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ENKELTSTÅENDE KURSDAGER 
OG PERSONALSAMLINGER ER 
ALENE SVÆRT LITE VERDT!

Viktig	melding:



Det avgjørende 
er hva 
dere

gjør etterpå. 







Vi kan ikke ha det så travelt, at vi ikke har tid 
til en god oppstart!

Eller en restart for å justere kursen!



Samskaping!

Samskaping?

Sammen – hvem?

Skape hva?

Ledelse - hvordan?



Den gode
barnehagen
skapes
sammen!

Det krever 
barnehagebasert  

kompetanseutvikling 
og gode partnerskap!

Lage bildet sammen.
Gi alle muligheter til å 

legge brikker.



Hva kan hindre god samskaping? 
Blant annet:
• Kunnskapssyn

• Læringssyn

• Ledelsessyn

• Syn på roller

• ....SYN!



Bestille 
kompetansepakke?
• Bestiller – leverandør?

• Barnehagen bestiller, og høgskolen leverer? 

• Ferdig innpakket kompetanse?
• Klar til å pakkes opp?



Planer og utvikling som implantat?

http://bjornefjorden-tannlege.no/tjenester/implantat/



Som implantat eller som 
samskapt utvikling?

Satsings-
områder

Kompetanse
-utvikling



Det krever felles
læring og felles
refleksjon

… og felles bilder



Viktige læringsspørsmål:



Av og til kan det være nyttig med en modell eller 
et skjema for å holde fokus



Et enkelt skjema for felles refleksjon:

Vi ønsker å: Hvordan er vår praksis i
dag?

Hvordan ønsker vi at vår 
praksis skal være?

Tiltak:



Et enkelt skjema for felles refleksjon:

Vi ønsker å: Hvordan er vår praksis i
dag?

Hvordan ønsker vi at vår 
praksis skal være?

Tiltak:

1. Ta utgangspunkt i noe dere mener det 
er viktig for dere å arbeide med.



Et enkelt skjema for felles refleksjon:

Vi forventes å: Hvordan er vår praksis i
dag?

Hvordan ønsker vi at vår 
praksis skal være?

Tiltak:

2.  Diskuter hvordan praksis på 
dette punktet er i dag. (Den 
enkelte kan gjerne forberede seg 
med å ta stikkord.)



Et enkelt skjema for felles refleksjon:

Vi forventes å: Hvordan er vår praksis i
dag?

Hvordan ønsker vi at vår 
praksis skal være?

Tiltak:

3.  Forsøk å komme fram til 
hvordan dere ønsker at 
praksis i deres barnehage 
skal være (”fremtidsbildet”).



Et enkelt skjema for felles refleksjon:

Vi forventes å: Hvordan er vår praksis i
dag?

Hvordan ønsker vi at vår 
praksis skal være?

Tiltak:

Diskuter hvordan dere kan arbeide i retning 
av dette fremtidsbildet. Vær konkret og 
handlingsrettet.



https://vimeo.com/259655929

Utdanningsdirektoratet:

https://vimeo.com/259655929


Oppstarten er viktig i alt planlagt 
utviklingsarbeid! 



Partnerskap:
Likeverdig partnerskap forutsetter  
samarbeid over tid om en felles 
utfordring, der alle bidrar til et felles 
resultat. 

Hvilke partnere man skal samarbeide 
med, vil avhenge av hva utfordringen er. 

Det kan  være ulikt for en barnehage enn 
for en hel  region / kommune.  

Vår 
barnehage

Foreldregruppa?

Høyskoler/ 
universitet/

kompetanse-
miljøer

?

PPT?

BUP?Andre 
barnehager?

Barnevern?

Helsestasjon?

Andre?



Så	mye	å	gjøre,	og	så	liten	TID!

http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf

http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9573/3/HINT-rapport+nr+62.pdf


«Personalet skal»

25 ganger

Alt vi skal!



Alt vi skal 

02

Det vi gjør 

Troverdighet?



Alt vi skal 

02

Det vi gjør 

Kontinuerlig 
læring

Tillit og troverdighet



Aristoteles (384–322 f.Kr.): 
Klokskap («fronesis»)

• Formålet med klokskap er å handle på riktig måte 
• Forutsetter at man engasjerer seg i reelle, praktiske 

situasjoner.
• Dreier seg også om moralske vurderinger, handling og 

etikk.  
• Praktisk klokskap har den som har innsikt i hvordan 

handle til det beste for seg selv og fellesskapet, og som 
vet hvordan noe bør være i praksis. 
• Man kan vurdere konsekvensene av og gi begrunnelser 

for ulike valg. 

Irgens «Profesjon og organisasjon», ny utgave 2021



”Kunnskapstree er eit
farlig tre, i det har mang 
ein arming hengt seg.”

Olav Duun, født 1876 på Jøa i Nord-Trøndelag 
Namdalen, forfatter og lærer. Død 1939. 

(“Medmenneske” s. 21)

Gjør kunnskap oss dumme?

Vi trenger profesjonell kunnskap: 
Både teoretisk kunnskap og praktisk klokskap

Irgens «Profesjon og organisasjon», ny utgave 2021






