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Innledning  
 

Felles kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen (SKUP) ble første gang 

fremlagt i oktober 2008. Fire år etter skal den nå rulleres og ferdigstilles i løpet 

av juni 2012. SKUP legges som føring i handlingsprogramperioden 2012 – 2015. 

Det er en obligatorisk oppgave for kommunen å lage en slik plan. 

Satsingsområdene skal være i h.h.t nasjonale og lokale føringer og den skal 

ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for 

barnehagebarn i Kristiansand kommune.  

 

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet «Vennskap og deltakelse – 

Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012». I 2013 legges det fram en 

ny helhetlig kompetansestrategi for alle ansatte i barnehagen. 

Kunnskapsdepartementet har et overordnet mål om å videreutvikle 

barnehagen som en lærende organisasjon. Kvalitetsutvikling i barnehagen 

innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. 

Kompetanseutvikling er helt sentralt for å styrke både barnehagen som 

pedagogisk institusjon og de ansattes yrkesstatus.  

 

Begrepet ”Kristiansandsbarnehagen” ble etablert i forbindelse med arbeidet 

med verdihåndboka og viser til de ca.120 barnehagene med ca. 1500 

ansatte som finnes i Kristiansand. Utviklingen av Kristiansandsbarnehagen som 

en offensiv og faglig sterk barnehage har betydning for det enkelte barns 

utvikling og muligheter. Dette blant annet ved å bli i stand til å fange opp og 

sette inn tiltak tidlig og slik sett bidra til tidlig innsats og utjevning av sosiale 

ulikheter. Barnehager av god kvalitet har også betydning for utviklingen av en 

attraktiv landsdel.  

 

Denne kompetanseplanen har som mål å bidra til:  

1. At barnehagene har økt fokus på satsingsområdene i SKUP.   

2. En helhetlig sammenheng i utdanningsløpet 0-16 i Kristiansand. 

 

Følgende satsingsområder er prioritert i rulleringen av kompetanseplanen:   

 Språk. 

 Lek.  

 Med basis i et godt læringsmiljø. 

 

Ut fra denne planen, må den enkelte barnehage iverksette tiltak i forhold til 

egne behov. «Den vet selv hvor skoen trykker, som har den på».  Barnehagen 

må stille seg spørsmålet; - hva kan vi og hva trenger vi? Noen tiltak vil bli 

iverksatt sentralt, noen må barnehagen selv sette i gang. Det forventes at 

barnehageeier bruker nødvendige ressurser for å gjennomføre den 

kvalitetsutviklingen som er beskrevet i SKUP.   

 

 



Satsingsområdene  
 

Tidligere kompetanseplan (SKUP - 

Strategisk KompetanseUtviklingsPlan for 

barnehagene i Kristiansand 2008-2012) 

hadde 5 satsingsområder. Etter en 

evaluering av denne er vi kommet til at 

arbeidet med kompetanse de neste fire 

årene skal spisses rundt to grunnleggende 

områder, språk og lek. I tillegg satses det 

på å heve kompetansen i forhold til 

hvordan vi legger til rette læringsmiljøet i 

barnehagen. Områdene er valgt ut på bakgrunn av evaluering av tidligere 

kompetanseplan, de føringer som ligger i sentrale dokumenter, samt fokus i 

fagmiljøene. Satsingsområdene i modellen viser hvilke tema som er mest 

sentrale for Kristiansandsbarnehagen. En slik satsing skal hjelpe barnehager og 

barnehagemyndighet å prioritere i jungelen av tilbud og muligheter som 

dukker opp.  

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           

Fig.1 



 

Utvikling av læringsmiljøet.  
 

Førskolealderen er en intensiv læringsfase. Å få delta i lek og å få venner er 

grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling 

med andre legges grunnlaget for både læring og for utvikling av sosial 

kompetanse. Dette forutsetter et miljø for lek og læring som gir mening for alle 

barn med deres ulike forutsetninger og bakgrunn. (Vennskap og deltakelse – 

Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012).  

