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SATSNINGSOMRÅDE

MÅL

ANSVAR

NÅR OG HVORDAN
VURDERE OM MÅL ER
NÅDD?

TIDSFRIST

Barns medvirkning

Utarbeide en
minimumsstandard for hva
barns medvirkning er i
Askøybarnehagene

Bhg.adm i
samarbeid
med
barnehagene

Når minimumsstandard for
barns medvirkning er
utarbeidet, og implementert i
barnehagene

1.6.2014

Språk og
kommunikasjon

Det skal utarbeides et
metodehefte for arbeid med
språk og kommunikasjon
for Askøybarnehagene
innen feltene:
 Lesing
 Siste år i barnehagen
 Metoder og verktøy
 Minoritetsspråklige
 Språkgrupper
 Språkmiljø
 Foreldre
 Kommunikasjon,
filosofi, undring og
refleksjon
 Hva er aldersadekvat
språkutvikling?

Bhg.adm.

Når hele metodeheftet er
ferdigstilt

31.7.2014
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Foreldremedvirkning

Hver barnehage skal
avklare forventninger til
foreldrene, og foreldrene
skal komme med sine
forventninger til
barnehagen.
Forventningene skal
skriftliggjøres.

Barnehagene

Når barnehagene har
skriftliggjort forventninger
til/fra foreldre

1.6.2014

Tverrfaglig
samarbeid

Etablere ressursteam i alle
barnehagene (oppgaver,
mandat, rutiner).
Utvikle samarbeid med PPT
på det systemiske arbeid.
Rullere, videreutvikle og
justere tiltakene i Plan for
overgang barnehage skole.

Bhg.adm.

Når ressursteam er etablert i
alle barnehager

1.1.2014

Bhg.adm.

Når faste møter er etablert, og
nedfelt i en halvårlig møteplan
Når Plan for overgang
barnehage – skole er rullert og
implementert i praksis i
barnehager og skoler

1.1.2014

Hver barnehage skal ha et
system for hvordan de
dokumenterer det enkeltes
barns utvikling og læring
(observasjoner,
praksisfortellinger,
kartlegging, sjekklister,
etc.)

Barnehagene

Når barnehagen har utarbeidet
system for dokumentasjon, og
dette er omtalt i deres
planverk

1.6.2014

Barns læring i
barnehagen
(dokumentasjon,
planlegging,
vurdering)

Bhg.adm. og
Skoleadm.

1.6.2014
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Barnehagen som
lærende
organisasjon

Hver barnehage skal
utarbeide sin
verdiplattform, som skal
inneholde blant annet
pedagogisk grunnsyn,
barnesyn, syn på kollega –
og foreldresamarbeid.

Barnehagene

Når verdiplattform er
utarbeidet.
Dette skal omtales i årsplan for
2014/15.
Alle ansatte i barnehagen skal
være kjent med barnehagens
verdiplattform

1.6.2014

Felles kompetanseheving barnehager i Askøy kommune 2013-2015
Kompetansegruppen for felles kurs og kompetanseheving, har blitt enige om at felles kurs og kompetansetiltak de
neste 2 år skal i hovedsak handle om de minste barna i barnehagen.
Vi vil tilby en kursrekke med ulike innfallsvinkler og kursholdere. Dette er kompetanse som vi ønsker at alle
ansatte i barnehagene i vår kommune skal ha. Her har barnehagene anledning til å sende alle sine ansatte, både
pedagoger og pedagogiske medarbeider/assistenter på hele kursrekken / ev. der det er behov for denne
kompetansen.
Kursrekken gjennomføres i to runder. Kursene tilbys flere ganger, slik at barnehagene gjennom de neste årene har
anledning til å sende alle sine ansatte på de ulike kursene. Vi kommer til å bruke pedagogiske fagdager, kurs
assistenter, planleggingsdag (1 pr. år - nov.) og enkeltdager for alle yrkesgrupper. I tillegg vil vi arrangere kurs i
forhold til minoritetsspråklige barn.
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Dato

