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Innledning og bakgrunn  
En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet. Alle barn skal få et godt barnehagetilbud, 

uansett hvor de bor og hvilken barnehage de går i. 

Barnehagens betydning for barns utvikling og læring er i de senere årene dokumentert både i 

internasjonal og norsk forskning. Barnehager som arbeider systematisk og kunnskapsbasert og har 

personale med god kompetanse, legger grunnlag for gode relasjoner både mellom voksne og barn, 

mellom barn og for høy kvalitet på samspill og innhold.1 2 

Kommunene i Rogaland jobber langsiktig og godt for å styrke og utvikle sin praksis i tråd med 

nasjonale mål og føringer. Det er likevel store variasjoner i kvaliteten på barnehagetilbudet.3  

Kvalitetsforskjellene kan ha stor betydning for barnas trivsel og utvikling, noe som vil kunne påvirke 

barnas livskvalitet både her og nå og i fremtiden. For å lykkes med å utvikle kvaliteten og med å 

realisere kravene i rammeplanen må alle aktørene i barnehagesektoren drive målrettet 

kompetansebygging - sammen!  

Revisjon av planen 
Fra 2020 innarbeides Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.4 i regional 
ordning. Kompetanseløftet har sitt utspring fra Meld St 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Kompetanseløftet skal bidra til utvikling av 
kompetanse på tvers av tjenestetilbudene som bistår i å legge til rette for tilbudet til barn og elever 
som har et særskilt behov.  
Prioritering og deltakelse i Kompetanseløftet skal følges opp av Samarbeidsforum regional og 
desentralisert ordning. Kompetanseløftet omtales nærmere i planen under Prioriterte mål og 
kompetansetiltak og Midler til Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis 2020 
 
I revidert plan fremgår også tildeling av midler til regional ordning i 2020 under Midler til 

barnehagebasert kompetanseutvikling 2020 og Midler til arbeidsplassbasert 

barnehagelærerutdanning og barnehagelærerutdanning deltid 2020.  

Årshjul for Samarbeidsforum er endret og oppdatert.   

Endringene i planen ble drøftet og vedtatt i Samarbeidsforum regional ordning barnehage 

23.10.2020. 

 

 

 

Hva er regional ordning for kompetanseutvikling? 
Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage er et av virkemidlene i Revidert strategi for 

kompetanse og rekruttering 2018-2022 - Kompetanse for framtidas barnehage5.  

 
1 Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen. Meld.St. 19 (2015-2016). 
2 Kunnskapsdepartementet. (2017). Kompetanse for framtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse 
og rekruttering 2018–2022. 
3 Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen. Meld.St. 19 (2015-2016) 
4 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
5 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetansestrategi-barnehage/  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetansestrategi-barnehage/
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Ordning er et av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy 

kvalitet i tråd med rammeplanen. Ordningen skal bidra til at barnehagene utvikler sin pedagogiske 

praksis gjennom barnehagebaserte prosjekter og utviklingsarbeid. Den skal stimulere til godt 

samarbeid mellom alle grupper ansatte i barnehagene, barnehageeiere, barnehagemyndighetene, 

universiteter og høgskoler, Fylkesmannen, arbeidstakerorganisasjonene og andre aktører på 

barnehagefeltet.  

Intensjonen er at samarbeidet skal medvirke til en felles retning og forutsigbarhet for aktørene ved 

at det etableres fylkesvise samarbeidsforum der aktørene blir enige om en langsiktig 

kompetanseutviklingsplan for barnehager i tilhørende region. Fylkesmannen har en viktig rolle med å 

legge til rette for samarbeid mellom aktørene og fordeler midlene utfra planen som 

samarbeidsforumet har blitt enige om. Ved uenighet er det Fylkesmannen som tar endelig beslutning 

om fordeling av midler. Sentrale punkter for ordningen er: 

• Barnehagene skal selv vurderer sitt behov for kompetanseutvikling. 

• Samarbeidsfora utvikler en langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på behovene i 

regionen. 

