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Innledning 
 
For at barnehagene skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat, kreves en stadig 
utvikling av kompetansen til alle medarbeiderne i barnehagen. I Stortingsmelding nr. 
41; Kvalitet i barnehagen, framheves at tilstrekkelig personale med relevant 
kompetanse er barnehagens viktigste innsatsfaktor.  Barnehagen skal være en 
lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, og 
som skal drive kontinuerlig kvalitetsutvikling ( St.meld.41, side 29). I NOU 2010:8 
Med forskertrang og lærelyst, fremheves personalets kompetanse side 139, punkt 
12.5 sitat: ” For å kunne sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, 
er man avhengig av et kompetent personale. Personalet er den viktigste faktoren for 
å sikre kvalitet i barnehagen.” 
 
For at ny kunnskap skal bli implementert i barnehagen, er det ikke nok med 
enkeltstående kurs. Ledelsen i barnehagen må legge til rette for at kunnskapen blir 
bearbeidet og implementert. Den enkelte medarbeider har selv en forpliktelse til å 
være i utvikling, tilegne seg ny kunnskap og dele den med de andre medarbeiderne. 
 
En læringsarena – I barnehagen møter barna voksne som fremmer barns læring 
gjennom lek, gode opplevelser og nysgjerrighet. 
 
Tidlig innsats - Barnehagene har gode rutiner for tverrfaglig samarbeid for å kunne gi 
ekstra støtte, veiledning og oppfølging i tidlig førskolealder. 
 
Barnehage /  skole – I barnehagen skapes grunnlaget for danning, sosial 
kompetanse og faglig kompetanse i språk, regning og IKT for det videre 
utdanningsløp. 
 
Kompetent personale og kompetente ledere – Våre medarbeidere og ledere er 
profesjonelle og kompetente voksne som tar ansvar for barns læring og utvikling 
gjennom å reflektere over og evaluere sitt eget arbeid. 
 
Struktur – Planen gjelder for fire år og inkluderer alle medarbeidere i kommunale og 
private barnehager. Planen skal rulleres hvert år, slik at tiltak ligger klar for 
behandlingen av budsjett og økonomiplan i kommunene. Rulleringen gjør det også 
mulig å ta inn nye statlige føringer i planen. 
 
Vi har organisert kompetansetiltakene i to grupper. – Videreutdanning og kurs / 
etterutdanning. Tiltakene i den strategiske kompetanseplanen for barnehagen skal 
flettes inn og tilpasses kompetansetiltakene til Innertieren. 
 
Vi benytter KS sin mal for strategisk kompetanseplan. 
 
 
 
 
 



          

5 
Vedtatt 24.9.2013 PS 59/13 

Kompetanseplanens forankring  
 
Vi ønsker å lykkes med at kompetanseplanen blir et strategisk dokument for 
barnehagene våre. For å få det til må planen ha en god forankring i den enkelte 
barnehage og hos barnehageeieren, enten det er kommune eller privat eier. På den 
måten kan vi sikre at planen får legitimitet og nødvendige ressurser. 
 
Forankring av planen innebærer at ledelse støtter arbeidet med planen, at 
medarbeiderne får delta i utarbeidelsen av handlingsdelen av planen og at den blir 
politisk behandlet og vedtatt på lik linje med andre planer som politikerne får 
utarbeidet. Målet er at politikerne skal vite hva penger til kompetanseheving går til og 
at de ser at kompetanse hevingen i barnehagen er en planlagt prosess. 
 
For å få det til må vi benytte noe forskjellig fremgangsmåte. Arbeidet i 
personalgruppen er det aller viktigste for å få planen levende. Her må alle 
medarbeidere få anledning til å påvirke planen slik at alle får et eierforhold til planen. 
Fagorganisasjonene må trekkes med i dette arbeidet. De er en viktig partner for å få 
lagt et godt fundament for planen. De vil da bli en viktig støttespiller i det videre 
arbeidet. 
 
Forankring i kommunale ledelse forutsetter at det jevnlig rapporteres om arbeidet 
med den strategiske planen i ledermøtene, slik at ledergruppen har god informasjon 
om hvordan arbeidet går fremover og har mulighet til å komme med innspill på rette 
tidspunktene i prosessen. 
 

