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Innledning 

 

Kompetanseutviklingsplan Enhet for barnehage i Evje og Hornnes kommune gjelder for 

perioden 2017- 2020.  Dette er en fagplan i kommunens planstrategi. 

 

Planen er utarbeidet med utgangspunkt i nasjonal strategi «Kompetanse for framtidens 

barnehage 2014-2020» som tilkjennegir mål, innhold, system, roller og ansvarsfordeling 

innenfor arbeidet med å løfte kompetansen på barnehageområdet. I denne strategien har 

barnehageeier fått tildelt et primæransvar for kompetanseutvikling. 

 

Kommunestyret i Evje og Hornnes kommune er eier av Enhet for barnehage, og skal tilse at 

det blir gjort et nødvendig kartleggingsarbeid av kompetansebehovet, sette av midler og ha en 

langsiktig strategi for hvordan og hvilke kompetansetiltak som skal gjennomføres. 

 

Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. Bare kompetente 

ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål 

og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, jfr. Lov om barnehage § 1, § 2 og § 3. 

 

Mål med nasjonal strategi « Kompetanse for framtidens barnehage 2014-2020» er å: 

 Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for 

arbeid i barnehagen 

 Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen 

 Øke statusen for arbeid i barnehagene 

I løpet av perioden skal alle ansatte ha fått mulighet til å øke sin kompetanse. 

 

Målgruppe for tiltakene er alle ansatte i barnehagen. 

Målgruppe for strategien er alle aktørene i barnehagesektoren. 

 

Mål og satsingsområder er sett i sammenheng med Kompetanseutviklingsplan for 

barnehagesektoren 2015-2020, og barnehagens behov for kompetanse slik det framgår av 

kompetanseoversikt og resultat ståstedsanalyse/kartlegging 2014. Kompetansehevingsplan 

Enhet for barnehage 2017-2020  omfatter satsingsområder innen videreutdanning og 

etterutdanning. 

 

I planen er det sett til regjeringens ambisjoner gitt i Stortingsmelding nr.19 (2015-2016) Tid 

for lek og læring- Bedre innhold i barnehagen, om å utvikle barnehagetilbudet slik at alle barn 

får et tilbud av god kvalitet. Samt regjering og departementets oppfølging av NOU 2015:2 «Å 

høre til – virkemidler for et psykososialt skolemiljø»,  der det nå legges opp til en målrettet og 

kunnskapsbasert innsats for godt læringsmiljø og mot mobbing. Målet for barnehage er å 

styrke barnehagers kompetanse til å skape og opprettholde gode barnehagemiljøer.  

 

Planen ble sendt på høring til enhetsleder Enhet for barnehage for behandling i personalet og 

fagorganisasjonene ved Hovedtillitsvalgte, før den ble lagt fram for politisk behandling i 

kommunestyret 17.11.2016.  Tilbakemelding fra høringen var at framlegg til 

kompetanseutviklingsplan Enhet for barnehage 2017-2020 støttes. Planen er enstemmig 

vedtatt av Kommunestyret i sak nr.71/16. 
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1. Formål med kompetanseutviklingen 
 

Formål. 

Formål med kompetanseutviklingen er å bidra til økt og god kvalitet i barnehagene gjennom å 

heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen.   

 

Mål. 

1. Kompetanseutviklingen skal bidra til en utviklingsprosess for hele personalet i Enhet 

for barnehage på tvers av kompetansenivå 

 

2. Bidra til å heve kvaliteten i barnehagen 

 

3. Styrke styrers kompetanse gjennom videreutdanning 

 

4. Styrke ansattes kompetanse gjennom videreutdanning 

 

5. Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for 

arbeid i barnehage 
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2. Ansvar og roller  
En forutsetning for å nå målene er at alle aktører i sektoren tar ansvar for sitt område, 

samarbeider og deltar aktivt i kompetansearbeidet. Den nasjonale strategien har følgende 

ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene, som også er gjeldende i kompetanseplan Enhet for 

barnehage. 

