Møte regionalt nettverk for barnehage 15. oktober 2018
Sortland, Kulturfabrikken kl. 10:00-14:00
Til Stede: Berit Glad Remen, Merete Olsen, Torbjørn Lappegard, Oddrun Heimly, Per Harald
Christensen, Camilla D. Carlsen, May Liss Tobiassen (Nasjonalt kunnskapssenter for barnehage)

Presentasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehage (NKFB) v/ May Liss Tobiassen
Presentasjon legges ved.

Styrernettverk 1. november
NKFB har takket ja til å planlegge og lede samlingen i styrernettverket 1. november. De stiller både
med prosessveileder og faglig innhold. Programmet utarbeides i samarbeid med regionalt nettverk
og RKK. De skisserer et opplegg med webinar (15-20 min) som forberedelse til samlingen og
refleksjon i grupper som mellomarbeid. Til å lede samlingen 1. november kommer May Liss
Tobiassen og/eller Anne-Lene Skog Dahl.
Tidsramme for samlingen: 09:00-15:00 (Camilla sjekker om muligheten for 30 min forskyving)

Hva skal være overordnet for arbeidet i styrernettverket? Runde rundt bordet.
-

det som er felles for alle barnehagene
like holdninger og likere drift
fokus på læringsmiljø (Sortland) – sammenhengen barnehage – skole
støtte til å lede utviklingsarbeid
redskaper, verktøy og metoder for utvikling av egen barnehage
de fire tematiske satsingsområdene i «Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022»
endringskompetanse og styringsansvar
barnehagen som en del av utdanningssystemet
implementeringskompetanse
delingskultur, støtte hverandre
overgang barnehage-skole, skape felle forståelse

Det er viktig med en felles forståelse og forankring i nettverket.
Enighet om at barnehagebasert kompetanseutvikling og barnehagen som lærende organisasjon
er overordet for det fremtidige arbeidet og en grunnerve i samlingene.

Basert på diskusjonen rundt bordet lager May Liss et opplegg for dagen med tema verdigrunnlag og
lærende organisasjon.

Påmelding til styrernettverket legges ut på kursportalen 16. oktober

Kurs for assistenter og fagarbeidere
Fordeling av plasser og påmelding:
Stor interesse for kurset i kommunene. Totalt 57. (S: 25, A: 7, B: 5, Ø: 9, H: 9, L: 2)
Fikk utvidet antallet deltakere til 33 og det ble enighet om følgende fordeling av plasser:
Andøy: 5
Bø: 3
Hadsel: 9
Lødingen: 2
Sortland: 10
Øksnes: 4
Deltakerliste fra hver kommune sendes på e-post til Camilla så snart som mulig med navn, epostadresse, stilling og navn på barnehage.

Ønske om nytt kurs våren 2019
På grunn av stor interesse for kurset og mange deltakere som ikke fikk plass, er det ønske om å kjøre
samme kurset på nytt våren 2019. Forslaget legges frem for oppvekstforum 2. november.
Bestilling av evt. nytt kurs gjøres etter evaluering av gjennomført kurs nov/jan.
Informasjon til styrere i barnehagen
Deltakerne på kurset forplikter seg til mellomarbeid mellom samlingene i form av individuelt arbeid
og observasjoner i egen barnehage. Camilla ber Fagakademiet om et infoskriv til styrerne.

Barnehagekonferansen 10. oktober
-

gode tilbakemeldinger
presentasjoner og oppsummering med tips og ressurser legges ut på RKK sine nettsider

Neste møte: fredag 18. januar 2019