• Kompetanseutviklingsplanen gir en felles retning og større forutsigbarhet for barnehager, eiere, 

universiteter og høgskoler, og andre aktører.  

• Aktørene bidrar til samskaping og gjensidig læring som endrer praksis. Universiteter og høyskoler 

får en mer praksisnær kompetanse. 

Satsningsområder og arbeidsmåter i regional ordning 
Barnehagebasert kompetanseutvikling er hovedtiltaket i ordningen.  Det er fire tematiske 

satsingsområdene som gir overordnede føringer for kompetanseutviklingen i barnehagesektoren. 

Områdene er forankret i rammeplanen og gir rom for å vurdere lokale kompetansebehov. Minst 70% 

av kompetansemidlene som skal deles ut, skal benyttes til dette. Satsingsområdene er: 

 

 barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 et inkluderende miljø for omsorg, lek, 

læring og danning 

 språk og kommunikasjon 

 barnehagens verdigrunnlag 

 

Andre tiltak som resterende midler kan brukes til er: 

 barnehagefaglig grunnkompetanse 

 kompetanseheving for fagarbeidere og 
assistenter 

 fagbrev som barne- og ungdomsarbeider 

 tilretteleggingsmidler for lokal prioritering 

 fagseminar og nettverksarbeid knyttet til 
den regionale ordninga 

 

Fra 2019 skal midlene brukes til å realisere planen for kompetanseutvikling som Samarbeidsforumet 

har besluttet. 6 

Arbeidet med satsingsområdene må ses i sammenheng med pågående nasjonale satsinger. De 

nasjonale satsingene på realfag, språk og inkluderende barnehage og skolemiljø skal styrke 

barnehagenes arbeid på områder som vil være sentrale i strategiperioden. 7 På alle nivå bør det 

 
6 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetanseutvikling-i-barnehage-og-regional-ordning/  
7 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetanseutvikling-i-barnehage-og-regional-ordning/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/
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tilstrebes å se ulike tiltak i sammenheng slik at individuelle og kollektive kompetansetiltak støtter opp 

om hverandre. 

Partnerskap 

Aktørene i barnehagesektoren skal samarbeide om kompetanseutvikling på nasjonalt, regionalt og 

lokalt nivå gjennom et partnerskap. Et samarbeid og forpliktende partnerskap handler om en 

tenkning der aktørene sammen skaper ny forståelse og kunnskap i et meningsfellesskap8. 

Partnerskap forutsetter gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring.   

 

Barnehagebasert kompetanseutvikling  

Barnehagebasert kompetanseutvikling er hovedtiltaket i ordningen og et utviklingsarbeid som 

involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Barnehageeier har ansvar for 

tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, 

barnehagemyndigheten, og eventuelle andre barnehager innad i kommunen eller på tvers av 

kommuner. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier og skal bidra til en 

utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå.   

Organisering av arbeidet i Rogaland  
 

Illustrasjon av organisering i Rogaland 

 

Fylkesvis samarbeidsforum 
Det fylkesvise samarbeidsforumet i Rogaland ble etablert i april 2018. Forumet er en arena for 

samarbeid mellom aktørene i barnehagesektorens kompetanseutvikling i fylket. Samarbeidsforumet 

skal bli enige om en langsiktig kompetanseutviklingsplan for perioden 2019-2022. På bakgrunn av 

prioriterte mål og tiltak i kompetanseplanen skal forumet bli enige om bruk av årlige tildelte 

kompetansemidler.  

 
8 Bulie, E. (2018). Tillitsfull kompetanseheving i skolen, hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/bedre-
skole/debatt/2018/juli/tillitsfull-kompetanseutvikling-i-skolen/.  