 

Roller Aktørenes ansvar 

Evje og Hornnes 

kommune som 

barnehagemyndighet 

 

Rådgiver oppvekst 

utøver rollen som 

barnehagemyndighet 

etter delegasjon fra 

rådmann 

Barnehagemyndighet har overordnet ansvar for å sikre at barna får et 

godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. 

Gjennom aktiv veiledning, godkjenning og tilsyn, påse og se til at 

barnehagen drives i tråd med de krav som stilles i barnehageloven med 

tilhørende forskrifter. 

Evje og Hornnes 

kommune som 

barnehageeier 

 

Kommunestyret 

Tilrettelegge for at personalet kan delta i kompetanseutviklingstiltak. 

Kartlegge kompetansebehov, sette av egne midler til 

kompetanseheving og ha en langsiktig plan for hvilke kompetansetiltak 

som skal gjennomføres. Sørge for at de ansatte får den nødvendige 

opplæringen og får delta i kompetanseutvikling på egen arbeidsplass 

Enhetsleder,  

Enhet for barnehage 

 

 Styrer har ansvar for å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet 

på et overordnet nivå 

 Sørge for at alle ansatte får den nødvendige opplæringen for å 

kunne utøve yrket 

 Sørge for at alle ansatte får delta i kompetanseutviklingen på 

egen arbeidsplass 

  Sørge for at barnehagen har en pedagogisk ledelse som setter i 

gang og leder refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen 

 Har det primære ansvar for kompetanseutvikling for sine 

ansatte 

 Forvalte ressursene på en forsvarlig måte 

Styrer og pedagogiske 

ledere i Enhet for 

barnehage 

 Motivere og inspirere til kompetanseutvikling hos personalet 

 Pedagogisk leder skal sikre kvaliteten på det pedagogiske 

arbeidet og har sammen med styrer ansvar for at 

samfunnsmandatet oppfylles, og at målene i rammeplanen 

realiseres. 

 Pedagogisk leder har ansvar for å veilede det øvrige personalet 

 Lede utviklings og endringsprosesser i egen barnehage 

 Lede medarbeiderne i det daglige arbeidet med barna 

 Være rollemodeller med et særlig ansvar for at barnehagens 

verdigrunnlag og rammeplanens intensjoner etterleves i praksis 

Alle ansatte i Enhet for 

barnehage 
 Deltar jevnlig i kompetanseutviklingstiltak og utviklingsarbeid 

for å heve sin kompetanse og øke sin forståelse for barnehagens 

innhold og oppgaver, og følger opp barnehagens 

samfunnsmandat. 
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3.System for kompetanseutvikling 

System for kompetanseutvikling synliggjør karriereveier og utviklingsmuligheter for alle 

grupper ansatte. I systemet ligger det både individuelle og kollektive 

kompetanseutviklingstiltak. 

 

Målgruppe for tiltakene er alle grupper ansatte som arbeider direkte med barnegruppen: 

assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere og styrere. 

 

3.1.Tematiske satsingsområder etterutdanning 

Nasjonal kompetansestrategi omfatter fire tematiske satsingsområder som er forankret i 

formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Satsingsområdene gir en 

overordnet føring og retning for barnehagenes arbeid med kompetanseutvikling og er: 

 Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon 

 Danning og kulturelt mangfold 

 Et godt språkmiljø for alle barn 

 Barn med særskilte behov 

 

3.1.1.Opplærings- og utdanningsformer 

Tiltak i kompetanseutviklingen gis som videreutdanning og etterutdanning. 

Alle ansatte i barnehagen vil delta i den barnehagebaserte kompetanseutviklingen, se kapittel 

3.3.1. 

 

Modellene nedenfor viser de nasjonale ordningene for kompetanseutvikling for assistenter og 

fagarbeidere, og for pedagogiske ledere og styrer. 
 

