: «Alle barn skal få et godt barnehagetilbud, 

uansett hvor de bor og hvilken barnehage de går i. For å lykkes med å utvikle kvaliteten og 

med å realisere kravene i Rammeplanen må vi drive målrettet kompetansebyggen i 

barnehagesektoren – sammen. Gjennom barnehagebasert kompetansetiltak kan de ansatte i 

fellesskap styrke sin kompetanse og pedagogiske praksis i tråd med Rammeplanen. 

Kompetansestrategien skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling. 

Barnehagen skal være et sted der de ansatte har mulighet il å utvikle seg faglig, både 

individuelt og i et fellesskap». 

Sentrale satsningsområder i strategien er:  

• Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

• Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

• Språk og kommunikasjon 

• Barnehagens verdigrunnlag 

 

Personalet –Barnehagens viktigste ressurs. 

Medarbeidere med god og riktig kompetanse,       

          er virksomhetens største verdi.  

Kompetanse er viktig for å lykkes med å skape kvalitet i tjenesten.              

Kompetente medarbeidere har større arbeidsglede,              

og har større mulighet for å lykkes med utvikling og endring.  

 

 

Ulike roller og ansvar i forhold til kvalitet og kompetanseheving. 

 

Kommunen som barnehagemyndighet  

Barnehagemyndigheten har et overordnet ansvar for å sikre at barna får et pedagogisk og trygt 

barnehagetilbud. Som en forutsetning for å få statlige midler skal kommunen utvikle kompe-

tanseplan som omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager, og som ivaretar både 

nasjonale føringer og lokale behov. 

 

Personalet= 

Fremtidens 

viktigste 

ressurs  



Barnehageeier  

Som arbeidsgiver har barnehageeier ansvar for å gi de ansatte nødvendig opplæring for å kunne 

utøve yrket. Barnehageeier har det primære ansvaret for sine ansatte, og skal tilrettelegge for at 

personalet kan delta i kompetanseutviklingstiltakene.  

 

Styrer  

Styrer skal motivere og inspirere til kompetanseutvikling hos personalet, og har ansvar for å 

lede det pedagogiske arbeidet på et overordnet nivå. Styrer skal sørge for at personalet får ta i 

bruk sin kompetanse 

  

Pedagogisk leder  

Pedagogisk leder skal sikre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet, og har sammen med styrer 

ansvar for at samfunnsmandatet oppfylles og at målene i rammeplanen realiseres. Den 

pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven, rammeplan og lokale 

satsningsområder oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.  

 

Øvrig personal 

Barnehagens øvrige ansatte skal jevnlig delta i kompetanseutviklingstiltak   

        og utviklingsarbeid for å heve sin kompetanse og øke     

        sin forståelse for barnehagens innhold og oppgaver. 

Den nye Rammeplanen er helt tydelig i sin beskrivelse      

         av de ulike aktørenes rolle, og bidrar til ansvarliggjøring    

            i alle ledd i organisasjonen 

 

 

Barnehagen som lærende organisasjon 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagene i Hemnes skal utvikles som pedagogiske virksomheter og som lærende 

organisasjoner ved at den samlede kompetansen i barnehagene utvikles individuelt og 

kollektivt. 

Barnehagen som samfunnsinstitusjon må være i endring og utvikling.  

Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og 

utfordringer.  

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.  

         Rammeplan for barnehagene 



Hovedmålet for barnehagene i Hemnes er å legge til rette for utvikling av de voksnes 

handlingskompetanse, slik at de er i stand til å møte hvert enkelt barn på en hensiktsmessig 

måte. Gjennom å utvikle sin handlingskompetanse, ønsker vi voksne som bygger gode 

relasjoner med hvert enkelt barn, voksne som har tro på sin viktige betydning i relasjon med 

barn og som handler utfra dette.  

For å klare dette må vi videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon. I en lærende 

organisasjon opplever de ansatte et miljø med kultur for endring og utvikling og som setter 

hvert enkelt individ i stand til å reflektere over egen praksis. De ansatte opplever at holdninger, 

kunnskaper og ferdigheter stadig må utvikles i møte med fremtiden. I et slikt miljø vil de ansatte 

oppleve motivasjon til å møte endringer. 

