


Det partssammensatte
OU-styret i KA-området

Ansattes kompetansebehov
i barnehager i KA-området

Høringsnotat fra
det partssammensatte OU-styret i KA-området

Helene Horsfjord
rådgiver i KA / sekretær for OU styret i KA-området



Det partssammensatte
OU-styret i KA-området

Ansattes kompetansebehov
i barnehager i KA-området

Høringsnotat fra det partssammensatte OU-styret i KA-området

Helene Horsfjord
rådgiver i KA / sekretær for OU styret i KA-området

Trykkeri Kursiv Media as

© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

ISBN 82-7991-133-2



3

Det partssammensatte
OU-styret i KA-området

INNHOLD

1.  Bakgrunn .......................................................................................................... 4
2.  Hvorfor drives menighetsbarnehager? ............................................................... 4
3.  Litt om barnehagene i KA-området   ................................................................. 8
4.  Ansatte i barnehager i KA-området   ................................................................. 9
5.  Utfordringer for barnehagene i KA-området .................................................... 14
6.  Noen vurderinger rundt barnehageansattes kompetansebehov ....................... 22
7.   Noen aktører og muligheter innen kompetanseutvikling
 for barnehageansatte ...................................................................................... 26
8.  Konklusjon ..................................................................................................... 36

Lenke 1:  Barnehageloven .................................................................................... 38

Lenke 2:  Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver .............................. 38

Lenke 3:  Kompetanse i barnehagen. Strategi for kompetanseutvikling i
 barnehagesektoren 2007-2010 (Kunnskapsdepartementet (KD)) ............ 38



4

Det partssammensatte
OU-styret i KA-området

1. Bakgrunn

Det partssammensatte OU-styret i KA-området har vurdert det slik at barnehagesek-
toren bør få fokus i inneværende periode. For å gi OU-styret et grunnlag for å vurdere 
muligheter for tiltak, ble sekretariatet bedt om å utarbeide en kort utredning som 
presenterer utfordringene på sektoren. Utredningsarbeidet ble i utgangspunktet gitt 
to ukesverk. Disse rammene avgrenser arbeidet, slik at utredningen ikke går i dybden 
på de forskjellige temaene og er vinklet i forhold til OU-styrets muligheter for kom-
petansetiltak.

Det fi nnes i begrenset grad informasjon på nasjonalt nivå om forhold knyttet til barne-
hagesektoren i KA-området. Derfor er det naturlig å søke gi et bredt bilde av ulike 
sider ved sektoren, selv om hovedvekten vil være på forhold som har betydning for 
kompetansebehovene og kompetansemulighetene. Kompetansebehovene i sektoren 
påvirkes også av mange ulike forhold, slik at et bredt perspektiv er nyttig.

OU-styret ser sin sentrale oppgave i å 

bidra til at ansatte, ledere, tillitsvalgte og eiere benytter de kompetansetiltak 1. 
som eksisterer, bl.a. gjennom informasjons- og bevisstgjøringsarbeid,
bidra til utvikling og gjennomføring av tiltak på områder som mangler tilfreds-2. 
stillende kompetanseutviklingsmuligheter eller der de tiltak som eksisterer av 
ulike grunner er vanskelig å benytte.

Som på andre felt OU-styret arbeider, må OU-styrets satsing på barnehagesektoren 
være ressurseffektiv, altså gi mest mulig kompetanse/kompetansemuligheter for minst 
mulig ressurser. Utredningen er skrevet med dette for øye. 

2. Hvorfor drives menighetsbarnehager?

Begrunnelsen for å drive menighetsbarnehager varierer. Noen vektlegger menighets-
barnehagen som en del av menighetens trosopplæring, mens andre legger hovedvek-
ten på andre perspektiver, som kultur og identitet eller ser barnehagedriften som en 
diakonal oppgave. 

Noen eksempler på begrunnelser for å drive menighetsbarnehage: 

”En menighet bærer en forpliktelse til “å døpe og lære” og menighetsrådet skal 
legge til rette for at alle foreldre som har døpt sin barn i menigheten, skal få 
et tilbud om dåpsopplæring for sine barn. Det er naturlig å se på menighets-
barnehagene som et unikt redskap i menighetens arbeid blant barn og barne-
familier, samtidig som menighetsbarnehagen kan være en støtte for foreldrene 
i oppdragelsen av barnet. Slik har menighetsbarnehagene en viktig rolle som 
formidler av vår kristne kulturarv. Den norske kirke er et trossamfunn, noe som 



5

Det partssammensatte
OU-styret i KA-området

innebærer en forpliktelse til å “døpe og lære”.
(…)
Etablering av ulike pedagogiske tilbud har vært en sentral kirkelig oppgave 
siden Asylselskapet startet Norges første barnehage i 1837. Gjennom sitt en-
gasjement har kirken og kristne organisasjoner bidratt aktivt til å utvikle sam-
funnet i tråd med kristne verdier.

På 60- og 70- tallet, da de fl este av menighetsbarnehagene i Stavanger ble 
etablert, var det stor manko på barnehageplasser og det var lange ventelister. 
På denne tiden pågikk det en hard offentlig debatt om barnehagens kristne ver-
diforankring, og mange menigheter og kristne organisasjoner så muligheter for 
å etablere barnehager med en klar kristen profi l. Samtidig skapte menighets-
barnehagene en tilknytning til kirke eller bedehus gjennom en samfunnsmes-
sig meningsfull aktivitet. 