System for kompetanseutvikling for assistenter og fagarbeidere 

 

 
 

 

 

 

 

 

Arbeidsplassbasert 

 barnehagelærerutdanning (ABLU) 

Fagskole oppvekstfag Fagskole oppvekstfag 

Fagbrev for voksne 

Kompetansehevingsstudier for assistenter 

og fagarbeidere 

Barnehagefaglig grunnkompetanse 

Assistenter uten 

 relevant kompetanse 

Kompetansehevingsstudier for assistenter 

og fagarbeidere 

Barne- og ungdomsarbeidere 
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System for kompetanseutvikling for pedagogiske ledere og styrer 

Videreutdanningstiltakene bygger på høyskoleutdanning som barnehagelærer eller annen 

pedagogisk utdanning på høyskolenivå tilsvarende barnehagelærerutdanning. 

 

 
 

 

 

3.2.Videreutdanning 

Videreutdanning defineres som utdanning som gir formell ny kompetanse på høyere nivå eller 

i bredden etter avsluttet grunnutdanning. Og som gir uttelling i form av studiepoeng innenfor 

eller utenfor gradssystemet. 

 

Kriterier for prioritering av deltakere til videreutdanning 

Prioritering av deltakere til videreutdanning gjøres ut fra en skjønnsmessig vurdering med 

bakgrunn i følgende momenter: 

 Fast tilsatt i Enhet for barnehage 

 Den ansattes allerede formelle kompetanse 

 Barnehagens behov for kompetanse   

 Den ansattes motivasjon for studiet 

 

3.2.1.Lederutdanning for styrer 

Dette er et videreutdanningstilbud for barnehagestyrere. Studiet skal bidra til 

kvalitetsutvikling i barnehagen gjennom en styrking av den pedagogiske og administrative 

lederkompetansen. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, og gjennomføres på deltid over 

tre semestre. 

 

Status og behov Enhet for barnehage 

Enhetsleder har gjennomført ett semester, og ønsker å gjennomføre de to siste semester av 

lederutdanning for styrere. Planlagt gjennomført i 2018-2019. 

 

Finansiering 

Finansieres over fond lederutdanning, se kommunens økonomiplan – handlingsdel 2017-

2020. 

 

System for 

kompetanseutvikling 

Barnehage 

pedagogikk 

Videreutdanning for 

barnehagelærere 

Lederutdanning for 

styrere 

Pedagoger med annen 

pedagogisk utdanning 

Pedagogiske ledere/ 

barnehagelærere 
Styrer 
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Prioritering  

I tråd med føringer gitt av Utdanningsdirektoratet er det barnehagemyndighet i kommunen 

som godkjenner/avslår og prioriterer søknader til videreutdanning for barnehagestyrere. I Evje 

og Hornnes kommune følges dette opp av rådgiver oppvekst innenfor de økonomiske rammer 

som er fastsatt av kommunestyret. 

 

 

3.2.2.Videreutdanning for barnehagelærere 

Målgruppe for videreutdanningstilbudet er barnehagelærere og andre ansatte med treårig 

barnehagefaglig utdanning som har ett ansettelsesforhold i en barnehage. Tilbudet gjelder 

ettårige studier over to semester som gir 30 studiepoeng. 

 

Satsingsområder 

 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 

 Naturfag og matematikk 

 Språkutvikling og språklæring 

 

Finansiering 

Tilretteleggingsmidler til barnehageeier på kr.50.000 kroner for deltakere som deltar på 

ettårige studier over to semestre, som gir 30 studiepoeng. Midlene utbetales i to omganger. 

Kr.25.000 utbetales innen 1.november, og andre halvdel betales til myndigheten på våren.  

Dette dekker kostnader til vikar.  Det forutsettes at videreutdanningen gis som tilbud ved 

Universitetet i Agder. En forutsetning for utbetaling av tilskuddet siste halvår er at deltakeren 

har bestått studiet. Barnehagemyndighet må sikre at tildelte midler forvaltes etter 

forutsetningene. 