 

I barnehagene i Hemnes er personalet godt kjent med det å både reflektere over sin egen rolle, 

men også over holdninger knyttet til det daglige arbeidet med barn. På denne måten kan en 

høste erfaringer fra egne, men også andres refleksjoner på veien mot å bli «den beste utgaven 

av seg selv», i voksenrollen og i møte med barna.  

For å kunne opprettholde god kvalitet på arbeidsutførelsen i barnehagene, må vi sørge for å ha 

motiverte voksne med positivt menneskesyn og god evne til kommunikasjon. Egenskaper som 

å kunne lytte til andre, by på seg selv og det å kunne se alle barn, blir også viktige brikker i 

barnehagehverdagen.  

Veiledning og god tilbakemeldingskultur bidrar til å holde på, og heve kvaliteten både på 

utførelse av arbeid og å styrke et godt arbeidsmiljø. I noen tilfeller vil det være nødvendig å 

veilede en voksenperson ut av arbeidsforholdet ved f.eks. drøfting og vurdering av egnethet. 

De ansatte i barnehagene har tross alt «verdens viktigste jobb». 

 

Verktøy. 

For å heve kompetansen hos alle ansatte i de kommunale barnehagene i Hemnes, har vi 

gjennom prosjektet «Jo bedre vi er sammen» jobbet fram en «verktøy kasse» som skal brukes 

i implementeringen av Være sammen og ny Rammeplan- målet er å være en lærende 

organisasjon som er rustet for å møte endring. 

Personalet selv har konkretisert hvilke verktøy som skal tas i bruk for å heve kompetansen og 

som skal inkludere hele barnehagens personalgruppe:  

• Veiledning. 

• Refleksjon/refleksjonstreff 

• Bruk av IGP som metode 

• Tilbakemelding 

 

 

 



Hva  Hvor ofte Ansvarlig Verktøy 

Personalmøter 3 g. årlig à 2 t. Styrer Refleksjon/IGP 

Avdelingsmøter 5 g. årlig à 2 t.  Ped.leder Tilbakemelding 

Refleksjon/IGP 

Nettverksmøter 2 g. årlig à 2 t. Enhetsleder Veiledning 

Faglig påfyll 

Styrer og ped.leder 

samlinger 

5 g. årlig à 3 t Enhetsleder / styrere Refleksjon/IGP 

Veiledning 

Erfaringsdeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiledning. 

Veiledning er et viktig tiltak for å nå målet om økt kompetanse og kvalitet i barnehagene våre. 

Det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene 

for barns utvikling og læring. Når vi snakker om barnehagen som organisasjon bærer den på 

tradisjoner, sammensatt kompetanse, forståelse og taus kunnskap. Disse tingene er det viktig å 

sette ord på, og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. 

Barnehagen må ha en ledelse som setter i gang og leder refleksjon, og læringsprosesser. 

 

 

taus 
kunnskap

forståelse kompetanse



 

Veiledning foreldre:  

Foreldrene er de viktigste i barnets liv.  

Alle barn knytter seg til foreldrene. Måten de møter barnet sitt på får store konsekvenser for 

barnets utvikling og evne til å lære.  

I dagenes samfunn er det ikke alltid like enkelt å finne sin rolle som forelder. Barnehagene har 

derfor en viktig rolle i å støtte foreldrene gjennom veiledning og refleksjon rundt egen 

foreldrerolle.  

Dette krever kompetente ansatte som er bevisst sin rolle og funksjon. 

Det er i barnehagene i Hemnes påbegynt en sertifisering av barnehagelærere som COS-

veiledere. COS står for Cirkel Of Security, og har som mål å styrke tilknytningen mellom 

foreldre og barn. Dette antas å styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse 

og forebygge skjevutvikling. De barnehagelærere som er sertifisert, vil kunne tilby foreldre å 

delta på kurs for å styrke de i deres rolle som foreldre. Målet er at alle barnehagene skal ha en 

barnehagelærer som er COS-sertifisert, og at alle foreldre/foresatte skal få tilbud om COS-

kurs i sin barnehage. 

