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SATSNINGSOMRÅDE

MÅL

ANSVAR

NÅR/HVORDAN
VURDERE OM
MÅL ER NÅDD

TIDSFRIST

Den gode
barnehagen
• IKT

Barnehagen har med i sitt planverk
hvordan barn erfarer og utvikler
allsidig IKT-kompetanse.

Barnehagene

Når barnehagenes
årsplan er ferdig

Årsplan pr
01.10.2016

Barnehagen utvikler kompetanse
og gjør nye erfaringer med kreativ
bruk av digitale verktøy.
Barnehagene deler erfaringer og
kompetanse i nettverk med andre
barnehager
 Det lages prosjektplan for
nettverket og for arbeidet i
egen barnehage.
 Det lages sluttrapport for
prosjektet i egen barnehage
i.h.t oppsatt skjema

Barnehagene

Bhg.året
2016/17

Barnehagene
Bhg.adm.

Bhg.året
2016/17

KOMPETANSE

Prosjektbasert
utviklingsarbeid i
nettverk. 4-7
barnehager sammen,
der man prøver ut og
deler IKT kompetanse.
Deltagende pedagoger
skal drive arbeidet
frem i egen barnehage
og videreføre
kompetanse.





Minimum 4
nettverkssamlinger i
prosjektperioden
Minimum en
fellessamling pr. år
der alle etablerte
nettverkene i
kommunen deltar
En
delingskonferanse
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Tidlig innsats/
barns
tilknytning

Personalet i barnehagene har god
kunnskap om barns tilknytning og
tilknytningsvansker.

Oppfølging av
«Opplæringsprogrammet» nye
pedagoger 3 samlinger
og 5 veiledninger

Barnehagene

Når personalet har
handlingskompetanse og
igangsetter
nødvendige tiltak

1.12.2017

Cos-opplæring til enkeltbarnehager
ved behov fortsetter

Bhg.adm.

Når opplæringen er
gjennomført i den
enkelte barnehage

1.12.2017

ASK-nettverk
(Alternativ, supplerende
kommunikasjon) fortsetter.
Nettverket skal være en
læringsarena for voksne som
jobber med barn med behov for
kommunikasjons-hjelpemidler,
hvor det tilbys veiledning,
kompetanseutvikling og
erfaringsdeling. Barnehager og
skoler som har barn i aktuell
målgruppe inviteres til å delta i
nettverket.

PPT
i samarbeid
med Fagavd.
Barnehage
og Fagavd.
Skole

Når samlingene er
gjennomført

31.7.2017

Samlinger fra høsten
2016 til våren 2017

Teori - og metode hefte for arbeid
med sansemotorikk i barnehagene
er implementert i barnehagene.

Bhg.adm i
samarbeid
med
barnehagene

Når metode heftet
er kjent i egen
barnehage

31.10.2016

Fagdag for pedagoger
med workshop med
innlegg og øvelser
høsten 2016.

Identifisering og bistand til utsatte
barn i barnehagen.

Cos-kurs



ASK nettverk

 Motorikk,
fysisk aktivitet
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SATSNINGSOMRÅDE

MÅL

ANSVAR

NÅR/HVORDAN
VURDERE OM
MÅL ER NÅDD

TIDSFRIST

Foreldremedvirkning

«Tett på foreldre»- Program for en
styrket foreldrerolle brukes årlig på
foreldremøtene i barnehagene.

Barnehagene

Barnehagene
rapporterer årlig på
bruk av
programmet.

To tema
hvert
bhg.år
1.7.2016

Tilhørende verktøykasse utvides
med minimum to tema hvert år.

Bhg.adm

Når det er lagt inn i
kommunens
kvalitetssystem og
klar til bruk

25.8.2016

MÅL

ANSVAR

NÅR/ HVORDAN
VURDERE OM
MÅL ER NÅDD

TIDSFRIST

KOMPETANSE

Etablere et kvalitetsmessig godt
samarbeid med
helsesøstertjenesten, hvor vi
utvikler god kjennskap til
hverandres planer, veiledere,
retningslinjer, m.m.

Bhg.adm

Når samarbeid med
helsesøster tjenesten er
etablert

31.7.2017

Etablere treffpunkt, ha
innslag på
styrermøter,
fagsamlinger for
pedagoger, m.m.

Revidere, videreutvikle og justere
tiltakene i Plan for overgang
barnehage - skole

Bhg.adm og
Skoleadm.

