
Å rshjul 2018 - 2019 
Regional ordning barnehagebasert kompetanseutvikling FMOV 

Dato/Frist Handling Ansvar 
01.11.18 Brev ut til alle barnehagemyndigheter og – eiere om modellen, 

oppnevning til tematiske arbeidsgrupper, metode og saksgang klart 
(legge ut på våre nettsider?) 
 

 

11.12.18 Oslo – møte 1 etablering av tematiske arbeidsgrupper  
Viken – møte 1 etablering av tematiske arbeidsgrupper 

 

 2019  
25.01.19 Viken – møte nr. 2 for alle fire for tematiske arbeidsgrupper  
29.01.19 Oslo - møte nr. 2 for alle fire tematiske arbeidsgrupper   
30.01.19 Oslo – etablering av Samarbeidsforum 

Viken – etablering av samarbeidsforum 
 

01.03.19 Elektronisk skjema for melding om kompetansebehov er klart 
-utkast har vært ute til høring hos tematiske arb. grupper for Oslo og for 
Viken og UH 
- Innspill fra tem. arb. gr. og UH er innarbeidet  
FM ferdigstiller meldeskjemaet  

 

01.03.19 Utsendelse av meldeskjema og følgebrev m /info om skjema og skriv 
med mer info om regional ordning for Oslo og for Viken 

 

06.03.19 Oslo – møte i samarbeidsforum. Sted OsloMet  
07.03.19 Viken – møte i samarbeidsforum. Sted OsloMet  

01.04.19 Frist for bhg. eiere og/eller nettverk til å sende inn melding om 
kompetansebehov 

- Vi ser at dette gir bhg. eiere og nettverk kort tid for å vurdere 
kompetansebehov og melde dette inn til oss. 

- Hvis det blir lite meldinger kan vi i samråd med UH vurdere en 
frist til, oppstart må jo da bli sent på året evt. første del av 2020. 
Pr. nå vet vi ikke om dette er mulig å få til. 

 

08.04.10 Møte med 2 tematiske arbeidsgrupper for Oslo, Thon Conference 
Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo, kl. 12.00 – 16:00 

- Inkluderende barnehagemiljø   
- Språk og kommunikasjon  

 

09.04.19 Møte med 2 tematiske arbeidsgrupper for Viken kl. 10.00-15.00, Thon 
Conference Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo 

- Inkluderende barnehagemiljø 
- Språk og kommunikasjon 

 

10.04.19 Møte med 2 tematiske arbeidsgrupper for Viken, kl. 10.00-15.00, Thon 
Conference Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo: 

- Barnehagens verdigrunnlag 
- Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 

11.04.19 Møte med 2 tematiske arbeidsgrupper for Oslo Thon Conference 
Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo, kl. 09.00 – 13.00 

- Barnehagens verdigrunnlag  
- Barnehagen som pedagogisk virksomhet  

 

07.05.19 Møte i samarbeidsforum for Viken  
14.05.19 Møte i samarbeidsforum for Oslo  

27.05.19 Møter for tematiske arbeidsgrupper for Oslo og for Viken                     
(½ dag pr region) 
Signere for gjennomført arb. prosess, evaluere regional ordning   

 

September Oppstart av tiltak (tentativt)  
 