Kommuner (8)                

private aktører 

organisasjoner og UH 

Fylkesvis samarbeidsforum 

Kommuner (9) 

private aktører 

organisasjoner og UH 

Kommuner (6) 

private aktører    

organisasjoner og UH 

Kompetansenettverk nord                  

Styringsgruppe + AU 

Kompetansenettverk midt 

Styringsgruppe +AU 

Kompetansenettverk sør 

Styringsgruppe + AU 

AD 

HOC 

https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2018/juli/tillitsfull-kompetanseutvikling-i-skolen/
https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2018/juli/tillitsfull-kompetanseutvikling-i-skolen/
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Samarbeidsforumet i Rogaland er sammensatt av: 

 

• Kommunene i Rogaland ved lederne i de regionale kompetansenettverkene 

• Høyskolen på Vestlandet (HVL) 

• Universitetet i Stavanger (UiS) 

• Utdanningsforbundet (UDF) 

• Private barnehagers landsforbund (PBL) 

• Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) 

• Fylkesmannen i Rogaland (FM) 

Samarbeidsforumet oppretter ad hoc utvalg ved behov. Medlemmer i ad hoc utvalget avhenger av 

oppgaven. Det forventes at alle aktører på alle nivå i modellen skal jobbe i partnerskap.  

Regionale kompetansenettverk 
I tillegg til fylkesvise samarbeidsforum er kommunene i Rogaland organisert i regionale 

kompetansenettverk - region nord, midt og sør. Dette for å sikre god involvering og deltakelse på 

tvers av barnehagemyndigheter, barnehageeiere og andre relevante aktører.  

Forventninger til aktørene i regional ordning 
Kompetanseutvikling forutsetter samarbeid mellom alle berørte aktører på nasjonalt, regionalt og 

lokalt nivå. For å nå målene i strategien er det en forutsetning at aktørene jobber sammen i 

partnerskap for å planlegge, utvikle og legge til rette for tiltak som styrker barnehagelærernes 

profesjonelle fellesskap og kompetanseutviklingsarbeid i hver enkel barnehage. Regionale 

samarbeidsfora vil være viktige arenaer for konstruktivt samarbeid. 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen skal legge til rette for samarbeid mellom aktørene og fordele midlene utfra planen 

som samarbeidsforumet har blitt enige om. Fylkesmannen skal se til at planen og prioriteringene 

bygger på analyser og kartlegging av kompetansebehov. Ved uenighet er det Fylkesmannen som tar 

endelig beslutning om fordeling av midler. 
 

Kommunen som barnehagemyndighet 

Barnehagemyndigheten skal bidra med sin kunnskap og oversikt over kompetansebehov i de 

kommunale og private barnehagene i kommunen.  De skal utvikle kompetanseplaner for alle 

ansattegrupper som omfatter både kommunale og private barnehager, og som ivaretar nasjonale 

føringer og lokale behov som en forutsetning for tildeling av statlige midler. De deltar i regionale 

kompetansenettverk om utvikling og gjennomføring av kompetansetiltak, og er representert i 

Fylkesvis samarbeidsforum. 
 

Barnehageeier 

Barnehageeier sørger for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. De skal kartlegge 

kompetansebehovet og har en langsiktig plan for rekruttering og kompetanseutvikling. De skal 

initierer og legger til rette for at de ansatte får nødvendig opplæring og kompetanseheving. Det 

kreves egeninnsats og tilrettelegging fra barnehageeier, slik at ansatte kan jobbe med 

kompetanseheving og organisasjonsutvikling i tråd med føringene i regional ordning. 
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Barnehagens ledelse 

Styreren leder og følger opp barnehagens endrings- og utviklingsprosesser. Pedagogisk leder skal 

lede refleksjons- og utviklingsarbeid i barnehagen i samarbeid med styrer. Både barnehageledelsen 

og øvrig pedagogisk personale skal, i samarbeid med barnehageeier, delta aktivt i å analysere 

kompetansebehov og utvikle kompetanseplaner for sine barnehager. 
 
 

Organisasjonene 

Organisasjonene skal gjøre strategien kjent i egen organisasjon. De skal videre se til at barnehagens 

ansatte sikres medbestemmelse og bistå ledelsen i at utviklingstiltakene forankres hos alle ansatte. 

