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Prosjektplan Fou-prosjektet Kultur for læring barnehage høst 2017 og vår 2018 

Målsetning:  
Intensjonen med innovasjonsprosjektet er å forbedre barns grunnleggende ferdigheter og forberede dem på morgendagens samfunn.  
 

• De faglige resultatene i grunnskolen på nasjonale prøver og grunnskolepoeng skal forbedres. 
• Barn og unge skal i sterkere grad tilegne seg kompetanse tilknyttet det 21 århundres ferdigheter. 
• Ansatte i barnehager og skoler, barnehageeiere og skoleeiere skal øke sin kompetanse gjennom kollektiv og samordnet 

kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap. 
• Ulike kartleggingsresultater skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis. 
• Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid. 

 

Når Aktiviteter Ansvar Målgruppe 

Høst 2017 Gjennomgå målsettingen for FoU-prosjektet Kultur for 
læring i personalkollegiet. Foiler til bruk til dette 
formålet ligger her: http://www.fylkesmannen.no/kfl 
 
Kjøpe inn boka «Barnehagen - Bruk av 
kartleggingsresultater i forbedringsarbeid» i serien 
«Dette vet vi om» utgitt av Gyldendal. 

Barnehagemyndighet 
Styrere 
 
 
Barnehagemyndighet 
 
 

Personalet. 
 
 
 
De som skal være med på 
kompetansepakkene og 
Hovedtillitsvalgt. 

1/9 Informasjon om spørreundersøkelsen SePU Alle barnehager som deltar. 

8/9 
 

Regional samling Kongsvingerregionen. 
(Ved «upassende» datoer kan man reise til en annen 
region sin samling, men dette må avklares på forhånd)  

Regionansvarlig  
SePU 
 

Styrer, tillitsvalgte/pedagogisk leder. 
(2 pedagogiske ledere v/flere enn 2 
avdelinger, for store barn, pr barnehage) 

18/9 Regional samling Hedmarken.  Scandic Hamar 
 

Regionansvarlig 
SePU 
 

Styrer, tillitsvalgte/pedagogisk leder. 
(2 pedagogiske ledere v/flere enn 2 
avdelinger, for store barn, pr barnehage) 

21/9 
 

Regional samling Nord-Østerdal. Tynset kommunehus Regionansvarlig 
SePU 
 

Styrer, tillitsvalgte/pedagogisk leder. 
(2 pedagogiske ledere v/flere enn 2 
avdelinger, for store barn, pr barnehage) 

Versjon 4.12.2017 
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25/9 Regional samling Sør-Østerdal. Kommunehuset 
Folkvang, Elverum 
 

Regionansvarlig 
SePU 
 

Styrer, tillitsvalgte/pedagogisk leder. 
(2 pedagogiske ledere v/flere enn 2 
avdelinger, for store barn, pr barnehage) 

16/10 Nettportalen åpner. SePU og Conexus Alle barnehager som deltar. 

31/10 
 

Felles «oppstartsamling/» Kick off» for alle kommunene 
i fylket v/May Britt Drugli, Thomas Nordahl, Ole Hansen 
og Ingunn Hantveit. 
Scandic hotell, Hamar 09.30-15.30. 

SePu lager program for 
dagen + forelesere, 
FMHE informerer, 
påmelding og mat osv. 

Deltakere fra regionale samlinger, 
kommunalsjefer og hovedtillitsvalgte. 
1 stk. «hovedtillitsvalgt» fra kommunen.  

17/11 Påminnelse i forbindelse med spørreundersøkelsen. SePU og Conexus Alle barnehager som deltar. 

November – 
Desember 2017 

Regionene og barnehagemyndighet/andre 
barnehagefaglige på kommunalt nivå avtaler et 
regionmøte i løpet av høsten 2017 hvor SePU deltar og 
hvor prosjektplanen skal operasjonaliseres.  

