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Planens formål
Formålet med kompetanseplanen er å sikre at alle 
barn i barnehagene i Løten kommune får et kvalitativt 
godt tilbud og at de ansattes kompetanse utvikles i 
tråd med statlige styringssignaler. Kompetanseplanen 
inneholder mål og tiltak som alle barnehagene må 
følge i sitt arbeide. Planen vil også gi god informasjon 
til ansatte og foresatte i barnehagene, samt til 
kommunale og statlige styringsorganer.

Løten kommune har åtte barnehager; Jønsrud-, 
Lund-, Skøienhagan-, Ryli- og Ådalsbruk barnehage 
er kommunale. Brovold-, Skogly- og Livensveen 
gårdsbarnehage er private barnehager. Totalt er 
det ca. 350 barn som går i Løtens barnehager. 
Barnehagene er geografisk fordelt rundt i hele 
kommunen. Mer info om hver barnehage finnes på 
Løten kommunes hjemmeside  
www.loten.kommune.no.

Løten kommune skal jobbe 

systematisk for å gi alle 

barnehagebarn et så godt 

læringsmiljø som mulig.

Planprosessen
Kompetanseplanen er utarbeidet etter innspill fra 
styrere/pedagogiske ledere i kommunale og private 
barnehager i Løten. Arbeidsgruppa har bestått av det 
kommunale styrernettverket og styringsgruppa av 
både private og kommunale styrere og pedagogiske 
ledere. Tillitsvalgte har fått mulighet til innspill. 
Kommunalsjef for oppvekst har medvirket og vedtar 
planen.

Nasjonale strategier
Gjennom kompetansestrategien ”Kompetanse for 
framtidens barnehage”
legger Kunnskaps-departementet føringer for 
kompetanseheving i barnehagesektoren for 
perioden 2014-2020.  I løpet av strategiperioden 
skal alt personale i barnehagen få mulighet til 
kompetanseheving. Departementet har lagt føringer 
for hvilke områder som skal prioriteres i opplæringen. 

Meld. St. nr.41(2008-2009) Kvalitet i barnehagen, 
har en gjennomgående målsetting om å gi alle barn 
like muligheter for læring. Sammenhengen mellom 
et kvalitativt godt barnehagetilbud og det øvrige 
utdanningsløpet kan bidra til utjevning av sosiale 
forskjeller senere i livet. I den sammenheng er 
ansattes kompetanse en avgjørende faktor. 

Kommunens strategier
Løten kommune utarbeider i disse dager en ny 
kommuneplan som skal gjelde fra 2018-2030 og i 
kommuneplanens samfunnsdel legges det vekt på 
viktigheten av barnehager med god kvalitet. Barnas 
utdanning starter i barnehagen og sammen med 
grunnskolen er dette første skrittet i utdanningsløpet 
og «den livslange læringen».

Det utarbeides nå en Strategiplan for skoler og 
barnehager i Løten. Det er en langsiktig plan for å nå 
målet om best mulig resultater for elever som går 
ut fra Løtenskolen. Bevissthet om tidlig innsats er 
avgjørende. Prosessen med å utarbeide strategiplanen 
skal også bidra med og skape nærhet mellom 
barnehagene og skolene for å øke et helhetlig og 
sammenhengende utdanningsløp. Satsingsområdene 
i Kompetanseplan for barnehager samsvarer med 
Strategiplanen. 

Kultur for læring: Et forsknings- og utviklingsprogram 
som skolene i Løten deltar på. Det er et mål at 
barnehagene også skal delta på «Kultur for læring» 
fra høsten 2017. Programmet har som mål at barn 
og unge skal vokse opp i en kultur for læring som 
motiverer til utdanning og deltagelse i samfunns- og 
arbeidsliv. 

Strategisk kompetanseutvikling 

innebærer planlegging, 

gjennomføring og evaluering av 

tiltak for å sikre organisasjonen og 

den enkelte medarbeider nødvendig 

kompetanse for å nå definerte mål  

    Lai,2004
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Ansvar for barnehagenes  
kompetanseutvikling 

Barnehageeier 
Barnehageeier er ansvarlig for å sikre at personalet 
har den nødvendige kompetansen for å ivareta 
kvalitetskrav slik det er uttrykt i Lov av 17. juni (2005) 
om barnehager. 