Når plan er revidert
og fagdag er
gjennomført

15.9.2016

Årlig fagdag for
barnehage og skole

SATSNINGSOMRÅDE

Tverrfaglig
samarbeid

KOMPETANSE
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SATSNINGSOMRÅDE

MÅL

ANSVAR

NÅR/HVORDAN
VURDERE OM
MÅL ER NÅDD

TIDSFRIST

Barnehagen som
lærende
organisasjon

Det skal utvikles et årshjul for
administrasjonen i Fagavdeling
barnehage om hva som skal
sjekkes/dokumenteres/
kontrolleres årlig i barnehagene

Bhg.adm

Når årshjulet er
laget, og presentert
for barnehagene

1.10.2016

Det skal utarbeides et
gjennomgående system for å
vurdere måloppnåelse og sikring av
prosesser og
rutiner(kvalitetsrapportering og
barnehagebesøk)

Bhg.adm

Når systemet er
utarbeidet, gjort
kjent for og
implementert i
barnehagens
praksis

1.11.2016

Pedagogiske ledere er tydelig,
trygg og modig i sin lederrolle.

Barnehagene

Årlig vurdering

Lederprogrammet forsetter for
pedagogiske ledere som har deltatt
på 5 samlinger

Bhg.adm

Oppstart kursrekke assistenter/
fagarbeidere -«Verdifulle voksne»
Mål: Skape refleksjon over egen
viktige yrkesrolle og praksis, med
evne til å skape gode relasjoner
der vi bidrar til barnets danning.

KOMPETANSE

EKY kompetanse med
Eli-Karin Yndestad m/
2 samlinger med
prosessarbeid
En høst 2016
En vår 2017
3 -4 samlinger til
sammen med arbeid i
mellom med egen
praksis i egen
barnehage.
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SATSNINGSOMRÅDE

MÅL

ANSVAR

NÅR/HVORDAN
VURDERE OM
MÅL ER NÅDD

TIDSFRIST

KOMPETANSE

Språk og
kommunikasjon

Fagavdeling Barnehage
gjennomfører en årlig samling for
barnehageansatte med fokus på
barns språkutvikling, teori og
erfaringsdeling, for å opprettholde
et godt språkmiljø i
Askøybarnehagene

Bhg.adm

Når årlig samling er
gjennomført

Juni 2017

Årlig samling med
fokus på
språkutvikling
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Oversikt over felles kompetanseheving barnehager i Askøy kommune
2016 og vår 2017
Dato

Kurs

Foredragsholder

7.september 2016
Oppstart nettverk IKT
3 – 4 ulike nettverk
Halv dag

Tema:

Fagavdeling barnehage ansvar

15.september 2016
Fagdag pedagogiske ledere
Halv dag, to like samlinger

Tema:
Barn med spesielle behov

Avd. støttepedagogiske
tjenester /PPT

4 oktober 2016
Fagdag for pedagoger med workshop med
innlegg og øvelser

Tema:
Teori og metode hefte for arbeid med
motorikk i barnehagen

Arbeidsgruppen v/Mona
Rasmussen, Susanne L Dolvik
og Linda Larsen
(Birte Berntsen)

Oktober 2016
Oppstart kursrekke assistenter/ fagarbeidere
2 like kurs hver gang for å få flest mulig med

Tema:
«Den betydningsfulle voksne» – fokus på
relasjoner

EKY Kompetanse v/ Eli- Karin
Yndestad

28 + 29 nov. 2016
Videre oppfølging pedagogisk lederprogram

Tema:
Prosessarbeid utfra tema fra
lederprogrammets 5 samlinger

EKY Kompetanse v/ Eli- Karin
Yndestad

2.november 2016
Samling 2 nettverk IKT
3 – 4 ulike nettverk

Tema:
Prosessarbeid utfra arbeid i mellomperioden,
deling erfaringer

Fagavdeling barnehage ansvar

Lage prosjektplan for nettverket og for arbeidet i
egen barnehage.
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11.-12. januar 2017
Askøykonferansen

Tema:
Mobbing

3 februar 2017
Planleggingsdag

Tema:
Mobbing i barnehagen
 Mobbebegrepets plass i barnehagen
 Hva vet vi om mobbing og forskning på
området
 Anerkjennelse som forebygging Holdningsarbeid

Ingrid Lund, førsteamanuensis,
Universitetet i Agder

Mars/april 2017
Fagdag overgang barnehage- skole,
Barnehagelærere og 1.klasse lærere i skolen
April 2017
Språkkurs for pedagoger
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