Regionansvarlige 
Barnehagemyndighet 
Regionansvarlige ved 
SePU 

 

8/11 Regional samling, bhg myndighet, Sør-Østerdal Regionansvarlige 
Barnehagemyndighet 
Regionansvarlige ved 
SePU 

 

1/12 Regional samling, bhg myndighet, Kongsvingerregionen Regionansvarlige 
Barnehagemyndighet 
Regionansvarlige ved 
SePU 

 

22/11 Regional samling, bhg myndighet, Nord-Østerdal Regionansvarlige 
Barnehagemyndighet 
Regionansvarlige ved 
SePU 

 

24/11 Regional samling, bhg myndighet, Hedmarken Regionansvarlige 
Barnehagemyndighet 
Regionansvarlige ved 
SePU 
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Høsten 2017 Barnehagemyndighet avklarer hvem som skal delta på 
kompetansepakkene for våren 2018.  
(Minimum 2 fra hver barnehage, styrer og 
stedfortredende styrer/pedagogisk leder). 
Barnehagemyndighet har ansvaret for å innlemme PP-
tjenesten og tillittsmannapparatet ut i fra lokale 
forhold.  
 
Barnehagemyndighet utarbeider passende 
gruppeoppsett for arbeidet med Kompetansepakken.  
Gruppeoppsett med mailadresser sendes til 
annekarin.sunnevag@inn.no  , med kopi til 
fmhekali@fylkesmannen.no  senest 1.12.2017 

Barnehagemyndighet 
 

De som skal være med på 
kompetansepakken. 

01/12 Nettportalen stenger. SePU og Conexus Alle barnehager som deltar. 

Før 3.januar Evaluere svarprosenter på kartleggingsundersøkelsene 
 
 

Barnehagemyndighet 
Styrere 

Styrere, tillitsvalgte  
 

3/1  Resultatportalen åpner 

• Brukerveiledning 

SePU og Conexus Barnehagemyndighet 
Styrere 

3/1 Informasjon om deltakelse i kompetansepakken; 

• Kompetansepakke 

• Gruppetilhørighet og veileder 

• Aktiveringsmail 

SePU Barnehagemyndighet 
De som skal være med på 
kompetansepakken. 

Før Workshop 1 Barnehagemyndighet gjennomfører et møte med 
styrere og evt. de som skal være med i 
kompetansepakken i forkant av workshop 1. Her sikres 
det at alle har fått informasjon om deltakelse i vårens 
arbeid og tilgang til nettressursen 

Barnehagemyndighet Styrere og evt. de som skal delta i 
kompetansepakken 

mailto:annekarin.sunnevag@inn.no
mailto:fmhekali@fylkesmannen.no
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Regionvis 
arbeid for våren 
2018 
 
 

Arbeidet for våren består av 2 workshops (regionvis) og 
en kompetansepakke bestående av 4 moduler. 
 
Workshop 1: Tolke og analysere data 
Kompetansepakke: Analysedel. Modul 1 og 2  
Workshop 2: Bruk av data og sammenhenger 
Kompetansepakke: Strategi og tiltaksdel. Modul 3 og 4 

Regionansvarlig/SePU 
 
 

De som skal være med på 
kompetansepakkene. 
 
 
 
 
 
 

Januar/februar. 
 
 

Workshop 1: (Regionsamling) 
½ dag Workshop – ½ dag gruppearbeid med oppstart av 
kompetansepakken modul 1 og 2. 
 
Forarbeid: Alle har gjort seg kjent med resultatportalen. 
Tema: 

• Resultatportalen   

• Hvordan lese og tolke kartleggingsresultater 

• Prinsipper for pedagogisk analyse med 
utgangspunkt i kartleggingsresultater 

• Kompetansepakke: Analysedel 
- Modul 1: Forståelse av kartleggingsresultater 
- Modul 2: Analyse av data 

Regionansvarlig/SePU De som skal være med på 
kompetansepakkene. 
 
 
  

Etter workshop 
1 
 
 

Fortsette arbeidet med kompetansepakken: 
Modul 1 og 2: Analysedel 

• Det skrives referat fra hvert møte 

• Etter arbeidet med modul 2 skal barnehagene 
sende analysen så langt til veiledning hos SePU.  

• Involvere og forankre arbeidet med modul 1 og 
2 blant det pedagogiske personalet. 

• Involvere og forankre arbeidet med modul 1 og 
2 blant de tillitsvalgte. 

Barnehagemyndighet 
 
 
Styrere 
 
Styrere 
 
Barnehagemyndighet 

De som skal være med på 
kompetansepakkene. 
 