Den enkelte barnehage
Styreren i hver barnehage har ansvar for å 
gjennomføre nødvendige kompetansetiltak. 
De ansatte må være villig til å delta på 
kompetansehevingen for utvikling av egen praksis.
Selv om alle barnehagene jobber etter gjeldene 
lovverk og likhetstrekkene er mange, vil hver
og en ha ulike behov i forhold til kompetanseheving. 
I tillegg til å ha en klar retning og rød tråd i 
denne kompetanseplanen, er det viktig å åpne for 
fleksibilitet og individuell tilpasning. Det må være slik 
at barnehagene opplever at kompetansehevingen 
er meningsfull, relevant, nyttig og i tråd med 
deres behov. Det vil derfor være forskjellig når 
de ulike barnehagene gjennomfører tiltakene i 
kompetanseplanen.

Kommunen 
Som barnehageeier har kommunen ansvar for egne 
barnehager. Kommunen kan også initiere tiltak rettet 

mot alle barnehager i Løten. Løten kommune har 
tradisjon på å tilby opplæring til ansatte i samtlige 
barnehager i kommunen. Denne kompetanseplanen 
omfatter alle barnehagene, uavhengig av eier. 
Eventuelle andre kompetansetiltak den enkelte 
barnehage mener er nødvendig kommer i tillegg. 

Kommunen som barnehagemyndighet skal sikre et 
helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og 
tilpasset lokale forhold og behov. Kommunen skal gi 
veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med 
gjeldende regelverk. Aktiv og god veiledning er et viktig 
virkemiddel for å oppnå gode barnehager.
 
Lov av 17. juni (2005) om barnehager.  
Merknader til barnehageloven § 8. Kommunens ansvar

Økonomiske rammer

For å få statlige kompetansemidler må kommunen 
som barnehagemyndighet søke om
kompetansemidler innenfor de nasjonalt prioriterte 
områdene. Den enkelte barnehage kan også søke 
om midler. Et vilkår for å få statlig tilskudd til 
kompetanseutvikling, er at kommunen skal utarbeide 
planer og gjennomføre tiltak for kompetanseutvikling. 
Kompetanseplaner er et tiltak for å sikre at hele 
barnehagesektoren i Løten får nok kompetanse til å 
ivareta lovens og rammeplanens krav.

For å få gjennomført tiltakene i kompetanseplanen 
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er det nødvendig at den enkelte barnehage får 
midler til opplæring og kurs. Det er behov for 
dekning av vikarutgifter i forbindelse med deltagelse 
på kurs og midler slik at personalet kan avvikle 
kompetansehevende personalmøter etter at 
barnehagen er stengt.

Hvordan skape god kvalitet i 
barnehagen

Med barnehagekvalitet menes 

barnas, foreldrenes og de ansattes 

oppfatninger av og erfaringer med 

barnehagen og i hvilken grad 

barnehagen oppfyller faglige og 

samfunnsmessige kriterier  

på hva en god barnehage er  

    Søbstad, 2005

Barnehagen skal bidra til at barn får en god 
start i livet. Dette er nedfelt i barnehagelovens 
formålsparagraf og Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver. Et godt barnehagetilbud for alle 
barn krever kompetente ledere og faglig reflektert 

personale. Et kompetent personale vil kunne se, 
anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. 
Barnehagepersonalet med høy kvalitet, har bedre 
forutsetninger for å sikre tidlig innsats, utjevne sosiale 
forskjeller og stimulere til barns livslange læring. 

Barnehagens personale
Personalets faglige og personlige kompetanse er 
barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for 
at barnehagen skal være en god arena for omsorg, 
lek, læring og sosial utjevning. Tilstrekkelig med 
personale til enhver tid, er også en forutsetning for å 
ivareta god kvalitet.

Kompetanse for ansatte
Samtlige barnehager I Løten har styrere og 
pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning. 
Øvrig bemanning består i dag av fagarbeidere og 
assistenter. Det har vært et felles løft for å utdanne 
assistenter til fagarbeidere. Ufaglærte får veiledning 
og tilbud om utdanning. 
Barnehagesektoren er i stadig utvikling og det er hele 
tiden behov for oppdatering av ansattes kompetanse 
for at barnehagene skal ha høy kvalitet. 
For å forankre barnehagens arbeid og utforme de 
riktige tiltakene er det viktig at vi bygger vår plan 
på oppdatert forskning og kunnskap om hva som 
kjennetegner kvalitet og hvorfor kvalitet i barnehagen 
er så viktig. Forskning gir klare indikasjoner på at:
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Høykvalitetsbarnehager er viktige fordi 
de:

 - bidrar til å øke barnas intelligens, motivasjon og 
langsiktig utbytte av undervisning i skolen
 - fører til at barna utvikler et mer positivt syn på seg 
selv og egne fremtidsmuligheter
 - bidrar til sosial utjevning, tidlig innsats og livslang 
læring
 - har særlig positiv effekt på utsatte barn 

Kvalitetsindikatorer i barnehagen er 
knyttet til

 - Bemanningsnorm (pedagogtetthet, antall barn pr. 
voksen)
 - At personalet har TID (til enkeltbarn, barnegruppen, 
refleksjon og videreutvikling).
 - Personale med blikk for faglig utvikling, nyskaping 
og bred pedagogisk praksis.
 - Høy grad av profesjonalitet
 - Lederkvalifikasjoner/god ledelse
 - Utdanning av barnehagelærere
 - Mulighet for erfaringsutveksling
 - Mulighet for etter- og videreutdanning (alle nivå).
 - Gode relasjoner (barn- barn, barn-voksne, voksne-
voksne)
 - Samarbeid mellom barnehage og hjem
 - Gode rammer for pedagogiske aktiviteter ute og 
inne
 - Plass til lek, omsorg og læring som ikke er 
voksenstyrt

 - Inkludering av alle barn
(Sommersel, Vestergaard, & Søgaard Larsen, 2013)

Barnehagen som lærings- og 
danningsarena 

Barnehagens arbeid og foresattes påvirkning på 
barnet er retningsgivende for den brede kompetansen 
barnet skal videreutvikle senere i livet. 

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle 
evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. 
(Kunnskapsdepartementet, 2011). 

Prosessen er kontinuerlig og går gjennom hele 
opplæringsløpet fra barnehage til skole og skjer i 
møte mellom mennesker. 

For å lage et godt læringsmiljø og en god  
danningsarena må ansatte ha kompetanse på: 

 • helhetlig læringssyn
 • relasjonsbygging
 • å skape et inkluderende miljø for alle (forebygge  
mobbing, tidlig innsats)

 • å skape et godt kommunikasjons- og språkmiljø
 • de syv fagområdene:  
 - Kommunikasjon, språk og tekst
 - Kropp, bevegelse og helse
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 - Kunst kultur og kreativitet
 - Natur, miljø og teknikk
 - Etikk, religion og filosofi
 - Nærmiljø og samfunn
 - Antall rom og form

Samarbeid mellom hjem og 
barnehage

Et barnehagetilbud av høy kvalitet forutsetter et godt 
og tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem. 
Gode relasjoner mellom foreldrene og de ansatte er 
vesentlig for at barna skal få best mulig utvikling. 
Det er derfor viktig at ansatte i barnehagen har god 
kompetanse på samarbeid med foreldre.

Samarbeid og sammenheng 
mellom barnehage og skole

«De fleste barna som begynner på skolen i dag, har gått 
i barnehage. For å sikre at barn får et likeverdig tilbud av 
god kvalitet er det nødvendig at alle barnehager har et 
godt opplegg for å forberede de eldste barna til skolen, 
og tilsvarende at alle skoler er godt forberedt på å ta i 
mot barna fra barnehagen.» Meld. St. nr.41(2008-2009)
Kvalitet i barnehagen.

I Løten kommune er det utarbeidet en plan som skal 
sikre gode rutiner for overgangen fra barnehage til 

skole. Det er derfor viktig at alle har satt seg inn i 
samarbeidsrutinene og følger opp planen. 

Satsingsområder og mål

Vi har valgt følgende satsningsområder for  
kompetansehevingen:

 • Språk
 • Sosial kompetanse
 • Lek
 • Realfag
 • Pedagogisk ledelse

Bakgrunn for at vi har valgte disse satsningsområdene 
er at nyere forskning, ny rammeplan og strategiplan 
for barnehage og skole i kommunen legger vekt på at 
denne kompetansen er spesielt viktig for god kvalitet 
i barnehagen. 

Samtlige barnehagestyrere ønsker å heve 
kompetansen på disse områdene i sin barnehage.
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Satsningsområde: Språk
                                                                                   

Fremtidsbilde - målsetting:

 • Alle barn har et rikt og variert språkmiljø i 
barnehagen. 

 • Barna får varierte og positive erfaringer med 
å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, 
redskap for tenkning og som uttrykk for egne 
følelser. 

 • Barna har voksne rundt seg som er gode til å tolke 
deres kroppslige uttrykk.