 

Barnehagens utvikling som læringsarena er et mål i kvalitetsarbeidet. 

Begrepet læringsmiljø kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle og 

fysiske forholdene som har betydning for læring, trivsel og helse. Rammeplan 

for barnehagen sier at barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, 

stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, 

sosial og kulturell bakgrunn. Dette betyr at omsorgen og aktivitetstilbudet må 

tilpasses hvert enkelt barn og den aktuelle barnegruppen. At barns 

medvirkning får betydning for barnehagens planlegging og innhold vil være 

av stor betydning for utvikling av læringsmiljøet.   

 

Kristiansandsbarnehagen har et felles verdigrunnlag og samles i visjonen om 

at barnehagen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. Det er 

i verdihåndboka slått fast at læringsmiljøet i Kristiansandsbarnehagen skal 

være trygt og tilpasset og det skal utvikle lekne og rause barn med en god 

selvfølelse. Dette innebærer at man legger vekt på relasjoner preget av 

respekt og anerkjennelse og at leken har stor betydning i barns utforskning og 

læring. Barnehagens psykososiale og fysiske miljø må legges til rette slik at alle 

barn får gode muligheter for lek og læring med tilstrekkelig utfordringer 

innenfor trygge rammer.   

 

De ansatte er en viktig del av barnas læringsmiljø. Derfor er det viktig å 

reflektere rundt holdninger og verdier i en personalgruppe. Man må kunne 

vende blikket innover i organisasjonen mer enn å søke etter svar i det enkelte 

barn når tiltak skal utformes.  

 

Undersøkelser viser at barn som har fått rik stimulering av sine språklige, 

motoriske, sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter vil ha et forsprang ved 

skolestart. Som modellen (fig.1) viser, ønsker vi å øke innsatsen på arbeid med 

læringsmiljøet i barnehagen. I denne perioden vil vi ha hovedfokus på 

opplæring og innføring i «Å ta opp uroen» og «LP modellen i barnehage». 
 

 



 

LP-modellen. 
LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse. I 2009 startet noen skoler i 

Kristiansand arbeidet med LP modellen. Målet med modellen er å etablere 

gode pedagogiske miljøer i skole og barnehage, slik at alle barns trivsel, 

læring og utvikling får gode betingelser, både personlig, sosialt, språklig og 

motorisk.  

 

Lp-modellen er en pedagogisk analysemodell, hvor hensikten er å utvikle 

personalets forståelse av de faktorer som utløser eller opprettholder 

problemer i forhold til atferd, trivsel og læring. Personalet skal gjennom denne 

modellen fokusere på pedagogiske utfordringer, hvor interaksjonen mellom 

barnet og omgivelsene er det sentrale. Man flytter i større grad fokus over fra 

individet til miljøet hvor barnet er. Videre skal man gjennom felles drøftinger 

og felles forståelse, analysere seg frem til hensiktsmessige tiltak.  

 

Målet er å etablere en forandrings- og utviklingsorientert kultur i den enkelte 

barnehage. En kultur, som blant annet kjennetegnes ved et godt samarbeid i 

personalet, med felles målsettinger og retningslinjer for den pedagogiske 

praksisen. Tiltakene og metodene skal i størst mulig grad bestemmes av den 

enkelte personalgruppe men bør ha sin forankring i forskningsbasert kunnskap.  

 

En innføring av LP modellen for Kristiansandsbarnehagen vil være et ledd i 

arbeidet med å skape helhet og sammenheng for barn fra 0-16. Det vil være 

nødvendig å starte med en pilotgruppe som kan gjøre seg noen erfaringer i 

forhold til hvordan vi kan innføre LP modellens arbeidsmåter for stadig flere 

barnehager.  

 

Å ta opp uroen.  