COS vil være det verktøyet som blir implementert i alle barnehagene for å kunne tilby 

foreldre best mulig veiledning og foreldrestøtte. Enhet barnehage har mottatt tilskuddsmidler 

for å gjennomføre sertifiseringen samt å gjennomføre kurs/veiledning til foreldre. Dette over 

en 3 års periode. 

Linker til mer informasjon om COS: 

https://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/ 

https://ungsinn.no/post_tiltak/circle-of-security-cos-virginia-familiemodellen/¨ 

 

 

Veiledning nyutdannede nytilsatte: 

En god overgang fra utdanning til yrke er en viktig prosess for å bli trygg i sin yrkesutøvelse. 

En veiledningsordning og et godt system for kompetanseutvikling kan bidra til at 

nyutdannede pedagoger fortere blir trygg på sin rolle og blir værende i barnehagene.  

Ved å tilby veiledning bidrar vi til at den nyutdannede barnehagelærer utvikler egen 

kompetanse.  

En god veiledningsordning sikrer også at den nyutdannede kan dele ny og oppdatert kunnskap 

med sine kolleger.  

Veiledning av nyutdannede er en innvestering i profesjonsutvikling av våre ansatte. Alle 

nyutdannede pedagoger i Hemnes skal derfor ha tilbud om veiledning i løpet av 2 år etter endt 

utdanning.  

 

https://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/
https://ungsinn.no/post_tiltak/circle-of-security-cos-virginia-familiemodellen/¨


 

Realfag i barnehagene.  

I 2017 ble Hemnes kommune en realfagskommune. I planens periode gjennomføres et 

prosjekt med utgangspunkt i de nasjonale målene for realfag og behovene for barnehagene- og 

skolene i Hemnes.  

 

 

Overordnet mål for Realfagsatsningen i Hemnes kommune:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er Realfag i barnehage? 

Det er organisert et samarbeid mellom barnehage og skole. Lærende nettverk i realfag. 

Gjennom nettverksarbeid skal vi bli bedre på samarbeid på tvers av ulike læringsarenaer, lære 

av hverandre og utvikle en intern delingskultur på basis i forskningsbasert teori og praksis. I 

gjennomføringen er det aksjonsperioder som sikrer framgang i prosjektet, med egne 

arbeidsmål.  

Gjennom prosjektet gis det ekstra innsikt blant annet i to av rammeplanens fagområder: 

Natur, miljø og teknologi og antall, rom og form.  

Realfag i barnehagen stimulerer barns kognitive utvikling og senere prestasjoner både i 

realfag og andre fag. Flere forskere mener at tidlig introduksjon og læring innenfor de 

realfaglige emnene stimulerer barns kognitive utvikling generelt og senere prestasjoner på 

skolen.  

Det kreves aktiv involvering fra personalet i barnehagen for at barna skal ha læringsutbytte av 

arbeidet med matematikk og naturfag i barnehagen. 

Det er viktig at personalet bidrar til å videreutvikle barnets konsepter og forståelse, blant 

annet gjennom bruk av fagbegreper noe som igjen krever fagkompetanse hos 

barnehagepersonalet. 

Med realfag mener vi fagområdene: 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

Realfagssatsningen skal bidra til at barn og elever i Hemnes møter en variert og 

praktisk undervisning i realfag, med høy kvalitet og daglige 

mestringsopplevelser, som baserer seg på utforskning, undring og 

problemløsning.  



 

Natur, miljø og teknologi 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve 

naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli 

nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre 

erfaringer med bruk av teknologi og redskaper 

 

 

Antall, rom og form 

 Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger 

og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, 

kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere 

barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. 

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, 

plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler 

også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. 

 

Digital praksis i barnehagen. 

Ifølge rammeplanen skal barnehagens digitale praksis bidra til barnas lek, kreativitet og 

læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 

læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø 

for alle barn. 

Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal 

digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve 

digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til 

digitale medier. 

 

Digitalt utstyr og materiell skal prioriteres slik at barnehagene i løpet av plan-perioden er 

best mulig tilrettelagt for å imøtekommende rammeplanens krav om bruk av digitalt verktøy. 

Likeså skal kompetanseheving til personalet prioriteres, og deling av kunnskap barnehagene 

imellom på dette området. Dette skal være et tema på felles samlinger.  

 

 



Være sammen + Rammeplan = sant 

 

Barnehagene i Hemnes kommune deltar i et kompetanseutviklings- 

program som heter «VÆRE SAMMEN» 

Målet er å heve kompetansen til alle ansatte slik at kvaliteten i                                                                     

det daglige arbeidet med barna styrkes. 

 

Kjernekomponentene i Være sammen: 

• Tidlig innsats. Kommunikasjon og samspill. 

• Håndtere utfordrende barn 

• Implementering og organisasjonsutvikling. 

• Den autoritative voksenstilen. 

 

Autoritative voksne.                                                                                           

Være sammen er et kompetanseløft der verdigrunnlag og teori er forankret i barnehagens 

rammeplan. Målet med dette kompetanseløftet er at alle ansatte i barnehagene i Hemnes 

kommune, skal være autoritative voksne, som balanserer varme og grenser. 

Vi ønsker gjennom å være autoritative voksne, å ta barnets perspektiv, speile dem, lytte, 

anerkjenne og rose barna. Det er viktig for oss at barna skal kjenne oss og være trygge på oss 

når vi setter grenser og stiller krav. Kompetansehevingen i Være sammen skjer gjennom 

studiehefter, veiledning og kurs, internt og eksternt. 

Ulike voksenstiler:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relasjonsbygging og medvirkning. 

Relasjonsbygging er en viktig grunnleggende faktor i en Autoritativ voksen stil. Det er alltid 

den voksnes ansvar å skape og opprettholde en god relasjon til hvert enkelt barn. Gode 

relasjoner er som en grunnmur for all positiv utvikling, for trivsel og glede i hverdagen.  

Personalet skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning 

tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. 

Medvirkning i barnehagen handler om hvordan personalet kommuniserer omkring 

reguleringer mellom barn og mellom barn og voksne.  

 

Gode grunnsteiner i all relasjons bygging er: 

• Stemning. 

• Positiv perspektivtakning. 

• Sensitivitet 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal alltid 

ha barnets beste som mål. Jmf: barnehageloven. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger 

overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter.                                                                                                               

Vi må derfor involvere foreldrene i Være sammen programmet. 

 

Samarbeid med barnas hjem. 

Det er viktig at barnehagen samarbeider tett med foreldrene. I rammeplanen slås det fast at 

barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet, og at barnehagen 

aktivt må inkludere og invitere foreldre til samarbeid og dialog. Foreldresamtaler er en god 

arena for samarbeid om det enkelte barn, og disse skal gjennomføres 2 ganger pr år.  

I samarbeidet med foreldre/foresatte vil COS bli brukt som verktøy.  

 

Verktøy: 

• Relasjonskrysset- foreldrerollen. 

• Voksen stiler. 

• Foreldreboka: Du og barnet ditt. 

• Foreldreveiledning. 

• Foreldresamtaler. 

• Foreldremøter med tema. 



 

 

Ny Rammeplan for barnehagene. 

Fra 1 august 2017 fikk vi ny rammeplan med fastsettende utfyllende bestemmelser om 

barnehagens innhold, oppgaver og rammer. Den nye Rammeplanen er tydelig på de ansattes 

rolle i barnehagen og går fra å si hva de bør gjøre, til hva de skal gjøre for at barna skal trives 

og utvikle seg. Implementering av ny rammeplan må derfor skje samtidig med 

implementering og progresjon i «Være sammen».                                               

 

 

 

 

 

Nye fokusområder i Rammeplanen. 

• Livsmestring og helse. 

• Overganger. 

• Mobbing. 

• Progresjon. 

• Digital praksis. 