 • Barna får tidlig og god hjelp dersom de har 
kommunikasjonsvansker

Bakgrunn for satsning på språk:      

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for 
utvikling av språk. Derfor er det viktig at de voksne 
er ekstra oppmerksomme i denne alderen og møter 
det enkelte barnet på en anerkjennende måte slik at 
de blir trygge og får en positiv selvoppfattelse i møte 
med andre. 

Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte 
og positive erfaringer med å bruke språket som 
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning 
og som uttrykk for egne tanker og følelser. 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(Kunnskapsdepartementet, 2011).

Språket er viktig i lek og sosialt samspill med andre 
barn. Det å legge til rette for at barna skal kunne 
uttrykke egne tanker og følelser, kommunisere med 
andre barn og bli forstått er derfor noe barnehagen 
må legge særlig vekt på. Et godt språkmiljø 
betyr at det finnes og gis rom for mange former 
for kommunikasjon gjennom fysiske, estetiske, 
verbale og non-verbale uttrykk. Ulike former for 
kommunikasjon er viktig for barns samhandling, og en 
forutsetning for utvikling av vennskap og deltakelse i 
barnehagens fellesskap. 

Språklige ferdigheter er av stor betydning for barnas 
trivsel og følelse av mestring i hverdagen. Barn med 
solid språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger 
for samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap 
og læring. Språk i barnehagen-mye mer en bare prat 
(Utdanningsdirektoratet [Udir], 2015).

Et godt språkmiljø bør gi rom for at barn og voksne 
kan gi uttrykk for tanker, følelser og erfaringer, sette 
ord på dem og diskutere og reflektere sammen med 
andre. Barnehagen skal observere og vurdere barnas 
språklige kompetanse som grunnlag og utgangspunkt 
for alt arbeid med enkeltbarns språk i barnehagen. 
Det å ha et rikt utviklet språk er svært viktig for 
mennesker generelt og derfor ser vi viktigheten av gi 
barn god stimulering så tidlig som mulig.
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Et godt språkmiljø er avgjørende både i et 
nåtidsperspektiv og i et fremtidsperspektiv. De siste 
årene har oppmerksomheten også vært rettet mot hva 
gode språkferdigheter tidlig i livet har å si for senere 
skoleprestasjoner, og da særlig lese- og skriveferdigheter.
Språk i barnehagen-mye mer en bare prat(Udir,2015).

 
Vi erfarer at det er stadig flere som har behov for 
ekstra språkstimulering også fordi samfunnet blir mer 
flerkulturelt. Derfor ønsker vi å satse ekstra på dette 
området. 

Alstad (2013) konkluderer med at barnehagens arbeid 
med språkstimulering for flerspråklige barn bør være 
balansert mellom uformelle og mer formelle/planlagte 
språklæringssituasjoner.

Målsetting for ansatte

 • Personalet har god kunnskap om:
 • Barns språkutvikling – hva kan forventes av barn  
på ulik alder

 • Hvordan kartlegge og skape et variert og 
språkstimulerende miljø for alle barn i barnehagen

 • Bruk av bøker – ulike måter å lese på for å favne  
alle

 • Språkstimulering i hverdagsaktiviteter og i lek,  
voksne som gode språklige forbilder.

 • Få kunnskap om hva ansatte må gjøre for å 
«fange opp» barn som har utfordringer med 

språket - bruk av TRAS for å kartlegge og sette i  
gang språkstimuleringstiltak 

 • Kunnskap om flerspråklig utvikling og morsmålets  
betydning  

Tiltak:

 • Kurs 29. og 30. november 2016 « Språk i leken -  
hva, hvordan, hvorfor?»

 • Kurs 13. og 14. februar 2017 «Flerkulturelt og  
språklig mangfold» Foreleser er Tonje Alvestad 
Ophus, Topphuskompetanse

 • Språkløyper (Nettbasert     
kompetanseutviklingspakke for språk- 20 pakker)
Hver enkelt barnehage har ansvar for å jobbe med  
dette selv (intern opplæring)

 • TRAS kurs –  delta på Østlandske lærerstevne eller  
annet kurs

 • Språk - Udir
 • Snakkepakken
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Satsningsområde: Sosial kompetanse

Fremtidsbilde- målsetning:

 • Barna er trygge i barnehagen og opplever gode 
relasjoner til andre barn og voksne.

 • Barna opplever et dagligliv hvor de voksne lytter, 
støtter og gir utfordring til barna.

