Nettverk for barnehagestyrere i Vesterålen og
Lødingen
Oppsummering av gruppearbeid fra første samling, 7. juni 2018

Etablering av nettverk for barnehage - mål, formål og organisering
Hvorfor ønsker vi lærende nettverk?
-

Skape et fellesskap og samarbeid på tvers av kommunene - uten forskjell på kommunale og
private barnehager
Systematisk kompetanseheving for en hel region - øke og berike kompetansen
Erfaringsutveksling
Jo større fora dess bedre økonomi til felles tiltak. Få mer ut av midlene

Hva ønsker vi å oppnå med å arbeide i lærende nettverk?
-

Økt kvalitet i barnehagen - felles kvalitet
Sikre kvalitet gjennom felles praksis
Speile egen praksis og egen organisasjon - hjelp til å kritisk vurdering
Styrke styrers endringskompetanse og evne til å lede eget utviklingsarbeid, metodisk
implementering av rammeplanen
Etablere delingskultur - dele kunnskap og erfaringer fra prosjekter og praksis
Bli bedre kjent
Få en felles følelse av hvor skoen trykker og kunne gi oppgaver til neste samling

Hvilke overordnede temaer kan vi samarbeide om på tvers av barnehager og kommuner?
•

Rammeplanen
- verdigrunnlag
- livsmestring og psykisk helse
- medvirkning fra barn
- voksenrollen
- digital praksis - som tema for å implementere det i barnehagen
- inkluderende barnehage-/ skolemiljø: forebygge frafall i videregående

•

Felles kompetansebehov
- rekruttering barnehagelærere
- behov for eksterne ressurser, høyskoler og andre aktører kan inviteres inn

•

Regelverk - administrative utfordringer

Hva vil vi jobbe videre med? Hvordan?
-

Lunsj til lunsj/ heldag
To ganger i året
Nettverket etableres med ønske om varighet på fire år, men evalueres etter 2 år
Styringsgruppe/prosessleder får ansvar for å lage forberedelsesoppgaver (teori + praksis)

Faste punkt på samlinger:
-

Forberedelse - teori og praksisoppgave
Eksempler på god og praksis (tabber?)
Forpliktende mellomarbeid som selv settes av deltakerne
Temadrøfting på nettverkssamlinger - tilbakemelding til styringsgruppa på tema for neste
samling