Kompetanseplanens ambisjon. 
 
Det er første gang vi utarbeider en strategisk kompetanseplan for barnehagen. Vi 
velger å gjøre det for å få en mer strukturert satsning på kompetanseoppbyggingen i 
barnehagen. Det er helt nødvendig å sikre at barnehagen til enhver tid har god 
kompetanse på en rekke områder.  Da gjelder det at vi benytter de midler vi rår over 
til kompetanse på best mulig måte og det får vi til ved å utarbeidet en 4 års plan for 
kompetanse i barnehagen.  Ambisjonen er med andre ord å gi ledere og 
medarbeidere i den enkelte barnehage et bedre grunnlag for å utføre det 
samfunnsmandat barnehagen er gitt gjennom lov og forskrift. 
 
 

Overordnede mål i kommuneplan 

for Marker kommune. 
Overordnede mål og visjoner 
Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robust samfunn 
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som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker kommune skal være en av Østlandets 

beste bokommuner. Det skal være lave skranker for næringsetablering og fremtidige 

arealer til næringsvirksomhet skal sikres. 

Et mål og en rettesnor for planlegging og styring av Markersamfunnet skal være en 

befolkningstilvekst på 1000 personer i 12-årsperiode 
 

Mål for barnehagen. 
 
Barnehagene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo 

i Marker fordi dette bidrar til en god oppvekst. Kapasiteten bør være så god at vi som 

hovedregel kan tilby alle plass ved hovedopptak og at vi bestreber oss på å gi tilbud innen to 

måneder til de som søker ellers i året. 

 

Videre i kommuneplanen står det om barnehagene: ” Barnehagens 

rammebetingelser må derfor være tilsvarende den samfunnsutviklingen det til en hver tid 

legges opp til.” 

 

I barnehageplanen for Marker kommune 2011 – 2014 Glad i alle barn, finner vi under kvalitet 

i barnehagen under punkt 7.3 kompetente voksne følgende sitat: ”Det vi trenger i barnehagen 

er voksne som er der for barnet, er lyttende, tydelige, ansvarsfulle, støttende, lekende og 

nysgjerrige. Marker kommune ønsker å ha kompetente voksne som er god rollemodeller, har 

et godt språk, er gode observatører og tilretteleggere som kan skape et spennende miljø for 

alle barn i barnehagen. ” Og videre: ” Foreldre er også blitt mer opptatt av kvalitet i 

barnehagen, og vi tenker at dersom vi har kompetente voksne, heves kvaliteten. 

Lokale føringer. 
Det politiske nivå i Marker kommune har vektlagt kompetanse og kvalitet i 
barnehagene. Derfor står den strategiske kompetanseplanen på god og sikker grunn. 
Vi er sikre på at utarbeidingen av planen støttes både administrativt og politisk. 
 

Sentrale føringer. 
De sentrale føringer for barnehagesektoren er under omfattende endring. Flere NOU 
– er har de siste årene bygget opp om de endringer som kommer, bl.a. ny 
barnehagelov. Vår strategiske kompetanseplan må ta opp i seg de sentrale føringer 
som kommer. Gjennom NOU 2012:1 Til barnas beste, er det lagt omfattende føringer 
som vil munne ut i Stortingsmeldinger i de kommende år. 
 
Fra NOU 2012:1 tar vi med følgende sitat frå kapittel 20 Kompetanseutvikling: ” 
Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs -, leke – og 
læringsmiljø som er til barnas beste. Rammeplanen peker også på at barnehagen 
skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetene som til enhver tid er i samsvar 
med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom, barnas behov og interesser. Det 
krever at barnehagen som pedagogisk institusjon må være i endring og utvikling og 
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at barnehagen må være en lærende organisasjon, rustet til å møte nye krav og 
utfordringer. Det omfattende samfunnsmandatet stiller krav om stadig oppdatering av 
kunnskap og utvikling av kompetanse på alle nivåer.” 
 