SePU 
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18/1 Workshop 1 for Hedmarkregionen, Ringsaker og Løten Regionansvarlig/SePU De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

19/1 Workshop 1 for Nord-Østerdalregionen Regionansvarlig/SePU De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

22/1 Workshop 1 for Sør-Østerdalregionen Regionansvarlig/SePU De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

23/1 Workshop 1 for Hedmarkregionen, Hamar og Stange Regionansvarlig/SePU De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

2/2 Workshop 1 for Kongsvingerregionen Regionansvarlig/SePU De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

7/3 Fagdag for barnehagemyndighet og hovedtillitsvalgt.  
Thomas Nordal presenterer rapportene for de 4 
regionene. (Felles dag i Elverum?)  
 
Læringsrapporter for hver region deles ut. 

Faggruppeutvalg / 
SePU 
 
 
SePU 

Barnehagemyndighet (både 
barnehagesjefer og barnehagefaglige 
rådgivere) og hovedtillitsvalgte, 
faggruppemedlemmer? 

Mars/April Workshop 2: (Regionsamling) 
½ dag workshop – ½ dag gruppearbeid med oppstart av 
kompetansepakken modul 3 og 4. 
 
Tema for workshop 2: 

• Læringsrapport 

• Data og sammenhenger  

• Valg av pedagogiske tiltak og strategier 

• Implementering av ny pedagogisk praksis 

• Kompetansepakke: - Strategi og tiltaksdel 
- Modul 3: Fra data til ny pedagogisk praksis 
- Modul 4: Implementering og evaluering 

Barnehagemyndigher/ 
SePU 

De som skal være med på 
kompetansepakken. 
 

Etter workshop 
2 
 

Fortsette arbeidet med kompetansepakken: 
Modul 3 og 4: Strategi og tiltaksdel 
 

Barnehagemyndighet 
 
 

De som skal være med på 
kompetansepakkene. 
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 Etter modul fire sendes full pedagogisk analyse til 
barnehagemyndighet 
 
Involvere og forankre arbeidet med modul 3 og 4 blant 
det pedagogiske personalet 
 

Styrere 
 
 
Styrere 

Barnehagemyndighet 
 
 
Personalet 

8/3 Workshop 2 for Sør-Østerdalregionen  Barnehagemyndighet 
SePU 

De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

9/3 Workshop 2 for Kongsvingerregionen Barnehagemyndighet 
SePU 

De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

19/3 Workshop 2 for Hedmarkregionen, Ringsaker og Løten Barnehagemyndighet 
SePU 

De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

13/3 Workshop 2 for Hedmarkregionen, Hamar og Stange Barnehagemyndighet 
SePU 

De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

14/3 Workshop 2 for Nord-Østerdalregionen Barnehagemyndighet 
SePU 

De som skal være med på 
kompetansepakkene. 

4/4 Regional samling, bhg myndighet, Sør-Østerdal Regionansvarlige 
Barnehagemyndighet 
Regionansvarlige ved 
SePU 

 

5/4 Regional samling, bhg myndighet, Nord-Østerdal Regionansvarlige 
Barnehagemyndighet 
Regionansvarlige ved 
SePU 

 

6/4 Regional samling, bhg myndighet, Hedmarken Regionansvarlige 
Barnehagemyndighet 
Regionansvarlige ved 
SePU 

 

13/4 Regional samling, bhg myndighet, Kongsvinger 
regionen 

Regionansvarlige 
Barnehagemyndighet 
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Regionansvarlige ved 
SePU 

Mars-Juni Dialog mellom barnehagemyndighet og styrere i 
forhold til analysene som er gjort i hver enkelt 
barnehage.  

Barnehagemyndighet 
Styrere 
 

Styrere 
 

Mars - Juni Analyser fra kartleggingsundersøkelsen legges fram for 
foreldre, råd og utvalg (FAU, foreldremøter, 
samarbeidsutvalg, driftsutvalg o.l.). 

Styrere  

Mars – Juni Tiltaksutvikling og planlegging av barnehageåret 
2018/2019. 

Barnehagemyndighet 
Styrere 

 

Høsten 2018 Styrere sender inn opplysninger til utarbeidelse av et 
hefte som viser tiltak og hovedområder for hver enkelt 
barnehage. Dette vil bli til en bok som presenterer 
barnehagene i Hedmark. 

Barnehagemyndighet 
Styrere 

 

Høsten 2018 Pedagogisk analyse for personalkollegiet, som vil være 
utarbeidet av SePU i løpet av våren 2018. 

Alle  

 

 

 