Kurs:

Foredragsholder

15 nov. 2013

Voksenrollen med fokus på samhandling &
kommunikasjon
De yngste barnas uttrykksmåte og vår
samhandling & samspillskompetanse om
1-2 åringenes læringsmiljø

Gjertrud Stigum (Marte Meo veileder)
Merete Mortensen (Pedagogisk leder og
masterstudent)

Omsorg – Tilknytning – Trøst
 Omsorgsbehov og omsorgsevne
 Tilknytning som medfødt biologisk drift og
psykologisk trang
 Barns indre arbeidsmodeller
 Barns tilknytningsstrategier
 Trøst: Sensitivitet, aksept og tid
 Om å trøste og å bli trøstet
 Avledning er ikke trøst!

Trine Klette, Førsteamanuensis ved Diakonova

Halvdagskurs
2 like kurs pr. dag

15 nov. 2013
Halvdagskurs
2 like kurs pr dag

STYD KOMMUNIKASJON AS

Bro Aschehoug
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4. desember 2013
Halvdagskurs
2 like kurs pr dag

Assistentens tause kunnskap
Hvordan styrke deg som assistent og din faglige
refleksjon?
Dette er et kurs for assistenter der man møtes
Kun kurs for pedagogiske rundt en praksisfortelling og deltakerne får
medarbeidere/assistenter muligheten til å reflektere, analysere og se
strukturer rundt sin egen yrkesrolle. Målet for
kurset er å styrke assistentenes selvfølelse og
selvbilde i forhold til egen kunnskap i
yrkesutøvelsen.

Kursholder: Trine Parmer
Bro Aschehoug

Består av litt teori, jobbing med case i
smågrupper, dialog og refleksjon. Metoden som
brukes er case-teknikk, der deltakerne skal
forberede seg til kursdagen ved å lese tilsendt
case og noen refleksjonsspørsmål på forhånd.
Kurset vil gjøre assistentene mer bevisste på å
bruke de erfaringene og den kompetansen de
faktisk har.
Halvdagskurs
2 like kurs pr dag

Voksenrollen med hovedfokus på
anerkjennelse, språk og tilstedeværelse

Gjertrud Stigum (Marte Meo veileder)
Merete Mortensen (Pedagogisk leder og
masterstudent)
STYD KOMMUNIKASJON AS
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Halvdagskurs
2 like kurs pr dag

9 april 2014
Halvdagskurs
2 like kurs pr dag

Medvirkning og muligheter for de minste i
barnehagen
Hva er hovedfokuset vårt på
småbarnsavdelingen? Hvordan kan vi jobbe med
sentrale begreper som medvirkning og aktivitet
for barn fra null til tre år?
Kurset handler om:
 Syn på barns utvikling
 Temperament
 Samspillsvilkår
 Selvfølelse
 Småbarns lek og kultur

Chantal Prell-Hutmacher er utdannet
førskolelærer med fordypning i småbarns
pedagogikk, med en master i
spesialpedagogikk

Voksenrollen og de yngste
Dette kurset skal inspirere til refleksjon over egen
pedagogisk praksis og bidra til å synliggjøre
voksenrollen og det gode samspillet som en
forutsetning for barns allsidige utvikling.

Cathrine Vedstesen er utdannet førskolelærer
med fordypning i drama.