 

Universiteter og høgskoler 

Universitets- og høyskolesektoren (UH) skal bidra til utvikling av barnehagene i Rogaland. 

Universitetet i Stavanger og Høgskolen på Vestlandet er partnere og skal sammen med 

barnehagesektoren utvikle kunnskap og kompetanse både i samlinger i kompetansenettverkene, i 

kommuner og i barnehager. UH bidrar i arbeidet med å analysere og drøfte kompetansebehov, 

utvikle kompetanseplaner og gjennomføre tiltak i barnehagene. 

Prioriterte mål og kompetansetiltak 
Det overordnede målet for ordningen og planen er at alle barn i Rogaland skal ha et likeverdig 

barnehagetilbud av høy kvalitet. I tillegg er det fire satsningsområder som vist i innledningen. 

Regionene i Rogaland, nord, midt og sør har kartlagt og identifisert behovene i sine barnehager og 

kommuner og funne hvilke satsningsområder som skal prioriteres i perioden 2019-2022. Både 

ledelsen i barnehagene og øvrig pedagogisk personale, har i samarbeid med barnehageeier, deltatt 

aktivt i å analysere kompetansebehov og utvikle kompetanseplaner for sine barnehager.    

Arbeidet er gjort med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og mål og 

tematiske satsingsområder i kompetansestrategien. Analysene og planene i de tre regionene har 

lagt grunnlaget for helhetlig kompetanseplan i Rogaland og ligger ved som lenker.  

Modellen nedenfor illustrerer ordningens overordnede mål og satsningsområder. Punkt 1 og 2 i 

modellen er regionenes prioritert satsningsområdene i Rogaland i perioden fram til 2022. 
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1. Under satsningsområde Barnehagen som pedagogisk virksomhet, har regionene valgt følgende 
tema: 

• Ledelse og pedagogisk ledelse 

• Kollektive refleksjons- og læringsprosesser knyttet til barnehagebasert kompetanseutvikling. 

• Observasjon, planlegging, analyse og vurdering. 

• Barnehagen som lærende organisasjon  

 

2. Under satsningsområde Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning har regionene 
valgt følgende tema: 

• Inkluderende fellesskap  

• Lek  

• Vennskap og sosial kompetanse 

• Barnehagens arbeid med å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp mobbing og utestenging 

 
❖ Fra 2020 deltar kommuner i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Kompetanseløftet skal bidra til at kommmuner 

• ser det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng 

• får økt kompetanse på vanlige utfordringer, også sammensatte og relativt komplekse 
utfordringer 

• får økt samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene 

• får økt kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse og 
veiledning fra Statped 

Overordnet mål:

Alle barn i Rogaland skal ha et likeverdig 
barnehagetilbud av høy kvalitet

1. Barnehagen som 
pedagogisk 
virksomhet

2. Et inkluderende 
miljø for omsorg, lek, 

læring og danning

3.Kommunikasjon og 
språk 

4.Barnehagens 
verdigrunnlag 
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Fordeling av kompetansemidler 
UDIR tildeler midler til Fylkesmannen. Fylkesmannen fordeler midlene utfra en fordelingsmodell 

vedtatt i fylkesvis samarbeidsforum (se vedlegg). Midlene brukes i henhold til vedtatte plan for 

strategiperioden 2019-20122. Midler for 2019 er totalt kr.16 160 000. Midler for 2020 er totalt kr. 

18 872 000.  

 

Midler til barnehagebasert kompetanseutvikling 2019 

Av det totale beløpet har samarbeidsforum for 2019 satt av kr. 13 560 000 til barnehagebasert 

kompetanseutvikling. Midlene skal fordeles forholdsvis ut fra antall barn i barnehage i kommunen. 

Deretter fordeles midlene 50/50 mellom kommunene i regionen og tilhørende UH. Fylkesmannen 

betaler ut midlere til en kommune i hver region, som får ansvar for videre tildeling. For 2019 er det 

Haugesund, Sola og Time kommune. 