• Planlegging, vurdering, evaluering og dokumentasjon. 

 

Verdigrunnlag. 

Barnehageloven og Rammeplanen peker på vesentlige verdier og holdninger som barnehagen 

skal formidle: Ærlighet, likeverd, toleranse, respekt, nestekjærlighet og redelighet. 

 

Læringsmiljø. 

• Barnehagen skal tilby et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for 

fellesskapet. 

• God omsorg styrker barns forutsetning for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode 

relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. 

• Det skal være fokus på sosial og språklig kompetanse. 

• De syv fagområdene er viktige deler av barnehagens læringsmiljø. 

 

Barns medvirkning. 

Medvirkning handler om flere sammensatte måter å møte barn på.  

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og 

erfaring med å delta i et demokratisk samfunn.   

Være sammen + Rammeplan = 

sant 



 

• Personalet må møte barna på deres initiativ, og gi barnet tid og rom for medvirkning. 

• Det skal være fokus på god kommunikasjon mellom barn og voksne, og mellom 

personalet og foreldrene. 

• Barna skal tas med på planlegging og evaluering. 

• Barns medvirkning skal bygge på anerkjennende kommunikasjon og positiv grensesetting. 

 

Fagområdene. 

I rammeplanen er det definert 7 fagområder som barna skal få opplevelser og erfaringer i 

forhold til. Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere fagområder vil være representert 

samtidig i prosjekter og temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter i og utenfor 

barnehagen. 

• Kommunikasjon, språk og tekst. 

• Kropp, bevegelse, mat og helse. 

• Kunst, kultur og kreativitet. 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, religion og filosofi 

• Nærmiljø og samfunn 

 

 

Helsefremmende barnehager. 

Våren 2017 ble alle barnehagene i Hemnes Kommune                 

godkjent som helsefremmende barnehager av         

Statsforvalteren i Nordland. 

Helsefremmende arbeid i barnehagene skal            

bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for               

barn og ansatte. 

Som helsefremmende barnehage er det 10 kriterier som skal innfris: 

 

1.Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen. 

2.Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø. 

3.Alle barn er fysisk aktive i minst 90 minuttet hver dag. 

4.Nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen følges. 

5.Barnehagen er tobakksfri. 

6.Barnehagen har fokus på god hygiene. 

7.Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende. 

8.Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov. 

9.Barns medvirkning vektlegges. 

10.Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebygging. 

Barnehagen skal møte barna med 

tillit og respekt, og anerkjenne 

barndommens egenverdi. 

        

(barnehageloven § 1) 



 

 

Trafikksikre barnehager. 

I 2017 ble alle barnehagene i Hemnes Kommune trafikksikre barnehager.    

Dette er en del av godkjenningen av Hemnes kommune som        

trafikksikker kommune.             

Enhet barnehage har utarbeidet felles retningslinjer og rutiner,     for å 

ivareta sikkerheten til barna når de ferdes i trafikken.        

Barnehagene skal jobbe med trafikksikkerhet i forhold til barn,               

personal og foreldre. 

Trafikksikkerhet bør være en naturlig del av dannelsen og dermed barnehagens innhold. 

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike 

landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes 

trygt.» 

Trygg trafikk har utarbeidet en del materiell for bruk i barnehagen. Eksempel er forslag på 

aktiviteter, og tema trafikk i alle rammeplanens fagområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skjematisk årsoversikt barnehageår 2021/2022: 

 

År/Dato Tema Satsings-område Mål-gruppe Hva 

August – 

september – 

oktober  

Autoritativ voksenstil  

implementering 

Være sammen 

Rammeplanen 

Alle ansatte i 

barnehagen 

 

Medio 

september 

Udir verktøy for 

digital praksis i 

barnehagene 

Kvalitetsverktøy Regional 

samling alle 

styrere 

RKK Vefsn 

Nord universitet 

7. september 

Kl. 1800 - 

2000 

Ped.leder rollen – 

barnehagelærer rollen 

Hvilke kvaliteter skal 

disse inneha? 