Kompetansesatsingen beskrives videre i tre faser. Første fase 2013-2014 Her skal 
grunnlaget for satsingen frem til 2020 skisseres og finansiering avklares. I andre 
fase: 2014 – 2018, her skal personalet i barnehagen tilbys kompetansetiltak etter den 
nye strategien og til sist tredje fase: 2018 – 2020, hvor et forpliktende etter – og 
videreutdanningssystem er etablert. 
 
Melding til Stortinget, Meld.St.24 ( 2012-2013) Framtidens barnehage, behandles 
personalets kompetanse i et eget kapittel. Kapittelet tar for seg 6 forhold vedrørende 
kompetanse som regjeringen vil styrke. 
 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal revideres og vil være klar 
til bruk 1. januar 2015. 

Interkommunale føringer – 

”Innertieren”. 
Kommunene i Indre Østfold har på barnehageområdet et godt utviklet samarbeide, 
bl.a. innenfor kompetanseheving for barnehage ansatte i de kommunale 
barnehagene og  i de private barnehagene.  På vegne av kommunene søker 
Innertieren på kompetansemidlene som tilbys den enkelte kommune hvert år fra 
Fylkesmannen. På den måten får vi utnyttet de nokså begrensede midlene i en felles 
pott, noe som gjør at vi får langt mer ut av pengene enn om hver kommune skulle stå 
for kompetanse - tiltakene i egen kommune.Denne kompetanseplanen omfatter også 
tiltakene som gjøres i regi av Innertieren. 

Kompetanse som begrep og 

ressurs. 
 
Vi har valgt å ta utgangspunkt i hvordan professor Linda Lai, ved Handelshøyskolen 
BI, har definert kompetanse som begrep og som ressurs. Hennes definisjoner gir god 
mening for oss. 
Hun setter kompetanse = potensial. Det innebærer to forhold. Å være kompetent: -
være i stand til å møte dagens og morgendagens krav, - ha kunnskaper, ferdigheter, 
evner og holdninger som passer til oppgaver og krav (situasjonsbetinget). 
 
 Det andre er å være inkompetent: - er å ha feil, dvs. uegnede, for lave eller for høye 
”kvalifikasjoner”, - være på feil plass og - overkvalifikasjon kan være like negativt som 
underkvalifikasjon. 
 
Lai velger å dele kildene til kompetanse inn i tre områder: - medfødte egenskaper, - 
utdanning, kurs og tiltak og  - erfaring fra arbeidsliv og alle andre arenaer. Hvor 
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utdanning, kurs og tiltak er formell kompetanse og erfaring uformell kompetanse. 
 
Hva består så kompetanse av? Hvilke byggesteiner eller komponenter kan vil dele 
kompetansebegrepet inn i? Linda Lai fremhever at det er fire likeverdige 
komponenter som hver for seg og sammen utgjør kompetansen. Kunnskaper, 
ferdigheter, evner og holdninger. Det er lett å forstå at disse 4 komponenten til 
sammen utgjør kompetanse på et fagområde. Kunnskaper er å vite at, ha innsikt og 
antakelser. Ferdigheter er å kunne gjøre det i praksis. Evner er personlige 
egenskaper og talent. Holdninger er meninger, tro, vilje og innstilling. 
 
Linda Lai påpeker videre at kunnskaper lett kan bli overfokusert og holdninger 
underfokusert i kompetansearbeid. I vårt arbeid med denne strategiske 
kompetanseplanen søker vi å legge til grunn for arbeidet: at kunnskaper er ikke nok, 
men må kombineres med evne og vilje til å gjøre en god jobb. Like avgjørende er 
holdninger man har: mestringstro, indre motivasjon, brukerorientering og 
samarbeidsvilje. Dette gjelder også ferdigheter som ofte først kommer til uttrykk 
gjennom reaksjoner og handlinger og de evner en har vises som tendenser, 
adferdsmønster og talenter. 
 

Våre kompetansekrav og vår 

kompetansebeholdning. 
I følge Lai ( Lai, 2004), består kompetanseanalyse av: - kompetansekrav til 
medarbeiderne i barnehagen - krav som gjør at barnehagen når sine mål og utfører 
sitt mandat på best mulig måte. 
 
Har barnehagen den kompetansen den trenger? Og blir viktig  kompetanse brukt på 
en god måte? Hvilken kompetanse forvalter vi som ledere gjennom våre 
medarbeidere? 
 