 • Alle barn opplever å ha venner i barnehagen
 • Samarbeide med foreldrene er godt

Bakgrunn for satsning på sosial kompetanse:

Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere 
og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. 
Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet 
skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt 
som venn og likeverdig deltaker i samspillet med de 
andre barna. Rammeplanen beskriver anerkjennende 
og støttende relasjoner som grunnlag for barns 
utvikling av sosial kompetanse.

Et positivt sosialt miljø mellom barna spiller en viktig 
rolle for barns trivsel og for deres sosiale utvikling. 
Barns vennskap har stor betydning for barns trivsel i 
barnehagen og deres evne til å takle overgangen mellom 
barnehage og skole.
Utdanningsforbundet.

Et barn som samhandler godt med andre, kan både 
tilpasse seg fellesskapet og være en synlig deltaker 
som hevder sin plass. Forskning viser at barns evne til 
å etablere vennskap i stor grad henger sammen med 
den sosiale kompetansen deres. 

Sosial kompetanse hos barn beror på evnen til 
samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati og til å vise 
ansvarlighet. Sosial kompetanse innebærer dermed at 
barnet evner å ta andres perspektiv, vise omsorg, inngå 
på en positiv måte i grupper (for eksempel i lek), hevde 
seg selv på en rimelig måte, men samtidig avpasse sin 
atferd etter den sosiale konteksten
Elliott & Gresham(2002).

Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter 
som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill, 
for eksempel selvfølelse, empati, prososial atferd, 
selvhevdelse og selvkontroll. Hvilke ferdigheter 
som er aktuelle, vil avhenge av situasjonen og 
sammenhengen. 
I relasjonene til voksne og barn i barnehagen 
videreutvikler barnet den sosial kompetansen som 

det trenger i relasjoner til andre mennesker generelt. 
Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen 
væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et 
aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape 
et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende 
og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av 
sosial kompetanse.

Sosial kompetanse er noe av de aller viktigste vi 
arbeider med i barnehagen og det er svært viktig at 
ansatte i barnehagen har god kunnskap om dette 
området.

«Forskning understøtter tanken på at barnehagen bør 
arbeide aktivt med sosial kompetanse hos barn for å 
forebygge senere tilpasningsvansker»(Størksen,2013).

Målsetting for ansatte

Personalet har god kunnskap om:
 • Hvor viktig relasjonsbygging er for videre utvikling 
og læring.

 • Hvor viktig godt foreldresamarbeid er for barns 
utvikling

 • Hvordan de kan fremme sosiale og emosjonelle 
ferdigheter hos barn

 • Hvordan hjelpe barn til å utvikle god sosial 
kompetanse – voksenrollen

 • Hvordan de kan skape en fellesskapsfølelse, 
preget av trivsel, varme, respekt, omsorg, tillit og 
tilhørighet.

 • Hvordan hjelpe barn til selvregulering og 
utholdenhet

 • Hvordan forebygge mobbing – tiltak
 • Hvordan støtte barn med «spesielle behov»
 • Tilknytning og småbarnas behov i barnehagen

Tiltak:

 • Kurs i «De Utrolige Årene» - barnehageprogrammet 
(program for å utvikle sosial kompetanse + 
forebygge/ håndtere atferdsvansker)

 • LØFT- Løsningsfokusert tilnærming
 • Hjerteprogrammet (Læringsverkstedet)
 • Program fra Stine Sofie Stiftelsen (Ulna)
 • SMART oppvekst
 • Psykologisk førstehjelp «Grønne tanker – glade 
barn»

 • Kurs «Fra utenforskap til fellesskap» – 
forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen  
v/Kari Pape

 • Trivsel i barnehagen – filmer/opplegg fra Udir
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Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv. Å få 
delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og 
meningsskaping. Vennskap og tilrettelegging for gode 
relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse 
av glede og mestring.(Kunnskapsdepartementet,2011) 

Barn sosialiseres gjennom leken og utvikler en 
beredskap for læring og utvikling. Ved at leken kan 
deles med andre, skaper den også fellesskap og 
tilknytning. Forskning viser at barns evne til å etablere 
vennskap er nært knyttet til deres lek-kompetanse. 
Å leke og få venner er derimot ikke noe som alltid 
kommer av seg selv. Det trengs en kompetanse for 
å kunne bidra i lek på lekens premisser og de som 
ikke klarer å innordne seg lekens regler og kriterier, 
trenger hjelp og støtte. 