I dag er situasjonen helt annerledes. Staten har vedtatt full barnehagedekn-
ing og det tilrettelegges for bygging av nye barnehager gjennom statstilskudd. 
Det skal være likeverdig behandling av private og kommunale barnehager, 
og kommunen er gitt styringen gjennom ansvar for forvaltning av de statlige 
tilskuddene. Sammenlignet med den tiden da menighetsbarnehagene ble 
etablert, lever vi i dag i en tid med økende sekularisering og vi har fått andre 
religioner og trosretninger tettere inn i vår hverdag. I NOU 26/00 om trosop-
plæringsreformen gis det et alvorlig varsku til Den norske kirke ved å si: “ Der-
som kristendommen også om èn generasjon skal være kulturbærer og bidra til 
kollektiv og personlig identitet, er det helt avgjørende at de døpte blir involvert 
i kirkelig opplæring”.
(…)
I barnehagehagelovens § 1 står det at “barnehagen skal hjelpe til med å gi 
barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier”. Dette har i stor 
grad resultert i at de “vanlige” barnehagene har en verdinøytral vektlegging, 
der den kristne kunnskapsformidlingen nedtonet. En kan stille spørsmål ved 
nøytralitet i forbindelse med verdiformidling. Et normsetting vil alltid være 
tilstede, og hvilket verdisyn vil så være det gjennomtrengende? Gjennom
menighetsbarnehagene gis kirken et bredere spekter med muligheter til å gå 
inn å formidle de kristne grunnverdier. Den utvidede formålsparagrafen gir 
anledning til “en utvidet praktisering av det kristne verdigrunnlaget”. Slik gis 
menighetsbarnehagene muligheter til å legge vekt på det kristne innholdet i 
sitt pedagogiske tilbud, og bidra til å formidle kunnskap og kristne normer, og 
derigjennom være en støtte for foreldre i oppdragelsen av barnet.
 
En medlemsundersøkelse fra KIFO i 2000 viste at halvparten av foreldrene til 
barn mellom 0 -12 år ber eller synger en kristen sang for sine barn om kvelden. 
Undersøkelsen viser videre at bare hver femte mor eller far vil ha hjelp fra 
kirken til å gi barnet en kristen oppdragelse. Dette gir oss tanker om at det å 
formidle verdier og kunnskap om tro og lære er viktigere enn noen gang der-
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som Det norske folk skal bevare tilknytningen til kirken.
(…)
Opprinnelig hadde menighetsbarnehagene et diakonalt formål. I dagens sam-
funnsstruktur med statens formål om å gi tilbud om barnehageplass til alle 
barn, er det diakonale aspektet nedtonet som den viktige grunnen til å drive 
menighetsbarnehage. Likevel bidrar kirken positivt og aktuelt ved å gi barnet 
et trygt sted å være mens foreldrene er i arbeid. Menigheten tilbyr omsorg for 
barnet, sammen med omtanke, støtte og hjelp for familien. I dagens samfunn 
har de fl este voksne et arbeid utenfor hjemmet. Barnefamilier har ofte et høyt 
aktivitetsnivå, og foreldre opplever sin fritid presset. ”Tidsklemma” har vært et 
mye omtalt begrep de siste årene. Menighetsbarnehagen kan dermed, sam-
men med de øvrige barnehager, opptre som en medhjelper for foreldre ved 
at menigheten gjennom sin barnehage bistår i arbeidet med opplæring og 
oppdragelse. 

Menighetsbarnehagen kan også være et naturlig kontaktledd for barnefami-
liene inn mot menighetens øvrige liv og virke. Nyere tradisjoner som f.eks. 
utdeling av kirkebok til 4-åringer, viser at foreldre tar imot slike kontaktpunkter 
som gir oppfølging fra kirken. I menighetsbarnehagen vil småbarnsforeldre 
treffe andre familier som er tilknyttet menigheten, og få invitasjon til gudstjen-
ester og andre arrangementer for barn og familier. Menighetsbarnehagene har 
en unik anledning til å skape nettverk med menigheten som utgangspunkt, i 
kontakt med familier som ellers kan være kirkefremmede.

Kirkens rolle som identitets- og kulturformidler er viktig for vårt folk, som et 
lim i samfunnsmoralen og en vei til å fi nne troen. Tilhørigheten må pleies 
dersom den ikke skal forsvinne, og en må være på leit etter gode og naturlige 
innfallsvinkler som senker terskelen til kirka. Her er menighetsbarnehagene 
et viktig redskap. De kristne grunnverdier vil prege det pedagogiske tilbudet 
og det sosiale samspillet på en særskilt måte, og barnet gis en grunnleggende 
kristen oppdragelse og opplæring i den kristne tro.(…)

Noen fordeler for menigheten med å drive menighetsbarnehage:
Menigheten kan bruke barnehagen som en del av menighetens tros-• 
opplæring- og barnearbeid.
Barnehagen kan bidra inn i familiegudstjenester, barnetilstelninger og• 
andre samlinger, miljøarbeid osv. 
Barnehageansatte sitter med en kompetanse som menighetens øvrige • 
miljø ikke besitter fordi de på en særskilt måte vet hvor trykket er hos 
barnefamiliene i lokalmiljøet.
Barnehageansatte møter foreldre utenom de kjernefamiliene som van-• 
ligvis går i kirken.
Menigheten har tilgjengelige lokaler til barnearbeid og andre aktiviteter.• 
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En menighet som skal drive barnehage må gjøre dette om en del av menighets-
arbeidet, og se på barnehagen som en døråpner overfor småbarnsforeldre og 
en arena for å gi barna opplæring og oppdragelse preget av kristne verdier og 
kultur. Mange barn møter i dag ikke tro som barn, og vil da heller ikke møte 
troen som voksne. ”Uten kunnskap, ingen tro”. Vi kan si at menighetsbarne-
hagene i dag, kanskje mer enn noen sinne har en viktig rolle som medforval-
tere av omsorg, trygghet og kristne verdier. (…)
(Rosenberg, Unn: Samlet drift av menighetsbarnehager i Stavanger kirkelige fellesråd, 
FOU-rapport nr.4, KA 2007)

”Dåpsopplæring er kirkens store satsingsområde i det kommende ti år. I sin 
melding til Stortinget høsten 2002 sier departementet blant annet at: “For-
midlinga av den kristne trua,dei kristne verdiane og dei kristne tradisjonane til 
nye generasjonar er ein del av grunnlaget for folkekyrkja vår. Departementet 
ser dåpsopplæring i kyrkja som ein grunnstein i arbeidet med å føre vidare ei 
open oglevande folkekyrkje.” (Stortingsmelding nr. 7 2002)

Denne satsingen på dåpsopplæring vil innvirke på fl ere områder i menighetens 
virksomhet for barn og unge i alderen 0-18 år. Menighets- og organisasjons-
barnehager kan i denne sammenheng være en sentral arbeidsform. Samtidig 
kan barnehager fungere som et lokalt ressurssenter for fl ere sider ved me-
nighetens dåpsopplæring. (…)