Vårt kompetansebehov. 
 
Hvilken kompetanse mangler vi eller blir ikke brukt? Vi må finne ut hvilken 
kompetanse som kan mobiliseres bedre hos våre medarbeidere.  Videre må vi 
kartlegge hvilken kompetanse som kan utvikles hos våre medarbeidere og til sist 
hvilken kompetanse vi bør anskaffe oss gjennom rekruttering og samarbeid med 
andre. 
 
Barnehagene i Marker har gjennomført kompetansekartlegging i egen barnehage og 
ut fra det gitt innspill til planen på tema – fagområder barnehagen ser at de behøver 
et kompetanseløft på. Ved anskaffelse av kompetanse, altså tilsetting av nye 
medarbeidere, vil det være viktig for barnehage å være bevisst på hvilken 
kompetanse nytilsatte bør ha.  Men hovedkilden til å utvikle kompetansen i 
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barnehagen må være å gi de ansatte muligheten til å utvikle sin kompetanse som 
enkelt ansatte og som system. 
 
Før hver handlingsplan, vil barnehagene evalueres forrige års handlingsplan og 
komme med innspill til ny plan. 

Strategi for å anskaffe, utvikle, 

mobilisere og avvikle kompetanse 
 
I Indre Østfold har de samarbeidende kommuner valgt å søke Fylkesmannen om å 
disponere de statlig kompetansemidlene felles gjennom Innertieren. Innertieren er 
den styringen kommunene i IØ i fellesskap har over de statlige kompetansemidlene.. 
Ut over det bør den enkelte barnehage og kommune ha en kompetanseplan som 
skal settes i sammenheng med Innertieren’s satsninger. 
 
For barnehagene i Marker vil det i første rekke være : 

- å mobilisere kompetanse 

- å utvikle kompetanse 

- å anskaffe kompetanse = ansettelser 
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Tiltaksplan 2014 – 2017 
 

Satsnings- 
område 

Når Tema/tiltak/beskrivelse Videreutdanning Etterutdanning. 

HMS – rutiner 
 

2014-
2017 

Gjennomgang av 
barnehagen med 
hensyn på fysisk og 
psykosos. arb.miljø for 
mearbeidere og for 
barn. 
Ny godkjenning av 
barnehagene 2014 

 Leder 
Verneombud 
Plasstillitsvalgt 
Personalmøte 

Språk i barnehagen 2014-
2017 

Veileder: Språk i 
barnehagen. 
Flerspråklige barn. 
Kartlegging 
Oppfølging 
Utarbeide plan for 
språk. 
 
 

 Alle medarb. 
Pedagoger 
hele veilederen 

Realfag i barnehagen 2015 WEDO 
Jr.LEGEO LEAGUE/ett 
sett WEDO med pc og 
programvare/ til 
opplærling av to 
ansatte. 

 Styrere 
Pedagoger 

Ledelse i 
barnehagen 

2016 Forholdet leder 
medarbeider. 

 Styrere 
Pedagogiske 
ledere 

IKT i barnehagen 2014-
2017 

Hva sier 
styringsdokumentene 
om IKT? Hvor står vi? 
Hva gjør vi fremover? 
Temahefte 

 Pedagogiske 
ledere 
 

Tidlig innsats 
prosjekt 

2013-
2015 

Egen 
prosjektbeskrivelse 

 Alle 
medarbeiderne 
i barnehagene 

Spesialpedagogikk 2014-
2017 

Veiledning av 
kommunal 
spesialpedagog. 

 Styrere 
Pedagoger 

Barns trivsel – 
voksnes ansvar 

2014-
2015 

Innertieren Pedagoger Alle 
medarbeidere 
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Tidsplan 2014 - 2017 
 

Satsningsomårder H13 V 
14 

H 14 V 15 H 15 V 16 H 16 V17 H 17 

HMS          

Språk          

IKT          

Realfag          

Ped. dokumentasjon          

Ledelse          

Tidlig innsats          

Spesialped.          