Bratterud, Sandseter og Seland (2012) skriver at det 
barn opplever som viktigst i barnehagen er lek og 
vennskap. Lek har videre stor betydning for barns 
følelsesmessige utvikling, for å utvikle empati og ikke 
minst for å utvikle et rikt og allsidig språk. Leken skal 
ha gode vilkår og krever at barnehagen legger fysisk 
og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens 
innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og 
livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelige for 
barn ved å støtte, og oppmuntre barna i deres lek. 
Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn 
får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre 
samspillet med andre barn i lek.

Satsningsområde: Lek

Fremtidsbilde- målsetning:

 • Barna har ansatte som er tilgjengelig og støtter, 
inspirerer og oppmuntrer dem i deres lek.

 • Barna opplever ansatte som gir tid og rom for lek 
og er åpne for spontanitet.

 • Barna opplever ansatte som er deltagende i lek 
 • Barn lærer mye hver dag gjennom lek. 
 • Barn har et stimulerende og variert lekemiljø
 • Ansatte tilrettelegger gode språkmiljøer i lek.

Bakgrunn for satsning på lek:

Leken er en av barns viktigste uttrykksformer, og i 
lekende samspill med andre får barn mulighet til å 
uttrykke og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder. 
Rammeplanen sier: ”Leken skal ha en fremtredende 
plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi 
og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en 
grunnleggende livs- og læringsform som barn kan 
uttrykke seg gjennom. Barn kan uttrykke seg på 
mange måter i lek, og leken har en selvskreven 
og viktig plass i barnehagen. Leken har betydning 
for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og 
læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve 
lek både som egenverdi og som grunnlag for læring 
og allsidig utvikling.» I lek gjør barn erfaringer. 
De utforsker, prøver ut, får kunnskaper og utvikler 
selvtillit.  
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Tiltak:

 • Kurs 29. og 30. november 2016 « Språk i leken - 
hva, hvordan, hvorfor?» Foreleser er Tonje Alvestad 
Ophus, Topphus kompetanse

 • Lekelyst - Fantasifantasten
 • Gjør plass for leken og gi leken en plass v/ Kari 
Pape

 • Lek - Udir

I de siste tiårene har det vært gjort mye forskning om 
lek, og vi vet i dag at leken er veldig viktig for mange 
sider ved barnets utvikling. For eksempel så er det et 
tegn på både fysisk og mental sunnhet at et barn leker 
(Solhjell s.a.)

Det er viktig at barnehagene får styrket en 
kompetanse som trengs for å legge forholdene godt 
til rette for lek.

Målsetting for ansatte:

Personalet har god kunnskap om:
 • Barns utviklingstrinn i lek 
 • Lekens egenverdi 
 • Lek som virkemiddel i all læring i barnehagen – 
tilrettelegging

 • Hvorfor er det viktig at voksne er med barn i lek.
 • Hvordan hjelpe barn inn i lek, støtte og veilede. 
Hvordan få barn til å invitere andre inn i leken sin

 • Fysisk tilrettelegging og lekerekvisitter.
 • Hvordan man kan inspirer barn til lek og lage gode 
lekemiljø.

 • Hvordan man tilrettelegger for gode språkmiljø i 
leken
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utforsking, ved å være en lyttende voksen, som skaper 
felles fokus, tydeliggjør ulike stemmer og våger å møte 
det uventede.

Personalet i barnehagen har en avgjørende rolle 
i å tilrettelegge for, støtte og lede gode lærings-
situasjoner. De skal legge vekt på å gi barna positive 
erfaringer med læring. 

Erfjord, Hundeland og Carlsen (2012) viser at barn kan 
lære matematikk gjennom praktiske undersøkelser, for 
eksempel gjennom å undersøke vekten til lekebamser 
av ulik størrelse, men at det samtidig krever at 
barnehagelærerne hjelper barna til å sette ord på det de 
erfarer gjennom å stille spørsmål.

Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for 
å styrke barn læring i realfag og det er viktig at vi 
øker kompetansen på dette området.

Det er få studier om fagsamtaler i barnehagen, men de 
studiene som finnes, peker på at de voksne i barnehagen 
må snakke med barna om faget på en faglig og ordentlig 
måte og stille spørsmål til barna slik at de tilegner seg 
stoffet gjennom egne resonnementer
(Tholin og Jansen, (2011).

Målsetting for ansatte:

Personalet har god kunnskap om:
 • Matematikk og naturfag som er relevant for 
førskolebarn

 • Hvordan de kan tilrettelegge for at barns læring 
skjer gjennom lek, undring, refleksjon, utforskning 
og nysgjerrighet

 • Hvordan bruke matematikk i lek og hverdagen i 
barnehagen

 • Hvordan styrke barns matematiske begreper og 
gi dem erfaringer og ord til å forstå verden i et 
realfagsperspektiv.