Menighetsrådet har bl.a. et ansvar for å legge til rette for “at døpte gis op-
plæring”. Å drive barnehage vil være et godt redskap i arbeidet med dåpsop-
plæringen. Plan for dåpsopplæring trekker menighetsbarnehagen inn som en 
nær samarbeidspartner. Barnehagen skal først og fremst være barnehage, en 
pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Men den skal fi nne sin egenart og sitt sær-
preg som en del av menighetens arbeid. Menighetsbarnehagen må bevisst-
gjøres på at den er en del av kirkens arbeid. Foreldrene har valgt en barnehage 
med en profi l og en egenart som skal være annerledes enn i en kommunal 
barnehage. De fl este menighetsbarnehager har en “utvidet” formålsparagraf i 
sine vedtekter. Det betyr bl.a. at kristne verdier vil prege mer av barnehagens 
hverdag. (…)”
(Å være barnehageeier – Et veiledningshefte for menigheter og kristne orga-
nisasjoner KA og IKO 2003)
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3. Litt om barnehagene i KA-området 1 

Alt tallmateriale i kapittel 3 og 4 er hentet fra KAs lønns- og personalregister. Andre 
kilder til informasjon om barnehager og barnehageansatte i KA-området fi nnes ikke. 
Registeret er tilpasset andre oppgaver enn å skaffe den informasjonen som er forsøkt 
hentet ut her, noe som blant annet medfører at noen opplysninger knytter det seg noe 
usikkerhet til. Dette er redegjort for i teksten.

Det er registrert 86 forskjellige arbeidsgivere for barnehageansatte. Noen av disse 
kan ha fl ere enn en barnehage. Det er registrert 100 personer i styrerkode, opptil 3 
personer hos en arbeidsgiver. 15 arbeidsgivere har ikke registrert noen i styrerkode. 
Dette innebærer at det er et sted mellom 86 og 115 barnehager i KA-området. 

Det er både små og store barnehager, men andelen små barnehager (1 avdeling) antas 
å være større enn blant andre private barnehageaktører og kommunale barnehager.

Mange barnehager er fulltidsbarnehager, men det er også mange med redusert åp-
ningstid. Det er vanskelig å drive en 1-avdelings barnehage med full åpningstid. En 
del av barnehagene i KA-området er ”Åpne barnehager”, dvs barnehager der barn 
kommer sammen med sine hjemmeværende foreldre (eller besteforeldre/dagmam-
maer etc.).

IKOs barnehagekontor er i ferd med å utarbeide en samlet oversikt over menighets-
barnehager i Norge. Når denne rapporten foreligger vil den gi svar på:

antallet barnehager i KA-området• 
antall ansatte i disse barnehagene• 
barnehagens størrelse, antall avdelinger og antall barn• 
aldersgrupper i barnehagen• 
opplysninger om eier, styrer mv.• 
opplysninger om bygningsmessige forhold• 

3.1  Geografi 
Barnehagene i KA-området er i hovedsak lokalisert i de store byene. Oslo, Bergen og 
Stavanger har fl est barnehager. 66 % av alle barnehageansatte i KA-området er ansatt 
i virksomheter som ligger i kommuner med mer enn 35000 innbyggere.

1. Endringer blant barnehager i Stavanger
Etter at rapporten ble skrevet har det skjedd store endringer blant menighetsbarnehagene i Stavanger kom-
mune. For 12 av barnehagene har eierne besluttet at barnehagen skal overtas av kommunen. Overtagelse 
skjer fra 01.01.08. Stavanger kirkelige fellesråd har nå vedtatt at det ikke skal opprettes en egen barneha-
gevirksomhet, og de to siste barnehagene i fellesrådsområdet er nå i forhandlinger med kommunen om 
overtakelse.. Til sammen har disse14  barnehagene ca 110 ansatte, og disse må derfor må trekkes fra i 
statistikkene i kapittel 3 og 4. 
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3.2  Antall barnehageansatte i KA-området, etter kommunestørrelse:

Kommune med ... færre enn
3000 
innb.

3000 - 
4999 
innb.

5000 - 
10999 
innb.

11000 - 
17999
innb.

18000 - 
34999
innb.

fl ere enn 
35000 
innb.

Antall
barnehageansatte i
KA-området

13 36 42 71 62 433

Se også kap 5 for nærmere informasjon om de tre største menighetsbarnehageeierne, 
Oslo, Bergen og Stavanger kirkelige fellesråd.

3.3   Antall barnehageeiere (en eier kan eie fl ere barnehager) og ansatte i
        barnehager, etter postnummer:

Postnummer Antall barnehageeiere Antall ansatte

0000-1299 12 90

1300-1999 16 137

2000-2999 6 33

3000-3999 7 54

4000-4999 19 249

5000-5999 15 75

6000-6999 3 7

7000-7999 2 22

8000-8999 3 10

9000-9999 1 10

4. Ansatte i barnehager i KA-området2  

4.1  Barnehagesektoren i KA-området
Barnehagesektoren er en stor sektor innen KA-området. I 2005 hadde sektoren 653 
ansatte fordelt på 489 årsverk. I 2006 hadde sektoren 660 ansatte fordelt på 518 
årsverk, altså en økning på nesten 30 årsverk. 

2. Se fotnote 2 for informasjon om endringer i tallmaterialet.
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4.2  Stillingsgrupper og årsverk i KA-området (2005):

Stillingsgruppe Årsverk i KA-sektor i 2005

Barnehage 489

Kirkemusikk 645

Kirketjener og gravferd til sammen ca 1250

Administrative stillinger 537

Undervisning og diakoni til sammen ca 470

Lederstillinger 602

4.3  Stillinger i barnehage
Stillinger i barnehage fordeles på tre hovedkategorier: Styrer, pedagogisk leder/før-
skolelærer og assistenter. 

Styreren er barnehagens administrative og faglige leder. I store barnehager vil 
styrerstillingen være dominert av administrasjon og ledelse. I mindre barnehager ar-
beider styreren oftest også i avdeling (som er vanligst i barnehagene i KA-området). 

Det er et krav at styreren skal være utdannet førskolelærer.