Tydeliggjøring av 

lederrollen og 

barnehagelærer 

rollen 

Styrere og 

ped.lederne 

Styrer og 

ped.leder 

samling 

8. september 

Kl. 1800 - 

2000 

Språk, språkutvikling, 

tiltak, aktiviteter, 

forebygging m.m. 

Kompetanseheving 

personal  

Alle 

assistenter og 

fagarbeiderne 

Nettverksmøte 

assistenter og 

fagarbeidere 

Ultimo 

september 

Pedagogisk bruk av 

IKT, ped.leders rolle i 

utvikling av digital 

praksis i barnehagene 

Digital praksis i 

barnehagene 

Regional 

samling alle 

ped.ledere 

Fagdag RKK 

Vefsn 

Universitet Nord 

6. oktober Opplæringsdag Innføring i COS, 

Leselyst og TRAS 

Alle nytilsatte 

og faste 

vikarer 

Opplæringsdag 

Priomo 

oktober 

Regional samling 

Fylkesmannen  

REKOM 

Kompetanse-

utvikling 

Regional 

samling 

spesial- 

pedagoger 

RKK Vefsn 

PPT Vefsn 

September og 

ut barnehage- 

året 

Utviklingsarbeid i den 

enkelte barnehage 

 Digital praksis i 

barnehagene 

Alle ansatte Internt i egen 

barnehage 

November – 

desember  

Autoritativ voksenstil  

Tilknytningsteori 

Være sammen 

Rammeplanen 

Alle ansatte i 

barnehagene 

 

19. november Workshop  

Digital praksis 

Digital praksis Alle ansatte i 

barnehagene  

Interkommunal 

fagdag 

Medio 

desember 

Statusoppsummering 

og detaljering av plan 

vår 2022 

Handlingsplan  Styrings- og 

referanse-  

gruppe RKK 

Møte 

Januar – 

februar -22 

Tidlig innsats 

Autoritativ voksenstil 

Være sammen 

Rammeplanen 

Alle ansatte i 

barnehagen 

 



Medio januar Erfaringsdeling, 

gjensidig læring, 

motivasjon for videre 

arbeid med fokus- 

området 

Digital praksis Regional 

samling alle 

styrere 

RKK Vefsn  

Medio februar Status og evaluering 

utviklingsarbeid 

Digital praksis Styrings- 

gruppen 

RKK Vefsn 

styringsgruppe 

Ultimo februar Erfaringsdeling, 

gjensidig læring, 

motivasjon for videre 

arbeid med fokus-

området 

Digital praksis Regional 

samling alle 

ped.ledere 

RKK Vefsn 

Mars – april Utfordrende barn 

Autoritativ voksenstil 

Være sammen 

Rammeplanen 

Alle ansatte i 

barnehage 

 

Primo mars Erfaringsdeling, 

gjensidig læring, 

samhandling innen 

oppvekstsektoren i 

Spes.ped 

 Regional 

samling 

spesial- 

pedagoger 

RKK Vefsn  

PPT 

15. mars  

Kl. 1800 - 

2000 

Arbeid med digital 

praksis 

Digital praksis Alle 

assistenter og 

fagarbeidere 

Nettverksmøte 

assistenter og 

fagarbeidere 

16. mars 

Kl. 1800 - 

2000 

Barnehagelærerrollen Tydeliggjøring av 

barnehagelærer 

rollen, innhold, 

oppgaver m.m. 

Barnehage- 

lærere  

Styrere  

Fagnettverk  

Barnehage- 

lærere 

Mai-juni    -22 Kommunikasjonsteori Være sammen 

Rammeplanen 

Alle ansatte i 

barnehagen 

 

Mai Statusoppsummering 

og plan for kommende 

barnehageår 

Handlingsplan 2022-

2023. 

Styrings- og 

referanse-

gruppe 

RKK Vefsn  

Styringsgruppe  

Referansegr. 

Gjennom hele 

semesteret 

Utviklingsarbeid i den 

enkelte barnehage 

Digital praksis i 

barnehagen 

Alle ansatte, 

ansvar styrer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


