Møte regionalt nettverk for barnehage 14. september
Sortland, Rådhus 2, 10:00-14:00
Til stede: Berit Glad Remen, Merete Olsen, Torbjørn Lappegard, Oddrun Heimly, Jan Steinar Eilertsen,
Camilla D. Carlsen

Barnehagekonferanse 10. oktober
Programmet nærmer seg ferdig, men avventer fortsatt avklaring om innhold fra Nord universitet. Det
er åpnet for påmelding på kursportalen og det er over 100 påmeldte allerede.
Fra Nord universitet kommer Kristin A. Ø. Fløtten, universitetslektor i pedagogikk. Nord er gitt
utfordringen med å holde 1-1,5 time med en aktivitet/innhold knyttet til tema fra første innlegg om
Livsmestring og psykisk helse. En tanke er å gi refleksjonsoppgaver som deltakerne skal diskutere i
grupper fra egen barnehage. Det er mange deltakere så å gjøre oppgaver kommunevis vil ikke være
praktisk mulig. Målet er å komme et lite steg videre i hvordan jobbe videre med temaet i barnehagen
eller reflektere over egen praksis. Vi har booket hele Hurtigrutens Hus så det skal være mulig å bruke
ulike lokaler. Tanken er også å aktivisere deltakerne. Camilla følger opp dialogen med Nord og bruker
Merete som referanse og synsing rundt opplegget.

Kurs for assistenter og fagarbeidere, Fagakademiet
Nettverket er fornøyd med faginnholdet i tilbudet fra Fagakademiet og ingen meldte om kolliderende
aktiviteter de foreslåtte datoene.
Camilla etterspør en «kursplakat» fra Fagakademiet og sender denne til nettverket. I hver kommune
videreformidles denne informasjonen til styrere for rekruttering i barnehagene. Det er et begrenset
antall plasser så påmelding skal ikke gjøres gjennom kursportalen. Hver kommune samler opp
antallet deltakere og deretter fordeles plassene mellom kommunene etter behov.
Fagakademiet dekker selve kurset og utgifter til reise og opphold for kursholdere. RKK dekker lokaler
og lunsj og åpner for å kunne dekke overnatting for de som må reise langt. Etter endt kurs vil det
være mulig for barnehagene og søke RKK om midler for tilrettelegging – vikarutgifter. Forutsetter
deltakelse på begge samlingene og gjennomført mellomarbeid. Eksakt beløp uklart.

Barnehagestyrernettverk 1. november
Samlingen blir på Sortland. Arbeidet med å lage en samarbeidsavtale som skulle forplikte til
deltakelse fra private barnehager er ikke påbegynt. Fra Hadsel er det et tydelig ønske fra private
barnehager om å delta. Berit ser videre på dette, men det virker ikke å være nødvendig å få på plass
før nettverksmøtet 1. november.
Tema for nettverkssamling:
Hvordan lede utviklingsarbeid i barnehagen. Det er ikke pedagogikken men metode som skal være
fokus på nettverkene. Lærende nettverk og lærende møter. Nettverket skal være en arena for
demonstrasjon og utprøving av ulike metoder og verktøy som skal kunne anvendes i barnehagens

arbeid med barnehagebasert kompetanseutvikling. Tema må ses i sammenheng med annen aktivitet
slik at det blir en sammenheng. Tema for å fylle «metode». Neste samling er det naturlig å fortsette
med tema livsmestring og psykisk helse. Har sammenheng med konferanse og kurs Samtaler med
barn. Viktig å få inn prosessveileder. RKK sjekker opp.
Nettverkssamlingene skal også brukes aktivt for å prioritere satsingsområder og felles
kompetanseheving.

Orientering om kompetansemidler fra Fylkesmannen
Vesterålen og Lødingen har til sammen fått 535 000 kr til barnehagebasert kompetansetiltak i 2018.
Beløpet er en matematisk fordeling basert på årsverk.
Camilla jobber videre med utkastet til plan for felles kompetansetilbud for barnehager i Vesterålen
og Lødingen. Denne med supplering fra prioriteringer i nettverkene vil bli brukt som grunnlag for:
-

Regional kompetanseplan som skal leveres Fylkesmannen innen utgangen av november
Rapport om gjennomførte kompetanseutviklingstiltak som skal leveres til Fylkesmannen
innen mars 2019

Neste møte: mandag 15. oktober kl 10:00
Tema: Barnehagestyrernettverk
(Berit sjekker muligheten for å lokaler på Sortland rådhus)