Pedagogisk leder og førskolelærer er den samme funksjonen (ny og gammel stillings-
betegnelse). Hver avdeling skal ledes av en pedagogisk leder. I tillegg fi nnes noen få 
spesialpedagoger – oftest knyttet til at barnehagen har barn med særskilte behov. Det 
er oftest ikke mer enn en førskolelærer pr avdeling.

Assistenter er samlebetegnelsen for avdelingens øvrige personale. Det er ingen ut-
danningskrav til assistenter, og de kan være uten utdanning, ha barnepleierutdan-
ning/fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller ha helt andre utdanninger. Fagbrev 
i barne- og ungdomsarbeid (evt den tidligere barnepleierutdanningen) regnes som 
den foretrukne utdanning for assistenter. 

4.4  Barnehageansatte og årsverk, etter stillingsgruppe:

Ansatte 
2006

% av 
ansatte

Årsverk 
2006

% av 
årsverk

Ansatte 
2005

Årsverk 
2005

Assistent, alle 380 57 % 286 55 % 385 273

Førskolelærer/ 
pedagogisk leder/ 
spesialpedagog

186 28 % 146 28 % 270 147

Styrer/ass.styrer 104 16 % 86 17 % 109 87

Barnehagesektoren består altså av 56% assistenter og 45% pedagoger, dvs. styrere 
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og pedagogiske ledere. Tallene inkluderer ansatte i pedagogstillinger som ikke har 
førskolelærerutdanning og arbeider på dispensasjon.

Endringer fra 2005 til 2006: Noen barnehager har blitt nedlagt/overført til andre 
barnehageaktører, derfor ser vi en liten nedgang i antallet styrere. Vi ser en økning i 
antallet pedagoger og en liten nedgang i antallet assistenter.

4.5  Barnehageansattes utdanning
I den videre fremstillingen brukes hovedkategoriene styrer, pedagogisk leder og as-
sistenter, selv om de kan ha ulike stillingsbetegnelser (for eksempel førskolelærer, 
barnepleier osv). ”Pedagoger” brukes noen steder som samlebetegnelse på styrere og 
pedagogiske ledere.

4.6  Utdanningsnivå, antall ansatte 2006:

Utdanning fra høgskole/
universitet

Utdanning på videre-
gående skoles nivå

Grunnskole

Assistenter 20 214 159

Pedagogisk leder 171 8 1

Styrer/ ass.styrer 95 7 2

Dette betyr at 60% av assistentene har utdanning på videregående nivå eller høyere. 
5% av assistentene har utdanning på høgskole/universitetsnivå. 5% av de pedagog-
iske lederne og 9% av styrerne har ikke utdanning på høgskole/universitetsnivå. 
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De uthevede tallene viser den ønskede (for assistenter) eller påkrevde (for styrere og 
pedagoger) utdanning for den aktuelle stillingen.

Detaljene viser at 9% av pedagogene og 15% av styrerne ikke har den utdanningen 
som kreves for stillingen (Barnehageloven § 17 og § 18). 

Bare i underkant av 5% av assistentene har fagbrev barne- og ungdomsarbeid eller 
barnepleierutdanning. Til sammen har imidlertid 60% av assistentene utdanning på 
videregående nivå eller høyere. (Assistenter som er registrert på ”videregående ut-
danning”, kan ha 1, 2 eller 3-årig videregående utdanning. Det vanligste er 3-årig.) 
159 assistenter har ikke utdanning på videregående skoles nivå, og kan være særlig 
aktuelle for å ta fagbrev barne- og ungdomsarbeid. 

Assistentene har for øvrig svært ulik bakgrunn. I tillegg til det som tydelig kan leses 
ut av tabellen, har menighetsbarnehagene assistenter med utdanning som arkitekt, 
adjunkt, sykepleier, ergoterapeut, ingeniør, faglærer, hjelpepleier, legesekretær, labo-
ratorieassistent, fagskole landbruk/hagebruk/gartneri, kokk, husholdningsfag og hus-
fl idsutdanning.

Blant pedagoger og styrere uten den foreskrevne utdanning (førskolelærer eller tils-
varende) har vi blant annet hjelpepleier, sosionom, faglærer, adjunkt, musikkhøgsko-
leutdanning, barnevernspedagog og ingeniør.

4.7  Ansattes alder
Barnehageansatte er den av stillingsgruppene i KA-området som har yngst personal 
og jevnest aldersfordeling.

Antall ansatte totalt i barnehagesektoren, etter aldersgruppe, 2006:

20-24år 25-29år 30-39år 40-49år 50-59år 60år +

84 86 80 74 75 63

4.8  Diverse forhold angående ansatte i barnehage

3 % av de ansatte er menn• 

30 % av mennene jobber deltid• 

60 % av kvinnene jobber deltid• 

Til sammen jobber 59 % av de ansatte i sektoren deltid. Oversikten over ansatte • 
og årsverk gir grunnlag for å si at mange deltidsansatte har relativt store still-
inger.

Stillinger i barnehage har hatt den høyeste grunnlønnsvekst av alle grupper i KA-• 
området fra 2005-2006.
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5. Utfordringer for barnehagene i KA-området

5.1. Kompetanseutfordringer i barnehagesektoren nasjonalt

Klar, Ferdig, Gå! Tyngre satsing på de små 
I mars 2005 leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Barne- og familiedepartemen-
tet en rapport om kvalitet i barnehagesektoren. Rapporten peker på at kom-
petanseutvikling på alle nivå er en viktig forutsetning for kvalitet i barnehage-
sektoren. Arbeidsgruppen kom blant annet med følgende innspill og forslag 
som omhandlet de barnehageansattes kompetanse:

De ansattes personlige og pedagogiske kompetanse er den viktigste for-• 
utsetningen for å skape gode barnehager og å utvikle virksomheten i tråd 
med brukernes behov.
Økte krav til samarbeid på tvers, faglighet, systematisk planlegging, vur-• 
dering og dokumentasjon av virksomheten peker i retning av økte kom-
petansekrav til de barnehageansatte.
En større vekt på barns medvirkning vil stille krav til ansatte med god • 
kunnskap om barns måter å kommunisere og samhandle på.
Det er viktig at institusjonsbasert kompetanseutvikling blir et styrende • 
prinsipp for et kompetanseløft i sektoren, og høgskolene bør være en vik-
tig samarbeidspart for sektoren.
Det er viktig at barnehagesektoren forstår begrepsinnholdet i barne-• 
hagelovens innholdsbestemmelse, og at kommunene må sørge for at de 
ansatte i barnehagene forstår barnehagens oppdrag og samfunnsmandat.
Økt utbygging, ny barnehagelov og ny rammeplan for barnehagens inn-• 
hold og oppgaver vil kreve fl ere personer på forvaltningsnivå med barne-
hagefaglig kompetanse, som kan lede, iverksette og vurdere de tiltakene 
som settes i gang.

Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etter-
spørsel

På oppdrag fra BFD (senere KD) har Høgskolen i Vestfold gjennomført en 
kartlegging av tilbud og behov for etter- og videreutdanning i barnehagesekto-
ren. Undersøkelsesenhetene var enkeltpersoner og faggrupper fra institusjoner 
(barnehagestyrere), kommuner og fylkesmenn, høgskoler samt andre institus-
joner som arbeider i, for og med barnehagefeltet. (…)

Kartleggingen framhever blant annet følgende utfordringer:
Det er behov for et differensiert kompetanseløft, samtidig som at alle grup-• 
per trenger mer kompetanse.
Den barnehagefaglige kompetansen i kommunene trenger et løft.• 
Kommunene fremheves som sentrale i samarbeidet om kompetansehev-• 
ing.
Bare 1/3 av barnehagene har etter- og videreutdanningsbudsjett.• 
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2/3 av barnehagene mangler eget rom med PC og faglitteratur for • 
ansatte.
37% av kommunene har gjennomført kompetansekartlegging blant • 
ansatte i barnehagen, men kun 15% har gjort dette for både kommunale 
og private.

Kartleggingen konkluderer blant annet med at hver barnehage bør fi nne frem 
til både den enkelte ansattes og institusjonens kompetansebehov. Kompetanse-
planer bør utvikles lokalt og ses i sammenheng med barnehagens funksjon og 
stilling i samfunnet.

Kartleggingen konkluderer også med at det er en påfallende mangel på sys-
tematisk kunnskap og kompetansesituasjonen i barnehagesektoren, og at det 
er behov for mer forskning om kompetanse og kompetanseutvikling i barne-
hagen.

Når det gjelder behov for fremtidig kompetanseutvikling, gir ikke svarene fra 
de ulike respondentene en entydig retning. Mange fagområder blir trukket 
fram som viktige. De områdene som de fl este nevner er personalsamarbeid, 
ramme- og læreplankompetanse, kommunikasjon og ledelse, barns medvirk-
ning og språkstimulering.
(Kompetanse i barnehagen. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesekto-
ren 2007-2010. Kunnskapsdepartementet 2007, Kap 4)

5.2  Føringer fra Kunnskapsdepartementet for kompetanseutviklingsarbeid
       i barnehager

Kunnskapsdepartementet prioriterer noen sentrale områder i denne kom-
petansesatsingen: Pedagogisk ledelse, barns medvirkning, språkmiljø og 
språkstimulering og overgang fra barnehage til skole. (…) Disse områdene er 
viktige for å kunne utvikle barnehagen til en lærende organisasjon og for å 
sikre et barnehagetilbud av god kvalitet. Det forutsettes at styrer, barnehage-
eier og kommunen som barnehagemyndighet særskilt vurderer barnehagens 
kompetanse på disse områdene som grunnlag for prioriteringer i de lokale 
kompetanseplaner.
(…)

Målgruppe og læringsformer
Målgruppen for denne kompetansesatsningen er de ansatte i barnehagene. 
Rammeplan for barnehagen stiller store krav til hele personalet i barnehagen 
og det må sikres at kompetanseutviklingstiltak retter seg mot alle grupper av 
ansatte. Styrer og pedagogisk leder har et særskilt ansvar for barnehagens inn-
hold og oppgaver. Det må sikres at de har god nok kompetanse til å utøve sitt 
ansvar og den pedagogiske ledelsen. Når det gjelder de andre satsningsom-
rådene (…), har hele personalgruppen et ansvar. Det må derfor iverksettes titak 
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som retter seg mot alle grupper av ansatte i barnehagen. Noe av kompetansen 
kan erverves felles, og noe kan spisses inn mot den enkelte yrkesgruppe. I 
forhold til alle grupper understrekes betydningen av uformell læring og inter-
ne opplæringstiltak gjennom for eksempel nettverk, lokalt utviklingsarbeid og 
læring på arbeidsplassen.
(Kunnskapsdepartementet 2007, Kap 5)

5.3  Eierskap i menighetsbarnehager – betydning for de ansatte
De fl este menighetsbarnehagene eies av menighetsråd, men det er en viss tendens 
til overføring til fellesråd (5-10% eies nå av fellesråd). Noen få barnehager eies av 
stiftelser, menighetspleie o.l. 

Med ny kirkelov som trådte i kraft 01.01.1997, ble kirken skilt ut som eget 
arbeidsgiverområde, og menighetsbarnehagene ble gradvis mer og mer skilt 
fra den tradisjonelle kommunale behandlingen. Det ble nå forventet at menig-
hetsrådene selv ivaretok og fulgte opp sitt eier- og arbeidsgiveransvar i alle 
henseende for menighetsbarnehagene.

Etter hvert har det med voksende trykk utviklet seg et krav om profesjonell 
utøvelse av eier- og arbeidsgiveransvaret. Dette stiller større krav til profe-
sjonalitet enn hva menighetsrådene eller barnehagestiftelser som ivaretar eier-
ansvaret føler de kan stå inne for. Her er det frivillige medarbeidere som op-
plever at de har fått oppgaver og ansvar i fanget som  de verken har tid eller 
kunnskaper til å følge opp. Menighetsrådene føler seg små og fragmenterte i 
møte med kommunen. Ved for eksempel forhandlingssituasjoner, kjenner de 
seg overveldet av dette ”ansvars-trykket”.