 

Prioritering 

I tråd med Utdanningsdirektoratets føringer er det barnehagemyndighet i kommunen som 

godkjenner/avslår og prioriterer søknader til videreutdanning. I Evje og Hornnes kommune 

gjøres dette av rådgiver oppvekst i samarbeid med Enhetsleder Enhet for barnehage innenfor 

de økonomiske rammer som er gitt i denne planen. 

 

3.2.3.Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ( ABLU) 

Dette er et tilbud til assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å utdanne seg til 

barnehagelærere. ABLU er organisert som en deltidsutdanning over fire år, og det er en 

forutsetning at studentene er i arbeid under studiet. Barnehagen trekkes inn som læringsarena 

og det er tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. 

 

Status behov barnehagelærere i Enhet for barnehage 

Utgangspunkt for status behov barnehage er Lov om barnehage § 18 Barnehagens øvrige 

bemanning, Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagens, og godkjenning av 

barnehagene i Enhet for barnehage. Behov for årsverk er under forutsetning av at barnehagen 

har fylt alle plasser. 

 

Barnehage Godkjenning Status Behov 

Hornnes 6 årsverk 5 årsverk  1 årsverk 

Oddeskogen 13 årsverk 10 årsverk 3 årsverk 

 



                 9 

Behovet for barnehagelærere sees i sammenheng med ledig kapasitet, rekruttering av 

nytilsatte, rekruttering når ansatte slutter, eller går av med pensjon, og rekruttering gjennom  

ansatte får tilbud om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ( ABLU). 

 

Status deltakere ABLU 2016-2020 

Enhet for barnehage har per i dag 1 ansatt som følger denne ordningen. Vedkommende  vil 

være ferdig utdannet i 2019.  

Enhetsleder har medarbeidersamtaler gitt tilbud om ordningen, men ingen har meldt sin 

interesse. 

 

Behov deltakere ABLU 2016-2020 

Dette vurderes årlig, og følges opp i medarbeidersamtaler. 

 

Finansiering  

Vikarutgifter dekkes av statlige midler over fire år under forutsetning av at den ansatte er 

kvalifisert for studiet i hele deltakerperioden.  

Evje og Hornnes kommune stiller garanti for deltakelse i tråd med det som dekkes av statlige 

midler til deltidsutdanning over fire år under forutsetning av at den ansatte arbeider i Enhet 

for barnehage under studiet, og er kvalifisert for studiet i hele deltakerperioden. 

Enhet for barnehage gjør en prioritering av deltakere som det søkes om deltidsutdanning for. 

 

3.2.4. Kompetansehevingsstudier for assistenter og fagarbeidere (Kompass) 

Målgruppe: assistenter og fagarbeidere 

 

Dette er et studietilbud på 15 studiepoeng i regi av universitets- og høgskolesektoren. Målet er 

å gi assistenter en innsikt i barnehagetradisjon, yrkesetikk og erfaring med pedagogisk 

refleksjon. Tilbudet utvikles i samarbeid med Fylkesmannen. 

 

Behov Enhet for barnehage 

Kartlegging gjennomføres i årlig medarbeidersamtale om kommunens 

kompetansekartlegging. Status per september 2016 er at det ikke har vært ansatte som har hatt 

behov for å delta i dette tilbudet.   

 

Finansiering 

Finansieres gjennom søknad om kompetansemidler fra Fylkesmannen, og innenfor enhetens 

rammer. 

 

Prioritering 

Enhetsleder prioriterer deltakere utfra barnehagens behov og ansattes interesse og motivasjon 

for studiet. 
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3.3.Etterutdanning 
Med etterutdanning menes all planlagt og systematisk kompetanseutvikling som ikke gir 

studiepoeng. Etterutdanning kan være individuell, gruppebasert og/eller barnehagebasert. 

Innenfor etterutdanning skal også fag og områder rette seg mot nasjonale føringer. 