«Å ta opp uroen» er et program som har til hensikt å utvikle en holdning ved å 

lære seg et dialogisk språk. Et dialogisk språk handler om å få til en god 

dialog, preget av respekt og anerkjennelse. Dialog er grunnleggende for å 

etablere en god foreldrerelasjon til beste for barnet. I dialogen er det et viktig 

prinsipp å beskrive det man ser uten å tolke.   

Å ta opp uroen kjennetegnes ved at det er den profesjonelles egen uro i 

møtet med barnet som er utgangspunktet. I første rekke for å ta sin subjektive 

uro opp med barnets foreldre men også som grunnlag for tverrfaglig 

samarbeid.  

 

Med dette ønsker man å bidra til tidlig innsats og å bedre dialogen på tvers 

av sektorer og profesjoner. Modellen legger stor vekt på tverrfaglig 

samarbeid. Tilnærmingen skal sikre at hver og en tar ansvar for barnets 

situasjon i forhold til sin profesjon, sitt fag og sin rolle. I et tverretatlig samarbeid 

er det nødvendig at partene kjenner de ulike lover og regler som er aktuelle. 



Det gjelder taushetsplikt, opplysningsplikt til barnevernet og kunnskap om 

innhenting av samtykke fra foreldrene. På sikt er målet å få til en 

holdningsendring og bevisstgjøring som vil kunne bidra til å operasjonalisere 

begrepet tidlig innsats.  

 

Utsagn til refleksjon omkring læringsmiljøet 

 Jeg ser når barn mestrer.   

 I vår barnehage er det kultur for å tape uten å føle seg som en taper.  

 Jeg kjenner hvert enkelt barn.   

 I vår barnehage søker vi kunnskap fra barna om barns trivsel.    

 Jeg kan si ja, selv om jeg først har sagt nei.  

 Jeg bidrar til en kultur det er godt å være i.  

 Jeg involverer barna i planlegging og aktiviteter. 

 Jeg er viktig i barns lek. 

 I vår barnehage lærer gutter og jenter om hvem de er og ikke minst om 

hvem de kan bli. 

 

 

 



Lek 
Med nytt blikk på leken.  
       

          

Fokus på lek? Kan det være 

nødvendig å ha lek som 

satsingsområde i vår tid? Svaret er et 

ubetinget - ja! Ny kunnskap om 

lekens betydning for barns 

hjerneutvikling og den voksnes rolle 

i lek, gjør fokuset på lek høyaktuelt. 

Førskolealderen er barns optimale læringsperiode, og det er 

nettopp i denne perioden i et menneskets liv, at hjernen er mest 

formbar og mulighetenes vindu står mest åpent.  

 

Lek og læring 

Leken forteller oss mye om barns læring og utvikling på ulike områder. Dette 

gjelder både intellektuelt, sosialt og emosjonelt. «I leken blir barnet et hode 

høyere enn seg selv» sier Vygotsky. Det er noe magisk og uforklarlig ved leken, 

hvor barnet bl.a. får muligheter til å prøve og feile uten å tape ansikt. Mange 

ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i 

barnehagehverdagen, men fremdeles kan ingenting måle seg med leken, 

som er barnets egen iboende kraft. Leken kjennetegnes av at den er 

spontan, frivillig og styrt av barnets indre forestillinger, erfaringer og fantasier.  

 

Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barnet leker 

med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. Forskning 

viser at når barn og foreldre blir spurt om hva som er det viktigste i 

barnehagen, er svaret entydig: vennskap og lek!  

 

Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken/ rolleleken kan barna 

tilegne seg kunnskap, sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, 

lære seg normer og verdier, for å nevne noe. Det er derfor viktig at 

barnehagepersonalet utvikler høy kompetanse på lek. I barnehagens 

rammeplan understrekes det at barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller 

ødelegger andres lek, må gis særskilt oppfølging. Personalet må være 

tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barn i deres lek. 
 