I Stavanger har belastningen etter hvert blitt så stor at fl ere av eierne har frasagt 
seg barnehagedriften, enten ved overdragelse til private eller ved overdragelse 
til kommunen.
(Rosenberg, 2007)

Flertallet av menighetsbarnehagene har altså små eiere med lite ressurser og kom-
petanse til å drive noen profesjonell personalbehandling. Dette fører blant annet til 
lite fokus på kompetanseutvikling, kompetanseplaner osv, noe som igjen får betydn-
ing for personalets trivsel og stabilitet og for rekruttering av personell.

5.4  Endringer i vilkår
Store endringer i vilkårene for private barnehager som følge av barnehagereformen 
og ny barnehagelov i 2005 har ført til omstillinger og mye uro i sektoren. KA og IKOs 
barnehageundersøkelse viste at det særlig er de minste barnehagene som sliter. De 
nye tilskuddsordningene i kommunene har i hovedsak ført til en tøffere økonomi i de 
små barnehagene. De nye økonomiske rammebetingelse gjør at det stilles større krav 
til profesjonalitet både i driften av barnehagen og i barnehagens pedagogiske tilbud. 
Selv om det er store variasjoner mellom kommunene og mellom private barnehager 
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i samme kommune er det et gjennomgående trekk at det både for styrer og eier op-
pleves som krevende å være en liten enhet. Undersøkelsen viste at om lag 1/3 av 
menighets- og organisasjonsbarnehagene opplevde at det var blitt mer krevende å 
drive barnehagen etter barnehagereformen. Alternativene for mange barnehager er 
overdragelse til kommune eller private aktører, utvidelse eller nedleggelse.
 
Tidligere kunne styrere i barnehagene ha hovedfokus på rollen som pedagogiske led-
er. Dette var mulig fordi det tidligere var forholdsvis stabile og forutsigbare rammebet-
ingelser for de private barnehagene. Barnehagereformen har bidratt til at styrerne i 
de mindre private barnehagene i økende grad må vri fokus over på de økonomiske 
og administrative sidene av det å drive barnehagen. I kommunale barnehager utføres 
disse støttefunksjonene i stor grad av andre kommunale instanser, på tilsvarende måte 
utføres dette ofte sentralt i eierorganisasjonen i de store private eierne av barnehager. 
I private barnehager med lokale eiere må de administrative funksjonene i stor grad 
utføres av styreren selv, eventuelt med bistand fra eierrepresentanter på frivillig basis. 
Dette er en av grunnene til at det fl ere steder arbeides mot å samle barnehagedriften 
i større enheter i f.eks. fellesrådsdrevne barnehager.

Fellesrådene i de byene som har fl est barnehager (Oslo, Bergen og Stavanger) arbeider 
på ulike måter med å samle drift og eieransvar sentralt i fellesrådet, bl a for å øke 
profesjonaliteten i personalbehandling og økonomiske og administrative rutiner.

Skal menighetsbarnehagen ha noen framtid i dagens situasjon må driften være 
preget av fokus på økonomisk lønnsomhet, faglig kvalitet, verdibevissthet og 
gode fysiske og driftsmessige vilkår. Behovet for stordriftsmodeller tvinger seg 
fram for å og skape stabilitet for økonomi og drift. En stordriftsmodell vil min-
ske sårbarheten når det gjelder administrative og personalmessige forhold og 
i forvaltningen av plasstall og kapasitet. Et større miljø vil gi muligheter for å 
styrke fagutviklingen for verdibarnehagens særegne oppdrag, og det vil være 
en styrke for den generelle faglige utvikling. (…)
(Rosenberg, 2007)

 
5.5. Endringer i innhold – ny rammeplan
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, fastsatt av Kunnskapsdepartemen-
tet 1.januar 2006, innebærer innholdsmessige endringer i forhold til tidligere. 

Dagens barnehagelov og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
er på fl ere områder en videreføring av tidligere lov og rammeplan. Målet med 
rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en 
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barneha-
gens virksomhet. (…) Barnehageloven og rammeplanen gir likevel noen nye 
føringer og utfordringer for barnehagene:

Barn har fått en lovfestet rett til medvirkning i barnehagens daglige virk-• 
somhet.
Barnehagen har fått et tydeligere samfunnsmandat.• 
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Barnehagen har fått en ny og utvidet innholdsbestemmelse.• 
Det legges større vekt på å skape sammenheng mellom barnehage og • 
skole.
Hele personalets ansvar for barna presiseres i større grad enn før.• 

(Kunnskapsdepartementet 2007, Kap 3)

5.6  Personellmangel, ufaglært arbeidskraft og stor utskiftning av personale
Den massive barnehageutbyggingen som skjer over hele landet har ført til en (om mu-
lig) enda større mangel på personell til barnehagene. Nasjonalt mangler det tusenvis 
av førskolelærere og markedet er nærmest støvsugd for personer som er interessert i 
stilling som assistent. Mange utlyste stillinger får ingen søkere, og enda fl ere får ingen 
søkere med ønsket/påkrevd utdanning. I tillegg opplever barnehagene uvanlig stor 
utskiftning av personalet, både pedagoger og assistenter, selv om dette varierer noe. 

Dette skaper en situasjon som er spesiell. Kompetanseutvikling handler normalt om 
en kombinasjon av virksomhetens alminnelige/endrede behov og den ansattes behov 
for utvikling, inspirasjon og påfyll. I barnehagene handler det i tillegg om en desperat 
konkurranse om (kvalifi sert) personale, der blant annet arbeidsmiljø, profi lering og 
ansattes kompetanseutviklingsmuligheter vil kunne være avgjørende for å fylle still-
ingene og beholde de ansatte i virksomheten. 

5.7  Full barnehagedekning fører til konkurranse om ”kundene”
Det politiske presset på full barnehagedekning og den massive barnehageutbygnin-
gen over hele landet, setter barnehagene i en helt ny situasjon. Barnehageplasser har 
til nå vært mangelvare, og fortvilte foreldre har tatt imot et hvert tilbud om barne-
hageplass med glede. I dag er barnehagene i ferd med å komme i en konkurranse-
situasjon, der foreldrene i større grad kan foreta  valg av hvilket barnehagetilbud de 
vil benytte seg av. 