 

3.3.1. Barnehagebasert kompetanseutvikling  

Barnehagebasert kompetanseutvikling er utviklingsarbeid som involverer hele personalet og 

som foregår i den enkelte barnehage. Tiltakene utvikles lokalt, gjerne i samarbeid med 

relevante kompetansemiljø, kommunen eller andre barnehager og er forankret hos pedagogisk 

leder, styrer og barnehageeier. Tiltakene skal bidra til en utviklingsprosess på egen 

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

 

Prioriterte satsingsområder barnehagebasert kompetanseutvikling  

 

Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon 

 

Mål: 

  Alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå 

barnehagens mål 

 Alle ansatte stimuleres til å se ting på nye måter, og kontinuerlig utforske hvordan 

personalet kan lære sammen 

 

Tema: 

 Planlegging, veiledning og læreplanforståelse 

 Pedagogisk ledelse og profesjonelle voksne 

 

Danning, kulturelt mangfold og  læringsmiljø i barnehagen 

 

Mål: 

 Alle ansatte bidrar til å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas 

hjem. 

 Alle ansatte bidrar til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. 

 Alle ansatte møter barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. 

 Styrke alle ansattes kompetanse i arbeid med et godt psykososialt miljø som fremmer 

barns helse, trivsel, tryggleik og læring 

 Styrke alle ansattes kompetanse på regelverk, forebygging, avdekking og håndtering 

av mobbing og krenkelser, og det å drive kvalitetsutvikling lokalt. 

 

Tema:  

 Leken som kulturell danningsarena og voksenrollen i lek 

 Egenledelse i lek 

 Hvordan kan barns behov imøtekommes i det allmennpedagogiske tilbud- hvordan 

hjelpe barn inn i leken 

 Barnehagens læringsmiljø – å skape og opprettholde gode barnehagemiljø 

 Inkludering 

 Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og krenkelser i barnehagen 

 Systemteoretisk tilnærming 

 Barn med særskilte behov  
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Finansiering 

Etterutdanningen finansieres både gjennom kommunale midler til etterutdanning og statlige 

kompetansemidler etter søknad til Fylkesmannen.   

Evje og Hornnes kommune har for barnehage satt av kr. 25.000  per år til etterutdanning. 

Midlene administreres av rådgiver oppvekst i samarbeid med enhetsleder Enhet for 

barnehage. I tillegg vil etterutdanningen finansieres av barnehagens egne kompetansemidler.  

Enhetsleder vil årlig søke om statlige kompetansemidler gitt i ordner administrert av 

Fylkesmannen.  Søknaden sendes rådgiver oppvekst, som videresender alle søknader om 

kompetansemidler til Fylkesmannen. 

 

3.3.2.Barnehagebasert fagbrev 

Det er ønskelig at flere barne- og ungdomsarbeidere tar jobb i barnehage, og at assistenter 

som mangler kompetanse om arbeid med barn tar fagbrev.  

 

Status ansatte med barne- og ungdomsarbeidere og assistenter 

Enhet for barnehage har  

 15 ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag 

  5 ansatte uten fagbrev. 

 

Behov Enhet for barnehage 

5 ansatte i Enhet for barnehage vil i planperioden få tilbud om barnehagebasert fagbrev. 

 

Finansiering 

Barnehagebasert fagbrev er finansiert med statlige midler og tilbudet gis av Fylkesmannen. 

Enhetens kostnader gjelder vikarutgifter på eksamensdagen ( 1 dag), stipulert til kr.1.500 per 

deltaker. Utgifter dekkes innenfor enhetens rammer. 

 

 

4.Kvalitetssikring. 
Kompetanseutviklingsplan Enhet for barnehage følges opp av Enhetsleder Enhet for 

barnehage i samarbeid med rådgiver oppvekst.  Det rapporteres årlig på gjennomførte tiltak til 

Fylkesmannen i tråd med tildelte kompetansemidler. Dette danner også grunnlag for videre 

gjennomføring av kompetanseutviklingen i planperioden. 

Enhet for barnehage rapporter til kommunestyret på gjennomførte tiltak i planperioden i 

kommunens årsrapport. 

 

Vedtatt kompetanseutviklingsplan Enhet for barnehage 2017-2020 rulleres i 2020, og legges 

da fram for kommunestyret for politisk behandling. 


