
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 

 

 

Mandat for tematiske arbeidsgrupper i Oslo og i Viken 
 

 

Fylkesmannen skal koordinere de regionale samarbeidsforaene og legger til rette for samarbeid 

om kompetanseutvikling mellom kommunen som barnehagemyndighet, kommunale og private 

barnehageeiere, universiteter og høyskoler og andre relevante aktører. 

 

I Oslo og i Viken fylker er det etablert ordninger for regionale kompetanseutviklingstiltak for 

barnehageområdet hvor både eiere av enkeltbarnehager, lokale nettverk av barnehageeiere og 

nettverk dannet av kommuner kan melde inn kompetansebehov til fire tematiske arbeidsgrupper. 

 

 

Det skal være fire tematiske arbeidsgrupper – etter de 4 tematiske satsningsområdene 

• Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

• Kommunikasjon og språk  

• Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning  

• Barnehagens verdigrunnlag 

Kompetansestrategien for fremtidens barnehage (2018-2022) understreker at de 4 tematiske 

områdene må ses i sammenheng med de pågående nasjonale satsningene og kompetanse om 

omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn. Disse satsningene vil kunne videreføres 

innenfor strategiens tematiske satsningsområder. For å kunne ivareta det samiske innholdet i 

rammeplanen, både i samiske barnehager og andre barnehager med samiske barn, må barnehagen 

ha nødvendig kompetanse i samisk, språk og kultur. 

 

 

Mandat 

De tematiske arbeidsgruppene skal sortere og samordne innmeldte kompetansebehov fra 

barnehageeiere og lokale nettverk. Behovene som meldes skal være innenfor de fire tematiske 

satsningsområdene og er grunnlag for barnehagebasert kompetanseutvikling. Behovene skal 

meldes inn på bakgrunn av kompetansekartlegging og analyse av disse. Innmeldte behov 

medfører at arbeidsgruppene kan identifisere og koble sammen eiere og/eller lokale nettverk med 

samme behov på tvers av kommunene i Viken og på tvers av bydeler i Oslo. De tematiske 

arbeidsgruppene skal gjøre en prioritering av de innmeldte behovene og videreformidle dette til 

samarbeidsforumene. 

 

Medlemmer i tematiske arbeidsgrupper for Oslo 

Hver av de 4 tematiske arbeidsgruppene skal bestå av: 

1 representant for barnehagemyndighetene i Oslo 

1 representant for kommunale barnehageeierne i Oslo 

1 representant for private barnehageeierne i Oslo  

Representant fra universitet- og høgskoleinstitusjoner 

2 representanter fra Fylkesmannen  
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Medlemmer i tematiske arbeidsgruppene for Viken 

Hver av de 4 tematiske arbeidsgruppene skal bestå av: 

1 representant for barnehagemyndighetene i nåværende fylker (til sammen 3 personer) 

1 representant for de kommunale eierne fra nåværende fylker (til sammen 3 personer) 

1 representant for de private eierne i hvert fylke (til sammen 3 personer)  

Representant fra universitet- og høgskoleinstitusjoner 

2 representanter fra Fylkesmannen  

 

Sammensetning 

Representer i de tematiske arbeidsgruppene skal være fra ulike bydeler/kommuner og private 

barnehageeiere. Det skal sikres en geografisk fordeling. For Viken vil det i det i 2019 være like 

mange representanter fra hvert av de nåværende fylkene; Østfold, Buskerud og Akershus, som 

fordeles på de tematiske arbeidsgruppene.   

• Representanten for de private eierne representerer alle private eiere i sitt fylke, uavhengig 

av størrelsen på barnehage eller tilhørighet i barnehagekjede. 

• Representanten for de kommunale eierne representerer alle kommunale eiere i sitt fylke. 

• Representanten for barnehagemyndigheten representerer alle barnehagemyndighetene i 

sitt fylke. 

 

Den tematiske arbeidsgruppen velger en leder og bestemmer selv hyppigheten på møter. 

 

 

Oppgaver 

• Innhente kvalitetssikrede behov for kompetanseutviklingstiltak fra barnehageeiere og de 

lokale nettverkene innen angitt frist.  

• Prioritere og sammenstille innmeldte behov for kompetanseutvikling. Det skal vises til 

kartleggingsverktøy/metode. 

• Utarbeide en prioritert bestilling til samarbeidsforum i henhold til den nasjonale 

strategien. 

• Signere avtaler mellom UH-sektoren og barnehageeierne og lokale nettverk. 

 

 

 

 