Denne situasjonen gjør at menighetsbarnehagene på en helt ny måte er avhengig 
av å ha et kvalitativt godt produkt. ”(…)Brukerne vil stille krav til tilbudet, som for
eksempel pedagogisk innhold, personalkvalitet- og stabilitet, tilgjengelighet, byg-
ningsmessige forhold, utearealer, tilgjengelighet og andre særskilte profi leringer.” 
(Rosenberg, 2007)

5.8  Profi lering og kvalitetsutvikling av barnehagens ”produkt”
Situasjonen er altså at det er stor konkurranse både om dyktig personell og om 
”kunder”. For å svare på denne konkurransen er det nødvendig å utvikle et kvalitativt 
godt tilbud – både for foreldre og barn og for de ansatte. Profi lering og kvalitetsut-
vikling av barnehagens ”produkt” vil også kunne bidra til å gjøre menighetsbarne-
hagene til en attraktiv arbeidsplass, samtidig som dyktige, engasjerte og stabile 
ansatte vil gjøre barnehagens tilbud til foreldre og barn bedre. Slik vil tiltak som im-
øtekommer konkurransen om henholdsvis personell og kunder, kunne bli gjensidig 
styrkende.  
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Store endringer i både kirke og samfunn gjør det nødvendig å gjennomarbeide ten-
kningen omkring menighetsbarnehagens verdigrunnlag, målsetting og innhold. En 
tydeliggjøring av hva menighetsbarnehagen står for, verdigrunnlag og betydningen 
av utvidet formålsparagraf kan være positive elementer både for rekruttering av per-
sonell og for å tiltrekke foreldrenes oppmerksomhet ved valg av barnehage for egne 
barn. 
 

(…)I denne sammenhengen vil menighetsbarnehagene ha sitt fortrinn på det 
verdibaserte livssynstilbudet og verdigrunnlaget må profi leres i konkurran-
sen om søkerne. Dette stiller eiere og arbeidsgivere overfor nye utfordringer i 
form av å inspirere, initiere, bidra til avklaringer og faglig tilrettelegging rundt 
menighetsbarnehagens verdigrunnlag. Videre må barnehagen være basert på 
et solid pedagogisk tilbud og god faglig drift for å være attraktiv. I tillegg kan 
menighetsbarnehagene ha konkurransefortrinn gjennom at det er mindre en-
heter og bygninger enn mange av de store barnehagene som i dag bygges i 
kommunal regi. Med de nye kravene en nå står overfor må barnehageeierne 
ha et bevisst forhold til formålet med å drive barnehage. Ikke at barnehagen 
drives av gammel vane, men fordi man vil videreføre det kristne oppdraget. 
(Rosenberg 2007)

Det viser seg at mange menighetsbarnehager er usikre på hvordan de selv ønsker å 
forstå dette og hvordan deres selvforståelse kan formidles. Det er også mange eiere 
som har lav bevissthet omkring disse spørsmålene.

5.9  Spesielle utfordringer for små barnehager
Mange menighetsbarnehager er 1-avdelingsbarnehager. Små barnehager møter noen 
særlige utfordringer.

Det er svært vanskelig for en 1-avdelingsbarnehage å tilby full åpningstid, fordi det 
fører til delte vakter og mer personell. Regelverket krever at det alltid er to ansatte til 
stede i barnehagen, noe som i en fl eravdelingsbarnehage kan løses med en ansatt på 
hver avdeling. I en konkurransesituasjon er barnehagens åpningstid vesentlig fordi 
mange foreldre trenger full åpningstid i barnehagen hvis de selv er i full jobb. 

Små barnehager sliter også mer enn de store med rekrutteringen. Ofte vil det bare 
være en pedagog blant de ansatte (styreren). Mangel på fagmiljø virker negativt i 
kampen om personale. En liten barnehage er også mer sårbar for all ustabilitet i per-
sonalsituasjonen, som for eksempel at en ansatt er borte fra jobben for å gå på kurs. 

5.10  Vikarer
Rekrutteringsutfordringene gjelder selvfølgelig også for vikarer. Barna kommer til 
barnehagen hver dag, og arbeid kan ikke uten videre legges til side eller tas igjen 
senere. Barn er ofte syke og smitter personale, noe som bidrar til at barnehager ofte 
har høyt sykefravær. Vikarutfordringene i det daglige arbeidet er derfor ofte store. 
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Store problemer med å skaffe vikarer fører til at de ansatte kan oppleve det meget 
belastende å delta i kompetanseutviklingstiltak (evnt at andre i personalgruppa deltar 
i slike tiltak), fordi dette innebærer ytterligere fravær. 

5.11  Økonomi
Mange menighetsbarnehager sliter med anstrengt økonomi. Særlig er det blitt van-
skelig å være en liten barnehage. I rekrutteringssammenheng opplever barnehagene 
stadig oftere at kommunale og andre private barnehager er mer konkurransedyktig 
på lønn og ansettelsesforhold. 

En annen side av det økonomiske er at eierne oftest ikke har fokus på profi tt. Når 
barnehagen ikke drives for å tjene penger, kan det bli større økonomisk rom. Dette 
gjelder imidlertid stort sett bare de store barnehagene (3-4 avdelinger), siden små 
barnehager har fått forverret de økonomiske vilkårene. Videre varierer tilskuddene 
fra kommune til kommune.

5.12  Et lite dykk i virkeligheten: Utfordringer hos de tre store – Bergen, 
         Stavanger og Oslo kirkelige fellesråd3 

Bergen
Bergen kirkelige fellesråd er inne i en prosess der de ønsker å satse på barnehager, 
blant annet ved at de har ansatt en barnehagerådgiver sentralt i fellesrådet. Pr i dag 
er det ca 20 menighetsbarnehager i Bergen, hvorav 3 er eid av fellesrådet. Bergen 
kirkelig fellesråd er i en prosess der de ønsker å overta mange barnehager. Det er 
vanskelig å drive barnehager som har mindre enn 2 avdelinger.

Det er ca 150 ansatte i menighetsbarnehagene i Bergen. Det er svært vanskelig å 
rekruttere både førskolelærere og assistenter. Det er vanskelig å få søkere til ledige 
stillinger, og kommunale barnehager overbyr hverandre i lønn. Markedet karakter-
iseres som ”desperat”. Førskolelærere som velger å arbeide i menighetsbarnehage 
har ofte tatt et aktivt valg knyttet til å arbeide i slik barnehage og er dermed noe mer 
stabile i stillingene enn assistenter. 