Bro Aschehoug

Bro Aschehoug

 De yngste barna i barnehagen – medvirker de,
og på hvilken måte?
 De voksnes definisjonsmakt; hva formidler
barna av ønsker og behov og hvordan møter vi
voksne dette i praksis, gjør vi det vi sier vi
skal gjøre?
 Hva sier rammeplanen om voksenrollen og de
yngste?
 Hvordan tenke fagområder og de yngste?
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Halvdagskurs
2 like kurs pr dag

Halvdagskurs
2 like kurs pr dag

Vennskap mellom de yngste og de som faller
utenfor.
Barns trivsel - voksnes ansvar

Line Melvold (fagansvarlig STYD
KOMMUNIKASJON AS)

Hvordan skape et språkstimulerende miljø
for minoritetsspråklige barn?
 Hvordan rekke alt vi må gjøre og ikke minst
hva vi har lyst å gjøre! Om prioriteringer
 Generell språkutvikling/flerspråklige utvikling,
morsmålets betydning, likheter ulikheter
 Språkstimulering i hverdagen
 Bruk av det fysiske miljøet Ordbank,
nøkkelord, overbegrep, underbegrep, jobbing
med tema
 Forslag aktiviteter, sanger, bøker
 Dokumentasjon overgang barnehage-skole
 Foreldresamarbeid

Nina Indseth Bråten

STYD KOMMUNIKASJON AS

Bro Aschehoug
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September 2014
Heldagskurs
Kjøres to ganger

Småtroll i naturen
Halvparten av alle barn i barnehagen er nå under
3 år. De yngste barna har stort utbytte og glede
av sanseerfaringer og sosiale opplevelser
utendørs – gjennom hele året. Klarer barnehagen
å tilby dem det? Hva kan man egentlig finne på
med de yngste ute? Og hva er egentlig
naturopplevelse for en liten kropp? Hovedfokus er
natur- og friluftsaktiviteter med de yngste barna
(1-3 år). Utendørskurs med en god miks av
praktiske aktiviteter og faglig input. Kurset er lagt
opp som en workshop med to kursholdere og en
liten gruppe deltagere for tett dialog, refleksjon
og praktiske, kreative oppgaver gjennom hele
dagen.









Inger Wallem Anundsen er utdannet
naturforvalter og pedagog og jobber ved
Høgskolen i Finnmark., har gitt ut boka «Fri –
friår-friluftsliv-friluftsbarn», har laget TV-serie
om barn og friluftsliv og er fast skribent for
Villmarksliv.
Kari Wallem Bøe er utdannet førskolelærer
med videreutdanning i veiledning og ledelse.
Hun har lang erfaring fra barnehage både som
pedagogisk leder og styrer

Naturen som utgangspunkt for å
arbeide mot målsetningene i
rammeplanen
Den voksne som medoppdager og
medopplever
Sanse- og naturopplevelser som
utgangspunkt for læring
Naturen som læringsmiljø for alle
fagområder
Begrepsutvikling gjennom natur- og
friluftsaktiviteter
Bevegelsesglede og lek i naturen
Mat og måltid i naturen med de små
Praktiske utfordringer knyttet til
naturaktivitet og uteliv med
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7 november 2014
Heldagskurs
Planleggingsdag

Liten






2 hele kursdager
(1 vår, 1 høst)
4 veiledningssamlinger
(2 vår, 2 høst)

Tidlig innsats, barns tilknytning, Spe – og
småbarns psykiske helse
 Omsorgssvikt
 Tilknytningsteori og forståelsesramme
 Omsorgssvikt og nevrobiologi
 Signaler på omsorgssvikt hos barn
 Overlevelsesstrategi hos barn, foreldre og
profesjonelle
 Mål og metoder i arbeidet med barnet i
barnehagen
 Utvikling av tilknytningsforstyrrelser
 Barn i kjente risikogrupper
 Fosterbarn og adopterte
 Arbeid med foreldre

1/3 av barnehagene

i barnehagen
Barnehagekvalitet for små barn
Hvordan sikre små barn et godt tilbud?
Emosjonell utvikling og tilknytning
Grunnmur for videre utvikling
Funn fra effektforskningen

May Britt Drugli
Professor ved NTNU, forfatter, forsker og
foreleser på temaer om barns psykiske helse,
atferdsvansker og små barn barnehagen
Bro Aschehoug

Tverrfaglig opplæringsteam i Askøy kommune
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