Barns trivsel          
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Handlingsplan 2014  
 
 
Barne -
hage 

Tiltak Opp-
start 

Ansvarlig Evaluering 

Alle 
 
 

Barns trivsel -  voksnes 
ansvar 

Høst 
2014 

Innertieren 
Kommune 
Deltagnde 
barnmehager 

Høst 2015 

Alle IKT i barnehagen – 
oppstart. 

- Hvor står vi i dag i 
barnehagene? 

- Hva sier 
styringsdokumentene
? 

- Hva gjør vi fremover? 

Handlingsplan for IKT i 
barnehagene i Marker.  

Høst 
2014 

Kommune 
ved 
barnefaglig 
rådgiver 
Styrerne i 
barnehagene 

Årlig: vår 16 og 
vår 17. 
Sluttevaluering: 
høst17. 

Alle Pedagogisk 
dokumentasjon. 

- Hva er pedagogisk 
dokumentasjon? 

- Hva velger vi å gjøre? 
- Felles system for 

barnehagene. 

Høst 
2014 

Kommune 
ved 
barnehagefag
lig rådgiver 
Barnehagene 
ved styrerne. 

Høst 16 

 Alle Veiledning av 
spesialpedagog 
Rutiner 
spesialpedagogisk hjelp 

Høst 
2013 

Kommune 
ved spesial -
pedagog 

 

Alle Prosjekt: tidlig innsats 
Innhold: prosjektplan 

Vår 
2013 

Prosjektleder Årlig 

Alle HMS – rutiner 
Felles rutiner 

Høst 
2014 

Styrerne i 
barnehagene 

 

Alle Veileder: Språk i 
barnehagen. 
Flerspråklige barn. 
Kartlegging 
Oppfølging 
Utarbeide plan for språk. 
 

2013-  
2014 

Alle ansatte 
 

Årlig 
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Læringsarenaer 
I hovedsak skal kompetansehevingen skje i barnehagen. Det er det langt større 
sannsynlighet for at barnehagen oppnår endring  hos alle ansatte og dermed at vi får 
de endringer i praksisfeltet som kompetansehevingen hadde som mål. Noe 
videreutdanning må beregnes tatt via høgskolesystemet. Men også da er det viktig å 
implementere det blant  barnehagens ansatte, for lettere å delt kunnskapen og 
dermed få endringene. 

Økonomiske rammebetingelser 
 
Grunnlaget for å få gjennomført de tiltak kompetanseplanen legger opp til, er selvsagt 
at eierne - kommune og de private eierne – legger inn midler til kompetanseheving 
for hvert år. 
 
I denne strategiske planen skal det derfor utarbeides årlige kompetanseplaner – 
handlingsplaner- som skal kostnadsberegnes. Ut fra eierne så støtter opp planene 
med av midler, kan vi prioritere hva som kan gjennomføres kommende år. 
De årlige handlingsplanene skal tydelig prioritere tiltakene, slik at eierne vet hvilke 
tiltak som blir iverksatt. 
 
I hovedsak vil det bety å omprioritere de midler barnehagene i dag har til kompetanse 
i forhold til prioriteringene i planen, men at det også legges opp til noe økt bevilgning 
hvert år til prioritert tiltak. 
 
Kostnader handlingsplan for 2014. 
 

Prioritet Tiltak Kostnad 

 Barns trivsel – voksnes ansvar 28.000.- * 

 Språk i barnehagen 15.000.- 

 Pedagogisk dokumentasjon 5.000.- 

 HMS – rutiner ansatte  5.000.- 

 HMS – rutiner barn  5.000.- 

 IKT i barnehagen -  oppstart / realfag 10.000.-*** 

 Tidlig innsats 250.000.-** 

 Spesialpedagogikk 0 

 Spesialpedagogikk / veiledning  
*Innertieren 5 legger inn flere midler, beløpet er for 14. 

**Prosejktmidler, interkommunale – ikke medregnet 

***Demo. Av LEGO WEDO Fortsetter påfølgende år . Total kostnad ca 70.000,.- 

Sum kostnad kompetansetiltak barnehagene 2014: kr.   ¨68000.-    
 
Fordeling: 

- Innertieren 5    kr. 28.000.- 

- Marker kommune   kr. 22.000.- 
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- De fire barnehagene   kr. 18.000.- 

- Andre tilskudd   kr. 0  

Evaluering og oppfølging av den 

strategiske kompetanseplanen 
 
Den strategiske planen gjennomgås hvert år før handlingsplanen bestemmes. Det for 
å ta opp i seg føringer fra departement og Fylkesmann. Ved større endringer i løpet 
av året, tas den strategiske planen opp for eventuell endring. 
 