Hjernen  

Barn fødes med noen forutsetninger for utvikling av hjernen, men erfaringer 

fra miljøet er helt vesentlig for hjernens utvikling. Ifølge den kjente teoretikeren 

Vygotsky, er det først og fremst i sosial samhandling at hjernen utvikles og 



formes. Som voksne kan vi støtte opp om å legge til rette for at barns hjerne til 

enhver tid kan fungere optimalt ut i fra egne forutsetninger. De ansatte i 

barnehagen har en unik mulighet til å påvirke barnehjernen positivt. Det man 

gjør eller ikke gjør - i løpet av en barnehagehverdag, har direkte innvirkning 

på barns hjerne. 

 

Voksenrollen 

Så kan man jo spørre seg: ”Hvordan samhandler barn?” - Først og fremst 

gjennom lek!  Derfor kan vi ikke la barna være alene på denne arenaen. Det 

er avgjørende at voksne er til stede i barns lek både inne og ute, enten som 

observatør eller deltaker. Det er først og fremst i leken at læring og utvikling 

skjer. Ved å utvide og bygge videre på barns initiativ, ved å støtte og skjerme, 

skjer det spennende ting.  

 

En barnehage som derimot kjennetegnes av ”den lukkede dørs pedagogikk”, 

med fravær av voksne, kan på den annen side, raskt utvikle uheldige 

strukturer og samspillsmønstre blant barn. Det kan for eksempel danne 

grobunn for avvisning, utestenging og mobbing, uten at det blir oppdaget av 

voksne. Det er ikke nok at voksne åpner døren en gang innimellom og spør: 

”har dere det fint her?” Det sier seg selv, at det er de ”sterke” som vil svare på 

et slikt spørsmål. På bakgrunn av dette bør det foregå en levende debatt i 

personalgruppa, om hva frilek er, og hva de voksne gjør i barns ”frilek” inne 

og ute.  
 

      

Syn på barn 

Den voksnes rolle henger nøye sammen med synet på barn. Rammeplan for 

barnehagen fremhever viktigheten av barns rett til medvirkning på eget liv. 

Det innebærer å se på barnet som et aktivt handlende subjekt, en væremåte 

som skal ligge til grunn for alt arbeid i barnehagen. I forhold til lek innebærer 

det bl.a. at det er barns interesser og egne initiativ, som skal ligge til grunn for 

valg av leketema, i stedet for at det er styrt fra de voksne i barnehagen. Man 

kan si at medvirkning er deltakelse som har innflytelse på barnehagens 

innhold. Å arbeide med hvilken betydning medvirkning får på arbeidsmåter 

og planlegging i barnehagen er et viktig grep for å kunne endre gamle 

tankemønstre og handlinger.                                   
 

 

Egenledelse 

Nyere forskning viser en nær sammenheng mellom barns rollelek og utvikling 

av gode egenledelsesfunksjoner i hjernen. Egenledelse handler om å være 

aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og brukes som en 

samlebetegnelse for overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer 

og regulerer atferden vår. Det handler om planlegging, organisering, 



arbeidshukommelse, igangsetting, fleksibilitet, selvregulering og 

selvmonitorering. Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og 

medvirkning i eget liv.  

 

Utvikling av gode egenledelsesferdigheter fremmer inkludering, og motvirker 

utestenging og mobbing. Nyere forskning tyder på at gode 

egenledelsesevner er viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn, 

for å kunne mestre skolens krav, og sees nå også i sammenheng med tidlige 

ferdigheter innenfor lesing, skriving og matematikk.  

 

Små barn lever med hele seg, med leken som utgangspunkt. Barnehagens 

rammeplan er derimot inndelt i ulike fagområder. Hvordan får man dette til å 

henge sammen slik at det blir helhetlig for barn? Hvis leken ligger i bunnen og 

de ulike fagområdene puttes inn i leken (og ikke motsatt) der hvor barn er, 

hvor de har sine interesser og sitt engasjement, er sjansene store for at læring 

og mestring finner sted. Rollelek med kompetente voksne tilstede, er et unikt 

pedagogisk virkemiddel, for nettopp å lykkes med å ivareta rammeplanens 

fagområder på barns premisser. 
  