 • Hvordan tilrettelegge for undring over naturens 
mangfold, og vår gjensidige avhengighet

 • Viktigheten av friluftsaktiviteter og utelek

Tiltak:

 • Forskerfrø
 • Vitensenteret
 • Mattepakka
 • Naturskolen
 • Forskerfabrikken

Satsningsområde: Realfag

Fremtidsbilde- målsetning:

 • Barna opplever at personalet er oppmerksomme 
og positive til deres undring og søken etter 
kunnskap. Personalet legger til rette for tidlig og 
god stimulering.

 • Barna utvikler matematisk kompetanse gjennom 
lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. 

 • Barna har voksne som tar utgangspunkt i deres 
nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og 
stimulerer dem til å oppleve med alle sanser.

 • Sammen med personalet iakttar og undrer 
barna seg over fenomener i naturen og utforsker 
teknologi.

 • Barna har lærelyst, skaperglede og utforskertrang

Bakgrunn for satsning på realfag:
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og 
utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter 
(Barnehageloven, 2005, § 1).

Nylig lanserte Kunnskapsdepartementet (2015) 
Nasjonalstrategi for realfag i barnehagen og 
grunnopplæringen, for å forbedre ferdighetene i 
realfag i grunnskole-opplæringen. Realfagsstrategien 
understreker betydningen av å arbeide godt med 
realfag i barnehagen. 
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker 
rom og form, de argumenterer og er på jakt etter 
sammenhenger. Allerede i barnehagealder er de 
vitebegjærlige, nysgjerrige og utforsker omgivelsene. 
Arbeidet med realfag i barnehagen er forankret i 
Rammeplanen og skal foregå i på barnets premisser. 

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter 
utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen 
har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning 
og legge til rette for tidlig og god stimulering 
(Kunnskapsdepartementet, 2011). 

Forskningen hevder at barn har en naturlig interesse 
for realfag og evne til å lære realfag allerede i 
barnehagealder.

Tholin og Jansen (2011) viser at barn kan lære om 
planetene og verdensrommet i prosjektsamtaler der 
den voksne inntar en rolle som åpner opp for barnas 
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egen- og barnehagens praksis er basis for utvikling av 
barnehagen som lærende organisasjon. 

BI forsker Jan Kjetil Arnulf hevder at «den gode leder 
lykkes med å gjøre mål, roller og arbeidsoppgaver 
meningsfylte for dem som skal utføre jobben». (referert i 
Farbot, 2014)

Å heve kompetansen på dette området er med på å 
sikre god kvalitet i barnehagene.

Målsetting for ansatte:

Styrere og pedagogiske ledere har god kunnskap om:
 • Hvordan planlegge, lede og evaluere det daglige 
arbeidet

 • Hvordan en klargjør barnehagens mål og rammer 
for personalet

 • Dokumentasjon
 • Oppdatere seg på ny forskning på barnehagefeltet, 
kritisk vurdering av egen praksis – kultur for læring

 • Ta i bruk kompetanse som sikrer god kvalitet på 
det pedagogiske arbeidet

 • Veiledning av personalet
 • Lage gode læringsmiljøer for barn
 • Hvordan en utvikler barnehagen som lærende 
organisasjon

 • Drive refleksjons, læringsprosesser og utvikling i 
egen personalgruppe

Tiltak:

Nettverksbygging, kollegaveiledning, erfarings- og 
kompetansedeling til utvikling av egen barnehage.
Styd kommunikasjon – Line Melvold
Helt sjef – Nina Nakling
Ledelse – Lars Grimstad
Styrerutdanningen – Udir
Kvalitet i barnehagen - Udir

Satsningsområde: Pedagogisk ledelse

Fremtidsbilde- målsetning:

 • Den pedagogiske ledelsen jobber for å utvikle 
barnehagen som lærende organisasjon.

 • Personalet får jevnlig kompetanseheving, og 
barnehagen er i stadig endring og utvikling.

 • Den pedagogiske ledelsen veileder og får frem det 
beste i sine medarbeidere.

 • Den pedagogiske ledelsen er opptatt av erfarings- 
og kunnskapsdeling

 • Den pedagogiske ledelsen er så bra at barn får et 
optimalt utviklingsmiljø.

Bakgrunn for satsning på pedagogisk ledelse:

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen 
være i endring og utvikling. 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik 
at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. 
Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en 
stadig utvikling av personalets kompetanse 
(Kunnskapsdepartementet, 2011).

