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Pedagogisk utviklingsarbeid - samiske barnehager, barnehager med 
samiske avdelinger og barnehager med samiske barn 

Vi inviterer kommuner, samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og andre 
barnehager med samiske barn i Troms og Finnmark til å søke midler til pedagogisk utviklingsarbeid. 
 
Pedagogisk utviklingsarbeid 
Det pedagogiske utviklingsarbeidet skal være et barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak og hele 
personalet skal involveres på tvers av kompetansenivå. Utviklingsarbeidet skal være forankret i 
barnehagens ledelse.  Midlene kan brukes sammen med andre barnehager eller i hele kommunen. 
Det pedagogiske utviklingsarbeidet skal være med på å skape gode barnehager for samiske barn.  
 
Rammeplan for barnehagen 
Barnehagens rammeplan har tydelige krav til hva som forventes av samiske barnehager og 
barnehager med samiske avdelinger og andre barnehager med samiske barn. Norge har, med 
bakgrunn i urfolks rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres 
interesser. 
 
Rekomp Troms og Finnmark 
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en kompetansestrategi for fremtidens barnehager for 
perioden 2018 – 2022. Målet med strategien er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet.  
Rekomp Troms og Finnmark har ansvaret for kompetansesatsingen i Troms og Finnmark. Midlene vi 
lyser ut, må sees i sammenheng med Rekomp.  
 
Vi har satt av kr 120 000 til pedagogisk utviklingsarbeid og dere kan søke om inntil 30 000 kroner til 
dette. 
 
Søknaden skal inneholde: 
 navn på barnehager/kommuner som søker midler til pedagogisk utviklingsarbeid  
 kontonummer som midlene skal utbetales til 
 kontaktperson for søknaden 
 beskrivelse eller plan over det pedagogiske utviklingsarbeidet 
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 hvem som skal delta i det pedagogiske utviklingsarbeidet 
 
Søknaden sendes: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, postboks 700, 9815 Vadsø eller som e-post til 
fmtfpost@statsforvalteren.no 
 
Frist 1. oktober 2021. 
 
Vi har også utlyst midler til samiske nettverk. Dette finner dere på vår hjemmeside og i et 
eget brev. 
 
Ta gjerne kontakt om dere trenger flere opplysninger eller hjelp til søknaden. 
 
Kontaktperson er Anita Jonassen, e-post fmfianjo@statsforvalteren.no 
 
 
Med hilsen 
 
Liv Hanne Huru (e.f.) 
leder for barnehageseksjonen 

  
 
Anita Jonassen 
seniorrådgiver oppvekst og barnevern 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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