Spørsmål til refleksjon 

 Hvor mye tid er avsatt til lek/ rollelek i løpet av dagen? 

 Hva gjør de voksne i barns ”frilek”? 

 Hva gjøres konkret for å videreutvikle barns lek? 

 Hvordan sikres det progresjon i barns lek? 

 Hvordan gjenspeiles barns interesse og engasjement i ulike leketemaer? 

 Hvilket ordforråd og erfaringsbakgrunn har barnet i forhold til å mestre 

ulike leketemaer? 

 Hvordan kan barnehagens ansatte hindre makt-ubalanse i gutters og 

jenters lek?  



Språk 
«Mitt språks grenser er min verdens grenser»   

 

Barn blir påvirket av språk på 

ulike måter; følelsesmessig, 

intellektuelt og sosialt. Språk er 

nøkkelen til aktiv og meningsfull 

deltakelse i samfunnet. Språk er 

døråpneren til lek, vennskap, 

kunnskap og demokrati. Ludvig 

Wittgenstein sier: ”Mitt språks 

grenser er min verdens grenser.” 

Rolleleken er en viktig arena for å 

fremme en god språkutvikling, 

men dette går ikke av seg selv. Barn trenger voksne som støtter, 

stimulerer og gir utviklende innspill til rolleleken.  

      

 

Språkets  betydning 

Forskning viser at barn som ikke klarer å uttrykke seg, som sier ting som ikke 

passer inn i sammenhengen, eller som svarer for sent, kan få vansker med å bli 

inkludert i leken. Dette er en tendens man kan se allerede fra barna er små. 

Mange barn med språkvansker har en tenkeevne som er like god som andres, 

men de klarer ikke å uttrykke det de tenker eller ønsker. Språkvansker gjør det 

vanskelig for dem å be om å få være med på leken, sette i gang lek og delta 

på lik linje med andre barn. 

 

Barn velger lekekamerater som er like dem selv, som responderer slik de 

forventer, og når det er forventet, og som har lært seg kodene for å komme 

inn i leken. Lek og sosialt samspill har stor innvirkning på barns språkutvikling. 

Gjennom lek utvikler de sine språklige og sosiale ferdigheter, og de lærer å 

samarbeide og sette seg inn i ulike situasjoner.  

 

Barn som blir utestengt, mister denne erfaringen. De blir isolert, de blir lei seg 

og de leker ofte alene, eller med yngre barn. Dette går utover læringen, 

språkutviklingen og de sosiale relasjonene deres. Mange ender opp med 

innagerende vansker, de blir stille og gjemmer seg. Andre får utagerende 

atferdsproblemer, de blir voldsomme og slår. 

 

Språket og rolleleken 

Rolleleken står sentralt i barns hverdag, og er en viktig kilde til læring. Det er 

språket som bærer selve rolleleken. Årsaken til at en del barn strever med å 

komme inn i rolleleken, skyldes ofte manglende språkkompetanse. For å bli en 



-turtaking - følger spilleregler - øver på 
sosiale koder – timing - lærer å lese det 
sosiale spillet - tar imot beskjeder - gir 
beskjeder – lytter - blir lyttet til - lærer å 

løse konflikter - lærer å forhandle og 
fordele roller - lærer om fleksibilitet - 
lærer å regulere atferd - tar initiativ – 
lære å ”hemme seg” – lærer et rikt og 

variert språk - øker ordforrådet - 
bearbeider vanskelige følelser - empati 

- sette seg inn i andres situasjon - 
prøve ut roller- få mulighet til å prøve og 

feile – mestring - bruker fantasien - 
oppøver oppmerksomhet og 

konsentrasjon - tilegner seg kunnskap –  

 

interessant lekepartner i rollelek, må barnet bl.a. kunne bruke språket 

situasjonsuavhengig og mestre enkel turtaking. Man må også ha et ordforråd 

som passer til det aktuelle leketemaet.  

