Referat
Regionalt nettverk for barnehage, Sortland, 19. januar 2018
Tilstede: Berit Glad Remen (Sortland), Tove Fredheim Hansen (Hadsel), Liv Karin Steinsvik (Bø),
Merete Olsen (Andøy), Toril Falch (Lødingen), Camilla Carlsen (RKK), Jan Steinar Eilertsen (RKK)
Meldt forfall: Oddrun Heimly (Øksnes), Monja Helen Myreng (Fylkesmannen i Nordland)

1: Presentasjon og oppgaver for nettverket
Fra Lødingen er Toril Falch, rektor på Oppvekstsenteret i Vestbygd med. Velkommen!
Kort orientering om oppstart av nettverket, mandat og oppgaver for det fremtidige arbeidet i
regionalt barnehagenettverk.
Nettverket representerer barnehagemyndighet ikke barnehageeiere - viktig presisering.
2: Orientering fra fylkesmannen i Nordland
Monja fra Fylkesmannen i Nordland har måttet melde forfall men har sendt en kort
oppsummering på e-post.
E-post fra Monja (FM):
FM har nettopp fått føringene og skal gjennomgå disse, men så lang vet vi dette:
- fokus 2018: i løpet av året skal det etableres regionssamarbeid
- fra 2019 er det disse samarbeidsforaene og ikke kommunene som skal søke på for
eksempel kompetansemidler
- kompetansemidlene som FM får tildelt utgjør nå en større pott og det skal tildeles
mye mer fra denne
- Tildelingen er delt opp i kategorier:
- objektive kriterier
- kompetansebehov
- barnehagebasert kompetanseutvikling/prosjekter
- FM vil derfor være avhengig av at barnehagene kartlegger kompetansebehov,
kommunene kartlegger behovene i kommunene og rapporterer dette inn til FM. Dette
for å ha et grunnlag å jobbe ut fra.
- Barnehagene kan søke om tilskudd til svømming i barnehage. Søknadsfrist 20.
februar: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Barnehage-ogopplaring/Barnehage/Tilskudd-til-svomming-i-barnehage-2018/
- Utlysningen av kompetansemidler vil komme tidligere i år
- Fylkesmannens fagdag i regionene: tema kan bestemmes ut fra prioriteringene i
kompetansestrategien. Det er ønskelig at høyt prioriterte områder blir tema, men
tema kan også bestemmes ut fra de lokale behovene i regionen. FM vil stille med en
representant på fagdagen og bidra med midler. Fagdagen kan arrangeres på våreller høsthalvåret.
- FM vil komme med informasjon fortløpende når de nye føringene er gjennomgått.
Nyheter og frister fra FM: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Barnehage-ogopplaring/Nyheter---barnehage-og-opplaring/

3: Kompetanse for framtidens barnehage: målgruppe, satsingsområder og
kompetansetiltak
I arbeidet med regionale kompetansetiltak må vi tenke ulike målgrupper: styrere,
pedagogiske ledere, barnehagelærere og andre pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere
og andre assistenter.
Kompetansetiltakene skal være knyttet til ett eller flere av satsingsområdene i strategien:
● Barnehagen som pedagogisk virksomhet
● Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
● Språk og kommunikasjon
● Barnehagens verdigrunnlag
Av kompetansetiltak kan det regionale nettverket og RKK initiere kurs/fagdager og seminar
for:
● barnehagebasert kompetanseutvikling
● barnehagefaglig grunnkompetanse (assistenter som mangler barnehagefaglig
kompetanse)
● kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistenter

4: Innspill fra kommunene og PPD, behov og prioriteringer til kompetanseplan
Det regionale planarbeidet mangler innspill fra to kommuner på barnehage/oppvekst.
Riktig å bruke de lokale samarbeidsfora som er etablert og de finansieringsløsninger for
kurs/opplæring som er tilgjengelig. Vanskelig å sette prioriteringer for barnehagene: Mange
satsingsområder, pågående prosjekter og mange krav. Det regionale planarbeidet kan
betraktes som fellestiltak for barnehagene. Tema som prioriteres til regional kompetanseplan
skal kunne understøtte arbeidet lokalt. Kurs og undervisning av assistenter bør i størst mulig
grad foregå på arbeidsplassen.
Rammeplan
Etter de to kursdagene med Cathrine Ask om rammeplan i praksis i høst har flere kommuner
hatt eller planlagt kurs for personalgrupper i egen kommune. Grunnleggende kurs om
rammeplan blir en lokal aktivitet. RKK har fått midler til videre arbeid med ny rammeplan og
vil kunne sette opp mer spisset tilbud etter ønske fra nettverket og behov i kommunene.
Nettverk for styrere
Møtet ønsker å få etablert et eget nettverk for barnehagestyrer som kan håndtere en praktisk
samkjøring, høsten 2018. Viktig å finne prosessleder som kan hjelpe med å få prosessene til
å fungere i et lærende nettverk. Behovet for å inkludere pedagogiske ledere vurderes.
Vi gjør et forsøk på å etablere et styrernettverk i slutten av mai, begynnelsen av juni. Første
møte skal være en dagsamling: Hvordan skal kompetanseheving skje i regionen fremover?
Hvordan organisere arbeidet?
Foreløpig dato: 7. juni, alternativt 31. mai. Vi sonderer.

Kompetanseheving for barnehageassistenter

Rkk ønsker tilbakemelding på om det er behov og interesse for å gå videre med å få et
studietilbud for assistenter fra UiT til Vesterålen. RKK sender ut en forespørsel med
beskrivelse av omfang og innhold til nettverket som videresendes til barnehagene.
Oversikten distribueres og følges opp av barnehageansvarlig i kommunen. Kommunen gir
tilbakemelding til RKK om respons og eventuelle moderatorer/hindringer. Dette skal være
første kartlegging av behov. Kommunene samordner responsen fra barnehagene før RKK
går eventuelt går videre med dette.
Videreutdanning og lokale ordinære utdanningstilbud
RKK lager en oversikt over ordningene og tilbudene som er mulig å ta lokalt eller i
kombinasjon med jobb. Dette sendes ut til nettverket for videreformidling. RKK legger dette
ut som en oversikt på sine nettsider.
RKK sender ut oversikten fra UiT om etter- og videreutdanningstilbud 2018/2019.
Prioriteringer av innmeldte ønsker til kompetanseplan:
1. Likestilling i barnehagen - et aktuelt tema. RKK sender ut tilbud og får tilbakemelding
fra nettverket på type kurs.
2. Relasjonskompetanse og gode barnehager for de miste 0 - 3 år
3. Rammeplankurs og spissere deler av denne: Tema og satsing blir fastsatt av
barnehagestyrernettverket som egen sak.
4. Fagdag/barnehagekonferanse - aktuelle tema:
- Normalutvikling av språk hos barn (PPD). Fokus på voksenrollen.
- Nyere forskning - tidlig språkopplæring
- Psykisk helse- ensomhet hos barn
- Fysisk aktivitet for inaktive barn
- Æ e mæ- prosjekt fra Sortland (praktisk rettet)
- Språk og Kommunikasjon. Nuria Moe
5. Ledelse av utvikling og endring. Kan være interessant for pedagogiske ledere i
barnehagene.

5: Fagdag for barnehage 2018
Forslag om å slå sammen felles kursdag på høsten med fylkesmannens fagdag for
barnehage og lage en barnehagekonferanse. Forslag til dato for felles planleggingsdag/
kursdag for barnehagene 10. oktober i regi av RKK.
Signalene fra FM tyder på at en sterkere regional organisering og flere samkjørte løsninger
og analyser bør vurderes allerede i år. Felles planleggingsdag tas opp som tema på neste
Oppvekstforum.
Sannsynligvis under 500 deltakere. Et program som er blanding av fag og inspirasjon. PPD
er aktuelle med innspill: stimulere små barns språkutvikling i barnehagen. Nyere forskning.
Gode barnehager for de minste barna. Fysisk aktivitet for barn/inaktivitet. Innholdet må være
helt praktisk rettet. Målgruppen er 60 % assistenter. Dagen kan bli en god mulighet for å
profilere barnehagearbeidet i Vesterålen og den nye dreiningen mot regional
kompetanseutvikling. RKK sitter på midler til å starte dette arbeidet i 2018.

6: Møteplan
Neste møte: 23. februar. Kulturfabrikken kl 10:00-14:00.

