
Nye roller i barnehagen?



Hva «nytt» bringer denne rammeplanen?

1996: «Den grønne» gjorde «sosial 
kompetanse» til et viktig begrep.

2006: «Den med maurene» gjorde 
«barns medvirkning» til det viktigste.

2017: «Den med hendene» - Hvordan 
skal den gi styrere kraft til å utvikle 
barnehagen og gi retning til 
kompetanseutviklingen?



Det «nye» kan rammes inn på forskjellige måter… 

(Nytt) innhold

livsmestring og helse?

bærekraftig utvikling?

digital lek / digital dømmekraft?

Profesjonalisering

nye roller?

nye arbeidsmåter?

nye samarbeidsformer?

dokumentasjon og vurdering?



Rammeplanen om barnehagelærere

«Barnehagelærere er den profesjonen som utdannes 
spesielt for å kunne ivareta barnehagens oppgaver». 

«Pedagogisk leder er gitt 
ansvaret for å iverksette og 
lede det pedagogiske  
arbeidet, i tråd med godt 
faglig skjønn».



Arbeidsmåter – helt nytt kapittel

• ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i valg og 
gjennomføring av tema og prosjekter

• bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning

• veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter

• stimulere barnas undring, evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og 
mestre nye ting

• gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter 

• arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng

• inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter

• jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere intensjonene i 
rammeplanen



Vurdering

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske 

arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet 

skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra 

barnehagens planer, barnehageloven og 

rammeplanen. Hovedformålet med 

vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et 

tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 



Overgangen mellom barnehage og skole

FRA BARN TIL BORGER
-en film av Janne Lindgren



Livsmestring og helse

Gjennom den daglige og nære 
kontakten med barna er barnehagen i 
en sentral posisjon til å kunne 
observere og motta informasjon om 
barnas omsorgs- og livssituasjon. 
Personalet skal ha et bevisst forhold til 
at barn kan være utsatt for 
omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep, og vite hvordan dette kan 
forebygges og oppdages. Personalet 
skal kjenne til opplysningsplikten til 
barnevernet, jf. barnehageloven § 22.



Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om at 
mennesker som lever i dag, får dekket sine 
grunnleggende behov uten å ødelegge 
fremtidige generasjoners mulighet til å 
dekke sine. Det handler om å tenke og handle 
lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal 
bidra til at barna kan forstå at dagens 
handlinger har konsekvenser for fremtiden. 

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas 
evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise 
solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med 
å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og 
naturen. For samiske barn betyr dette å leve 
i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste 
av naturen.



Digital dømmekraft og personvern

Personalet skal

• utøve digital dømmekraft når det gjelder 
informasjonssøk, ha et bevisst forhold til 
opphavsrett og kildekritikk, og ivareta barnas 
personvern

• legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og 
selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer 

• vurdere relevans og egnethet, og delta i barnas 
mediebruk 

• utforske kreativ og skapende bruk av digitale 
verktøy sammen med barna 



Kompetansestrategi 2018-2022

Kompetanse for fremtidens barnehage 
– revidert strategi for kompetanse og 
rekruttering 2018-2022

Et viktig virkemiddel for å 
implementere rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver

Strategien beskriver 12 
kompetanseutviklingstiltak 



Kompetanseutviklingstiltakene 
• Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak 

– utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som 
foregår i den enkelte barnehage

• Kompetansetiltak for barnehagelærere
– Videreutdanning for barnehagelærere
– Lederutdanning for styrere
– Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
– Mastergrad
– Doktorgrad

• Kompetansetiltak for fagarbeidere og assistenter
– Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
– Fagskole
– Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
– Kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistenter
– Barnehagefaglig grunnkompetanse



Tiltak som inngår i regional ordning for kompetanseutvikling 

• Barnehagebasert 
kompetanseutviklingstiltak

• Barnehagefaglig grunnkompetanse

• Kompetansehevingsstudier for 
fagarbeidere og assistenter

• Fagbrev som barne- og 
ungdomsarbeider 
(praksiskandidatordningen)

• Tilretteleggingsmidler for lokal 
prioritering



Hensikten med den regionale ordningen for 

kompetanseutvikling (slik den beskrives av UDIR) 

• Kompetansemidlene skal bidra til å sikre alle barn et likeverdig og godt 
barnehagetilbud 
– For store kvalitetsforskjeller mellom barnehager i dag 

• Felles retning og forutsigbarhet for aktørene
– Det skal etableres samarbeidsforum som blir enige om en 

kompetanseutviklingsplan 

• Et styrket samarbeid om kompetanseutvikling
– Barnehagemyndigheten, barnehageeiere, UH, FM og eventuelt andre 

aktører i regionen 

• Gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring
– Barnehagene utvikler sin praksis basert på forskningsbasert kunnskap 
– UH får mer praksisnær kompetanse som kan bidra til å videreutvikle 

BLU 



Pedagogisk leder – barnehagelærer ?

«Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i 
tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at 
barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den 
pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, 
vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun 
er satt til å lede».



Arbeidsdeling i barnehagen

1 2 3 4 5

Skifte bleier

Utføre praktisk arbeid sammen med barn

Delta aktivt i frilek

Lese for barna

Delta i av og påkledning

Delta i fysiske aktiviteter

PRAKTISKE OPPGAVER

Lære barna tall og bokstaver

Lede formings, musikk og dramaaktiviteter

Lede samlingsstund eller barnemøte

Lede femårsklubb

PEDAGOGISKE OPPGAVER

Ha ansvar for spesialpedagogiske tiltak

Ta opp vanskelige temaer med foreldre

Gjennomføre foreldresamtaler

LEDEROPPGAVER

Barnehagelærere Assistenter

Aldri Ofte



Skal barnehagen utvikle en ny 
profesjonsrolle – eller nye yrkesroller?

Hva betyr avgrensing 
av ansvar ?

Hvordan 
videreutvikle 
profesjonskunnskap?

Hva betyr økt andel 
barnehagelærere?