 

 

 

 

 

 

Voksenrollen  

Barn trenger gode språkmodeller som bruker språket aktivt og bevisst, 

gjennom lek, samtale, bilder, bøker, rim, regler og sanger. Det er spesielt viktig 

å være oppmerksomme på de voksnes språk og kommunikasjonsstil i 

barnehagen. Palludan (2005) fant i sin forskning to språktoner blant 

pedagogene i barnehagen, undervisningstone og utvekslingstone. 

Undervisningstonen inneholder elementer av forklaringer og instruksjoner hvor 

barn blir lyttende og følger anvisningene. Den voksne snakker og forklarer, og 

barnet lytter. Utvekslingstonen karakteriseres som en dialogbasert samtale 

mellom barnet og den voksne, og bidrar også til å ivareta barns rett til 

medvirkning. 

 

Rolleleken er en viktig arena for å fremme en god språkutvikling, men dette 

går ikke av seg selv. Barn trenger voksne som støtter, stimulerer og gir 

utviklende innspill til rolleleken. Man kan ikke skape fantasi ut av tomhet, ifølge 

Vygotsky. Det er avgjørende for å lære språk, at barn deltar aktivt i lek. Barn 

som bruker mest tid på passive aktiviteter som ikke krever språk, slik som for 

eks. perling, tegning, klipping og liming, er lette å overse. Slike aktiviteter er lite 

stimulerende for språket sammenlignet med rolleleken.(Kari Lamer mfl.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Observasjon/ kartlegging 

God språkstimulering er viktig for alle barn, og man ser en tendens til å 

overvurdere barns evne til å lære seg et nytt språk. Minoritetsspråklige barn 

bruker ca. to år på å lære seg et enkelt hverdagsspråk og fra frem til syv år 

på å lære seg et språk som kan brukes som redskap for læring i skolen. Små 

barn som har et tilsynelatende godt hverdagsspråk kan ved systematisk 

observasjon vise seg å ha huller i sin kunnskap og et såkalt overflatespråk. 

Disse vil trenge oppfølging av bevisste voksne i et stimulerende språkmiljø.  

 

Erfaringer viser at det er nyttig å bruke enkle kartleggingsverktøy for å sikre 

god utvikling og oppfølging av det enkelte barn. Uten slike verktøy, kan 

barnehageansatte lett bli lurt ved at man kjenner barnet godt og står i fare 

for å normalisere og dermed ikke oppdage det barnet evt. strever med. 

Spesielt gjelder dette i forhold til barnets språkforståelse.  

                                                                                                                  

I forbindelse med kartlegging, må man alltid være oppmerksom på den 

etiske siden. Det er viktig å legge vekt på barnets styrke. Foreldre må gi sitt 

samtykke til at kartleggingsverktøy blir benyttet. Skal det settes opp spesifikke 

mål for enkeltbarn (oppfølgingsplan), skal dette gjøres i nært samarbeid med 

foreldrene. Kartlegging skal danne et godt grunnlag for gode og 

stimulerende tiltak i barnehagehverdagen. 

 

Det finnes mange ulike språkkartleggingsverktøy. For å kvalitetssikre disse 

kartleggingsverktøyene, ble det i 2010 nedsatt et ekspertutvalg av 

Kunnskapsdepartementet som skal gi råd om hvilke kartleggingsverktøy som 

vil være egnet til videre bruk i barnehager. Dette arbeidet skal danne 

grunnlag for en veileder til barnehagens arbeid med språkkartlegging som er 

overført til utdanningsdirektoratet. Arbeidet med veilederen pågår fortsatt og 

vil bli presentert for barnehagene når den foreligger.  
 

 

Om man ikke kan uttrykke 
det man mener, tvinges man 
til å mene det man kan 
uttrykke…  



Spørsmål til refleksjon 

 Hvordan er barnets språkforståelse? 

 Hvordan er barnets morsmål? 

 Hvordan er barnets samspill med andre barn? 

 Hvordan er barnets kommunikasjon med andre barn og voksne? 