Godt lederskap skaper vilkår for at de ansatte kan 
ta i bruk og utvide sin kompetanse, slik at målene 
i rammeplanen kan realiseres og kvaliteten på det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. 

Barnehagen må ha en pedagogisk ledelse som setter 
i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser 
i organisasjonen. Ledelse av utviklings- og 
endringsprosesser er en sentral oppgave for styreren 
i samarbeid med de pedagogiske lederne. Sammen 
skal de bidra til at barnehagen er en lærende 
organisasjon. 

Bevissthet om interne læringsprosesser må stå sentralt 
i den enkelte virksomhet. Den er grunnleggende for å 
ivareta og fremme kunnskap hos personalet (Heggvold, 
2015).

Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle 
ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om 
hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike 
organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting 
på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man 
kan lære sammen og endre praksis. Refleksjon over 
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Implementering av ny  
kompetanse: 
Løten kommune har som mål å skape barnehager 
med god kvalitet. Barnehager med god kvalitet 
skaper bedre forutsetninger for sosial utjevning, 
tidlig innsats og livslang læring. Disse ambisjonene 
skaper et behov for å gjennomføre endringsprosesser 
i barnehagen slik at de ansatte kan arbeide ut fra 
de nyeste og beste teoriene. Forutsetningen for å 
oppnå dette er å stimulere til at de ansatte utvikler 
en felles kompetanse. Dette betyr at barnehagene 
må gjennomføre endringsprosesser som sikrer at vi 
strekker oss mot disse målene. En endringsprosess 
består av fasene initiering, implementering og 
videreføring. 

Implementering innebærer å omsette ny kunnskap 
og kompetanse til praksishverdagen. Hver enkelt 
barnehage er ansvarlig for å implementere ny 
kompetanse i sin barnehage og sette av TID til å 
gjennomføre kompetanse-hevingen.  

Gjennomføring/evaluering:
Tidspunktene vil variere for når de 
forskjellige barnehagene setter i verk 
kompetansehevingstiltakene. Kontinuerlig vurdering 
må foregå innenfor satsningsområdene internt i hver 
barnehage. Vi har startet med fagområdene sosial 
kompetanse og språk, de andre tre fagområdene vil 
planlegges nærmere etter hvert som vi har jobbet bra 
med de to første.

Kompetanseplanen justeres ved behov og 
gjennomføring av tiltak evalueres.
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Tiltaksplan  kompetanseutvikling 2016-2022:

KOMPETANSE- 
OMRÅDE

NÅR KURS/FORUM MÅLGRUPPE ARRANGØR STED 

SPRÅK

29.11 og 
30.11.16

 «Språk i leken - hva, 
hvordan, hvorfor?»
Toppus kompetanse-
senter

Alle ansatte i alle 
barnehagene

Regionalt tilbud 
Scandic
Hamar

13.02 og 
14.02.17

«Flerkulturelt og språklig 
mangfold» Toppus 
kompetanse-senter

Alle ansatte i alle 
barnehagene

Regionalt tilbud 
Scandic
Hamar

2016-2022 Språkløyper
Alle ansatte i
Ådalsbruk, Ryli

Nettbasert,
Internt kurs

I den enkelte 
barnehage

SOSIAL  
KOMPETANSE

2016-2022

«De utrolige årene»
Alle ansatte i Jønsrud, 
Lund og Ryli

HIPPT + Løten 
kommune

I den enkelte 
barnehage

LØFT
Alle ansatte i Ådalsbruk, 
Skøienhagen

Kurs + jobbe i egen 
barnehage

I den enkelte 
barnehage

Hjerte
programmet

Alle ansatte i Skogly
Kurs + jobbe i egen 
barnehage

I den enkelte 
barnehage

Stine Sofie stiftelsen
Alle ansatte i
Brovold

Kurs + jobbe i egen 
barnehage

I den enkelte 
barnehage

Smart oppvekst
Alle ansatte i
Ådalsbruk, Skøienhagen

Kurs + jobbe i egen 
barnehage

I den enkelte 
barnehage

Fra utenforskap til 
fellesskap

Alle ansatte 
i Livensveen 
gårdsbarnehage

Kari Papa + jobbe i 
egen barnehage

Oslo

LEK 2017-2022 Alle ansatte

REALFAG 2017-2022 Alle ansatte

PEDAGOGISK 
LEDELSE

2016-2022 Verdibasert ledelse
Styrere og pedagogiske 
ledere Ådalsbruk
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