Midler til barnehagebasert kompetanseutvikling 2020 

Av det totale beløpet har samarbeidsforum satt av kr. 15 272 000 i 2020. Midlene fordeles på samme 

måte som i 2019.  

 

Midler til arbeidsplassbaserert barnehagelærerutdanning og 

barnehagelærerutdanning deltid 2019 

Basiltallene viser at det fremdeles er behov for å utdanne flere barnehagelærere i Rogaland. Det er 

enighet om å gi støtte til studenter som går på ABLU eller deltidsutdanning. Til dette formålet er det 

satt av kr. 2,6 mill i 2019. I tillegg fikk Fylkesmannen høsten 2019 tildelt kr. 806 000 i supplerende 

tildelingsbrev som samarbeidsforum vedtok å bruke til dette formålet.  

Fylkesmannen administrerer ordningen. Det kommer eget skriv om dette. Denne ordningen vil gjelde 

så lenge behovet for barnehagelærere er tilstede. 

Midler til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og barnehagelærerutdanning 

deltid 2020 

Samarbeidsforum har satt av kr. 3 600 000 til dette formålet i 2020. Det kom inn mange flere 

søknader enn det var midler til. Fylkesmannen søkte om ekstra midler og fikk tildelt kr 1 750 000 i 

ekstra bevilgning for å kunne innvilge alle søknadene.  

Midler til Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis 2020 

Samarbeidsforum regional og desentralisert ordning har tildelt og fordelt kr 3 248 000 til to satsinger 
Rogaland. Fordelingen er basert et grunnbeløp, samt en fordeling basert på årsverk i barnehage og 

skole hos kommunene som deltar i tiltaket. 
 

Bevilgningen til kompetanseløftet skal gradvis oppskaleres over en 5-års periode. Flere kan delta fra 
2021, og fra 2025 vil dette være en varig ordning. Prioritering og deltakelse i Kompetanseløftet skal 
følges opp av samarbeidsforum.  
 

Krav om egeninnsats 

Barnehagens deltakelse i regional ordning krever egeninnsats og tilrettelegging fra barnehageeier. De 

lokale planene for den enkelte barnehage må synliggjøre hvordan arbeidet med 

kompetanseutviklingen er organisert i tråd med kompetanseområdene i denne planen. Modellen 
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nedenfor illustrerer forgreiningen av arbeidet med prioriterte satsningsområder i regionale ordning i 

Rogaland, fra overordnet plan ned til barnehagedagens egne planer. 

 

 

 

 

 

 

 
Illustrasjon av arbeidet med regional ordning i Rogaland 
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Årshjul og rapportering 
Regionalt samarbeidsfora møtes tre ganger per år. Møtedatoer avtales for et år av gangen.  

Årshjul 

Når Hva Hvem 

Februar Møte  

Innstilling om fordeling av midler 

Fylkesvis samarbeidsforum 

April  Utbetaling av midler  Fylkesmannen 

Mai Møte  Fylkesvis samarbeidsforum 

Oktober Møte  Fylkesvis samarbeidsforum 

November   Årlig fagsamling – Regional ordning Fylkesvis samarbeidsforum  

November  Regional konferanse  

Kompetanseløftet spesialpedagogikk og 

inkluderende praksis  

Fylkesvis samarbeidsforum 

Desember Rapportering til fylkesvis samarbeidsforum  Kommunene  

Rapportering 

Kommunene og UH rapporterer til Fylkesvis samarbeidsforum i desember hvert år. Samarbeidsforum 

utarbeider rapporteringsskjema.  

Rapporteringen er innspill til eventuell justering av fordeling av midler kommende år, samt 

Fylkesmannens rapportering til Utdanningsdirektoratet. Rapporten skal inneholde tema, hvilke 

barnehager som er med inneværende år og bruk av kompetansemidler.  

 

 

 