 Hvordan er barnets oppmerksomhet? 

 Er ansatte oppmerksomme på barnets hørsel? 

 Hvordan prioriteres rolleleken i barnehagen?  

 Hvor er de voksne i barnas lek? 

 Hvordan brukes bordaktiviteter (eks. perling og tegning) til god 

språkstimulering? 

 Hvordan benyttes hverdagssamtalene til å benevne og utvide språket? 

 Hvilken «tone» brukes mest av personalet i din barnehage? - 

undervisningstone eller utviklingstone? 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



Tiltak for å utvikle en lærende 

barnehage 
 

En overordnet målsetning med 

kompetansearbeidet er å 

utvikle barnehagen som en 

lærende organisasjon. 

Kompetanseutvikling er en 

kontinuerlig prosess. For at ny 

kunnskap skal bli implementert 

i barnehagen, er det ikke nok 

med enkeltstående kurs eller 

opplevelser. 
 

Ledelsen i barnehagen må legge til rette for at kunnskapen blir bearbeidet, 

implementert og vedlikeholdt. Den enkelte medarbeider har selv en 

forpliktelse til å være i utvikling, tilegne seg og dele ny kunnskap. Det er viktig 

å innarbeide holdninger og rutiner for å sikre at man hele tiden lærer av egen 

og andres praksis.   
 

 

Planlegging og felles mål  

Planlegging av barnehagens virksomhet må være målstyrt og med 

medvirkning fra alle. Planene må være så fleksible at det gir rom for 

spontanitet og barns medvirkning. Rammeplanen sier at planlegging må 

basere seg på kunnskap om barns utvikling og læring, observasjon, 

dokumentasjon, refleksjon, vurdering, og på samtaler med barn og foreldre. 

Klare felles mål fører til at mennesker skaper og lærer. For å få et eierforhold 

og motivasjon til å nå målene, må de ansatte involveres i arbeidet. En plan 

for implementering vil kunne bidra til å sikre en endring av praksis.  

 

Det er utarbeidet en felles mal for årsplan for Kristiansandsbarnehagen. 

Denne skal redigeres som følge av ny SKUP. Årsplanmalen skal være et 

hjelpemiddel for den enkelte barnehage til å sikre kvalitet i årsplanarbeidet 

og sikre rammeplanens krav til innhold. Alle barnehager skal utarbeide 

opplæringsplaner både for den enkelte ansatte og for virksomheten. Planen 

er viktig for å sette kompetanseheving i system.  

 

 

Evaluering  

Evaluering av barnehagens virksomhet er grunnlaget for utvikling. Kunnskap 

om hvordan man utvikler barnehagen gjennom evaluering er nødvendig. 



Systematisk bearbeiding av den informasjon som ligger i tidligere erfaringer 

kan gi verdifull lærdom. Slike prosesser vil bidra til en kultur der suksesshistorier 

deles og det er tillatt å feile. Både brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelser er viktig informasjon når barnehagen skal evaluere 

seg selv. Barns synspunkter på innholdet i barnehagen skal tillegges vekt, også 

i en evaluering. Barns rett til medvirkning er lovfestet.  

 

Utdanningsdirektoratet tilbyr Ståstedsanalyse, et verktøy for refleksjon og 

vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet kan brukes av barnehager som 

ønsker å drøfte og vurdere sin egen praksis som grunnlag for felles 

utviklingsarbeid. Det settes fokus på arbeidet med barn og foreldre og på 

samarbeidet mellom de ansatte. Dette skal samlet gi barnehagen et 

utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder i sitt 

utviklingsarbeid. Analysen egner seg som verktøy for å stimulere til 

pedagogiske diskusjoner og forankre arbeidet med kvalitetsvurdering og 

helhetlig utviklingsarbeid i personalet.  