Evaluering og oppfølging av 

strategier og tiltak 
 
Før ny handlingsplan utarbeides gjennomgås eksisterende handlingsplan for å se om 
noen av tiltakene ikke er gjennomført og om de i så fall skal med i ny handlingsplan. 
I god tid før budsjettbehandlingen utarbeides ny handlingsplan for kommende år. 
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Vedlegg 
Oversikt over kartlegging og kompetansebehov i den enkelte barnehage. 

System for oversikt over 

kompetansetiltak 
Barnehagens navn:   Annen Etasje barnehage 

Barnehageåret 2014/2017 

 
Satsnings- 
område 

Dato/ 
varighet 

Tema/tiltak Deltakere Kort info. Annet 

 
”de minste 
barna” 

  Behov 

/tilrettelegging/ 

Innhold /evaluering       

Kurs/planleggingsda

g  

 
Hele 
personalgruppa 

 
 

 
Østlandsk 
lærerstevne 

 
 
Minoritets-
språklige 
barn i 
barnehage 

  
Oppfølging av 
barn og familie/ 
forventninger/ 
samarbeid 

 
Styrer/ped leder 

Hadde vært 
ønsket med 
en 
kommunal 
satsning 
her….. 

 

 
Språk-
utvikling 

  
Språklig 
bevissthet  og 
stimulering 
KURS/ 
personalmøter 

 
Hele 
personalgruppa 

  
Inspirasjon : 
Veileder 

”glede og 
læring 
gjennom 
sansing og 
lek” 

  Inngår 
i bhgs 
3års 
plan fra 
2013 

Lekens 
betydning . 
kreativ tenkning. 
personalmøter 

   

 
”fag-
områdene” 

 
Høst 
2013 

 
Integrering og 
progresjon . 
Internt 
Planleggingsdag 
 

 
Hele 
personalgruppa 

  

Premature 
barn 

Høst 
2013 

  Prematurt barn i 

barnehage 

”krever”  innsikt 

og felles 

forståelse  

 
 
forståelse 
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ØNSKER OM KOMPETANSE I TUSSILAGO BARNEHAGE 
 
 
 
 

 IKT i bhg 

 Tiltak – språkvansker 

 Observasjon 

 Småbarnsped. 

 Språk, språkstimulering 

 Barns medvirkning 

 Voksenrollen 

 Lek 

 Kommunikasjon 

 Spes.ped. 

 Barn i brudd 

 Veiledning 

 Pedagogisk dokumentasjon 

 Språktilrettelegging 

 Ledelse 
 
 
 
 
 
 
17.04.13 

Grete Klund Ørken 
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Tiltaksplan for Grimsby barnehage 

2014 – 2017 
 

Satsningsområ
de 

Når  Tema/tiltak/beskrivel
se 

Videreutdannin
g  

Etterutdannin
g 

Språk Kont
. 

Bruke snakkepakka,  
språkposer, 
lesegrupper, rim 
regler, tulle med 
språket, er bevisst på 
måltider, og av- og 
påkledning. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig 

 Høsten 2013 
 For 
Pedagogiske 
ledere 

Sos. Komp. Kont
. 

Fokus på venner i 
august og september, 
bruker steg for steg, 
samlinger om tema, 
leser bøker, deler i 
grupper, legger til rette 
for læring gjennom lek. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig 

  

Barns 
medvirkning 

Kont
. 

Lytte til barn, gripe tak 
i/se barns interesse, 
ikke låse planer. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig. Tema på 
fagmøter og 
personalmøter. 

  

Lek Kont
. 

Legge til rette for god 
lek, dele i mindre 
grupper, veilede, være 
i nærheten, gi næring 
til lek. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig 

  

Innertier’n Kont
. 

Vi ønsker å være med 
på det som er av tilbud 
fra Innretier’n 

Når det er mulig Når det er 
mulig 
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-Som arbeidsredskap i barnehagen og for rapportering til tilsynsmyndighet. 

