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1. Barnehagekonferanse 10. oktober
- Sortland kommune har ikke felles planleggingsdag for barnehagene 10. oktober, men
konferansen vil være aktuell for rundt 25 pedagoger.
- Det er tilstrekkelig med 2 innlegg/tema denne dagen
- Fylkesmannen kan inviteres til å si noe om hva som er nytt for barnehageåret 2018 – hva er
de opptatt av.
- Tidsramme for konferansen: 09:30- 15:30
- Hurtigrutens hus er booket
Etter diskusjon rundt bordet blir det enighet om to tema:



Livsmestring og psykisk helse
Digital kompetanse – digital praksis, til inspirasjon

livsmestring og psykisk helse er diffust i rammeplanen, hvordan gripe det an? Camilla sjekker med
Bro Aschehoug på hva de kan levere på dette og om flere foredragsholdere er aktuelle og ledige
denne datoen. Kan det kombineres med foredraget Tilstedeværelse?
Digital kompetanse – ønske om innlegg fra DAB-konferansen «Gåsehud- digitalt realfag i praksis»
Norlandia Stordalen friluftsbarnehage. Kontaktes for å høre om mulighet for besøk til Vesterålen.

2. Barnehagestyrernettverk
Etter god tilbakemelding fra første møte i barnehagestyrernettverk, går vi videre med å planlegge
nytt nettverksmøte til høsten.
-

-

Det er ønske om dagssamling høst 2018 og lunsj- til- lunsj vår 2019
Det er ikke interne ressurser til å lede prosessene, så det blir viktig å få en prosessveileder
som kan drive samlingen. Forslag: Nord universitet, Trond Lekang
I samtale med FM kommer det frem at det er mulig å bli enige regionalt om at nettverket og
finansiering av dette inngår som en del av kompetansetiltakene i regionen.
Til neste nettverkssamling må gruppene i større grad styres – de må blandes på tvers av
kommuner
Spesialpedagogisk hjelp i barnehage er et aktuelt tema for neste samling
Barnehagestyrernettverk høst 2018: 1. november, Kulturfabrikken, Sortland
Det understrekes at deltakelse i nettverket må være forpliktende. Også kanskje økonomisk?
Hver enkelt må «selge inn» deltakelse i nettverket i sin kommune, med fokus på fordelene
ved et slikt nettverk.
Sortland skal ha et fellesmøte med de private barnehagene i kommunene
Er det en ide å lage en samarbeidsavtale? Sortland og Hadsel tar et ansvar for å se på forlag
til en slik avtale. Deles i etterkant.

-

RKK sjekker hvem som kan være aktuell som prosessleder.

3. Tilbud fra Fagakademiet
- Kursrekken er aktuell
- Organisering ønskes som 2+2 dager, en før og en etter nyttår
- Må justeres noe i forhold til innhold: fokus på de siste 4 punktene i forlaget og ikke
overordnet tema Pedagogisk veiledning.
Refleksjon, lokal kompetanseheving, hvordan bidra i erfaringsdeling på arbeidsplassen,
selvledelse/selvutvikling, trygg i egen rolle, foreldresamtale og roller i henhold til
rammeplanen.
- Camilla kontakter Fagakademiet for nytt forslag til faginnhold. Sendes til nettverket for ny
vurdering.
4. Neste møte
- 14. september
- Tema: Kartlegging av kompetanse – hvordan gjøres dette? Hvordan skal det gjøres?, felles
søknad på kompetansemidler. (Skal utlyses i august)