 

Ståstedsanalyse for barnehager kan bestilles på: www.udir.no  

 
 

Pedagogisk dokumentasjon 

Pedagogisk dokumentasjon av barnehagens innhold gir foreldrene 

informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dette gir 

også ansatte mulighet til å reflektere over egen praksis og eventuelt gjøre 

nødvendige endringer. Det finnes mange ulike metoder for slik 

dokumentasjon, og barnehagene står fritt til å velge.  

 
 

Utviklings- og prosjektarbeid 

Mye kunnskap og erfaring blir utviklet gjennom pedagogisk utviklingsarbeid/ 

prosjekt og bør derfor være en del av barnehagens kompetansebygging. 

Gjennom å fordype seg i et tema og utvikle dette i felleskap, får man nyttige 

erfaringer som kan utvikle barnehagen generelt. Dette gir mulighet for 

undring, utforskning, ny viten og gode opplevelser.  

  

Det er viktig for utvikling av kvalitet i Kristiansandsbarnehagen, at alle 

prosjekter har en plan for formidling av resultater og erfaringer. Tilgangen til 

disse erfaringene bør, så sant det er etisk forsvarlig, gjøres tilgjengelig for så 

mange som mulig.  

 

Prosjekter med UiA vil ofte være knyttet til øvingslærerordningen. Det er 

nødvendig at barnehagene stiller seg tilgjengelige som øvingsbarnehager og 

dermed også kan delta i prosjekter som involverer studenter.  

http://www.udir.no/


Roller og ansvar i 

kompetansehevingen 
 

For å iverksette denne planen, er det viktig at det er tydelig hvilke ansvar og 

forventninger som ligger i det videre arbeidet med kompetansehevingen i 

Kristiansandsbarnehagen. Målgruppen for SKUP er de ansatte i barnehagen. I 

denne satsingen er roller og ansvar fordelt på barnehagemyndighet, eier, 

styrer og ansatte.  

 

Rammeplanen og Nasjonal strategi for kompetanseheving, gir føringer for 

barnehagens innhold. Tilrettelegging, gjennomføring og vurdering skjer i den 

enkelte barnehage. SKUP skal være styrende for kompetansehevingen i 

Kristiansandsbarnehagen. Den enkelte barnehage må vurdere sitt behov for 

kompetanseutvikling i forhold til føringene i SKUP.  Planen skal rulleres over en 

fire års periode.  

 

 

Barnehagemyndighet 

Kommunen skal utvikle og gjennomføre planer for kompetanseutvikling. 

Planene skal ivareta lokale kompetansebehov innenfor de nasjonalt 

prioriterte områdene. Alle barnehager skal trekkes med i dette arbeidet. 

 

 

Eier 

Den enkelte barnehageeier er ansvarlig for at virksomheten innehar den 

nødvendige kompetansen til å drive i tråd med bestemmelsene i lov og 

forskrift.  

Barnehageeier er ansvarlig for de ansattes kompetanseutvikling og skal stille 

nødvendige ressurser til disposisjon. Barnehageeier bør også tilrettelegge for 

at assistenter kan ta fagarbeiderutdanning. 

 

 

Enhetsleder / styrer i barnehagen 

Enhetsleder/ styrer må forvalte ressurser, motivere og inspirere til 

kompetanseutvikling og utviklingstiltak. Sammen med pedagogisk leder har 

enhetsleder/ styrer et særlig ansvar for at målene i rammeplanen realiseres og 

kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. SKUP er et 

verktøy i dette arbeidet. Hver barnehage må selv definere hva de trenger av 

kompetansetilførsel.  
 

 



Ansatte 

Det forventes at alle ansatte i Kristiansandsbarnehagen involverer seg i 

arbeidet med å iverksette innholdet i SKUP. Den enkelte ansatte har selv et 

ansvar for å finne motivasjon i arbeidet og ta initiativ til egen utvikling og 

kompetanseheving. Under hvert satsingsområde er det samlet noen sentrale 

spørsmål til personalgruppa. Disse er ment som en hjelp til å sette i gang en 

bevisstgjøring og refleksjon.  



 

 

http://www.skup08.no/