 
Barnehagens navn………………………………………………………………… 

Barnehageåret 20…../20….. 

 
 

Satsnings- 
område 

Dato/ 
varighet 

Tema/tiltak Deltakere Kort info. Annet 
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 Egenvurdering av barnehagen ( idé fra 
Kristiansands ”Skup08") 
Hensikten med skjemaet er å kartlegge kompetansebehov og ressurser i barnehagen. Det er 

kun til internt bruk for barnehagen. Barnehagene skal hvert år rapportere til barnehage -

myndigheten hva som er gjort av arbeid med kompetanseheving i barnehagen. Dette vil legge 

grunnlaget for videre arbeid og mulighet for kompetanseutveksling mellom barnehagene. 

 
 1 

I 
svært 
liten 
grad 

2 3 4 5 
I 
svært 
stor 
grad 

Vet 
ikke 

Utvikling av en lærende organisasjon       

Barnehagen samarbeider med andre 
barnehager 

      

Personalet har en individuell opplæringsplan       

Barnehagens egen kompetanseplan er førende i 
forhold til de kompetansetiltak man tilbyr 

      

Personalet er delaktig i formulering av felles mål 
og planlegging. 

      

Pedagogisk ledelse       

Barnehagen har en tydelig fordeling av ansvar 
og arbeidsoppgaver. 

      

Barnehagen jobber systematisk med vurdering 
og refleksjon over egen praksis 

      

Alle pedagogiske ledere har tilgang til og bruker 
PC i arbeidet 

      

Foreldrene blir involvert i barnehagens arbeid 
med vurdering og planlegging 

      

Barnehagen som kulturskaper og kulturformidler       

Barna får rike erfaringer med kunst, kultur og 
estetikk  

      

Barna får mulighet til å utvikle sin evne til å 
bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi 
varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet 

      

Barnehagens arbeid med kultur har lokal 
forankring  

      

Barnehagen markerer religiøse, livssynsmessige 
og kulturelle tradisjoner som er representert i 
barnehagen 
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Barns medvirkning       
Alle barna har mulighet til innflytelse på 
barnehagens planer. 

      

I samtale med barn viser personalet interesse 
ved å undre, utforske og stille åpne spørsmål 

      

 1 
I 
svært 
liten 
grad 

2 3 4 5 
I 
svært 
stor 
grad 

Vet 
ikke 

Personalet tar ansvar for at barna får erfaringer 
med alle de 7 fagområdene, tilpasset alder og 
modenhet 

      

Alle barn uansett kjønn, alder og bakgrunn, har 
like muligheter til å bli sett og hørt og 
oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter 
i barnehage 

      

Overgang barnehage - skole       
Barnehagen fyller ut overgangsskjema i 
samarbeid med barnas foreldre 

      

Barnehagen følger opp punktene fra 
overgangsrutinene som skolen ønsker at barna 
skal trene på 

      

Personalet med ansvar for de største barna, har 
kjennskap til skolens læreplaner for 1. – 4. 
klasse 

      

Barnehagen har samarbeid med skole knyttet til 
faglig forståelse, f. eks. prosjekter eller felles 
kurs 

      

Språkmiljø og språkstimulering       
Personalet har gode kunnskaper om 
språkutvikling 

      

Personalet bruker IKT som verktøy i det 
pedagogiske arbeidet med henblikk på 
språkstimulering 

      

Personalet har en bevisst holdning til utvelgelse 
og formidling av barnelitteratur 

      

Personalet er gode språkmodeller og 
samtalepartnere for barna. 

      

 
 



          

21 
Vedtatt 24.9.2013 PS 59/13 

 Litteraturliste – referanser 
 
 
Tiltaksplan for Grimsby barnehage 
 
Ønsker om kompetanse i Tussilago 
 
Oversikt kompetanse i Annenetasje 
 
FOU Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 
Mal og veileder for strategisk kompetanseplan KS 
 
NOU 2012 1 Barnas beste 
 
Meld. St. 24 Framtidens barnehage 
 
Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Kristiansand 
 
Sørums kommunes strategiske kompetanseplan 