Det som utpeker seg som det viktigste tiltaket for å rekruttere og beholde gode assis-
tenter er å tilby attraktive arbeidsplasser, med dyktige styrere og pedagoger som kan 
skape og lede et kvalitetstilbud og bidra til å gjøre arbeidet interessant og utviklende, 
for eksempel med veiledning. ”Barnepass” med lav pedagogisk bevissthet oppleves 
mindre attraktivt for assistentene. 

Bergen kirkelige fellesråd arbeider aktivt både med profi lering av sine barnehager som 
”verdibarnehager” og med utvikling av alle sider ved barnehagedriften. ”Vi må være 
best” – på innhold i tilbudet, bygg/fasiliteter og på personalbehandling. Mange private 
aktører er opptatt av profi tt. Fellesrådet vil drive uten tap, men også uten fortjeneste. 
3. Avsnittet bygger på informasjon gitt i samtaler med representanter for fellesrådene i Bergen, Stavanger 
og Oslo.
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Stavanger
Mange forhold knyttet til menighetsbarnehager i Stavanger er redegjort for i per-
sonalsjef Unn Rosenbergs rapport  Samlet drift av menighetsbarnehager i Stavanger 
kirkelige fellesråd, FOU rapport nr. 4, KA 2007.

Menighetsbarnehagene hadde pr 1. september 2007 ca 120 ansatte fordelt på ca 100 
årsverk. Det var like mye som resten av fellesrådet til sammen, inkludert gravferds-
virksomheten. Se for øvrig fotnote 1for informasjon om endringer i Stavanger.

Styrer i barnehagene er ikke pedagogiske leder/avdelingsleder. Mellom 40 og 50 av 
de ansatte er høgskoleutdannet. Nesten ingen assistenter har fagbrev. I Stavanger 
er de aller største rekrutteringsutfordringene i forhold til førskolelærere/pedagogiske 
ledere, hvor det er stor konkurranse om fagutdannet personell. 

Når det gjelder kompetanseutvikling, faller menighetsbarnehageansatte mellom to 
stoler: De kan falle utenfor de kommunale tilbudene om kompetanseutvikling (som 
er gode), og i den grad det er aktuelle tilbud i fellesrådssammenheng (for eksempel 
lederkurs), blir likevel ikke styrerne regnet med. Stavanger fellesråd og Stavanger 
bispedømmeråd har hatt noen få kompetansetiltak rettet mot barnehageansatte i 
form av dagskurs i samarbeid med IKOs barnehagekontor. 

I en ny tid, med konkurranse om ”kundene”, der profi lering og det verdimessige 
innholdet i barnehagene vil bli mer og mer viktig, er det to områder som peker seg 
ut som nødvendige utviklingsområder: Det ene er knyttet til markedsføring og pro-
fi lering. Hva vil det si å være menighetsbarnehage? Hvordan blir dette synlig både i 
strategiarbeidet og i praksis? Det andre handler om integrering av menighetsbarne-
hagedrift i menighetens arbeid – noe som vil bidra til å tydeliggjøre verdibarnehag-
ens profi l både for menigheten og for ”kundene”. Fellesrådet ser behovet for et kom-
petanseutviklingstilbud som er tilpasset menighetsbarnehager og som setter fokus på 
det spesielle tilbudet som menighetsbarnehager kan tilby, og særlig vektlegger integ-
rering av menighetsbarnehagene i menighetsarbeidet. Kurstilbudet bør være mer om-
fattende enn endagskurs.

Oslo
Innen området til Oslo kirkelige fellesråd er det 19 barnehager. 4 barnehager har 
inngått avtale med Fellesrådet om ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret. For øvrige 
barnehager har det enkelte menighetsråd arbeidsgiveransvaret. Flere av menighets-
barnehagene har godt samarbeid med sin lokale bydel og inviteres med på deres 
kompetansetiltak. 

6 av barnehagene er store (dvs 2 avdelinger eller mer). Få barnehager kan tilby full-
dagsplasser. Pr i dag er det stor mangel på barnehageplasser i Oslo, slik at alle plasser 
fylles opp uansett tilbud. Dette vil imidlertid endre seg i løpet av kort tid, og da vil 
redusert åpningstid være kraftig konkurransesvekkende. På sikt vil derfor 1-avdelings 
barnehager måtte utvide eller legges ned. Oslos erfaring er at felles eieransvar for 
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barnehagene er en bedre løsning enn menighetsrådseide barnehager. På sikt er det 
ønske om å etablere et sentralt barnehageselskap i fellesrådet. 

Når det gjelder rekruttering er det vanskeligst å skaffe førskolelærere, men de er til 
gjengjeld relativt stabile. Mange rekrutterte førskolelærere er imidlertid nyutdannet 
og uten erfaring. Det er meget stor gjennomtrekk av assistenter. Det ser ut til at assis-
tenter som får systematisk opplæring (mer enn dagskurs) gir veldig mye tilbake til 
barnehagen og blir mer stabile. Det er store problemer med å skaffe vikarer. 

I forbindelse med kompetanseutvikling vektlegger Oslo de vikarproblemene fraværet 
fører til som er seriøst problem, og som årsak til at mange ansatte i (særlig små) 
barnehager ”velger” å ikke delta i kompetanseutviklingstiltak. Tiltak som går fast og 
over tid, kan være enklere å få vikarordninger til enn ”tilfeldige dagskurs”.

For at menighetsbarnehagene i Oslo skal overleve må ”produktet” forbedres – både 
i konkurransen om personalet og i konkurransen om ”kundene”. Kvalitetsutvikling 
og profi lutvikling er sentrale stikkord. Faglig veiledning både for førskolelærere og 
assistenter pekes på som et godt og relevant tiltak. 

6. Noen vurderinger rundt barnehageansattes kompetansebehov

Vi viser også til spørsmål om kompetansebehov i IKO og KAs barnehageundersøkelse 
2006.

6.1  Andel barnehageansatte og utdanningsnivå:

1. Styrere 1a.  Med pedagogisk utdanning

1b.  Uten pedagogisk utdanning, 
på dispensasjon

15% av styrerne

2. Pedagogiske 
    ledere

2a.  Med pedagogisk utdanning

2b.  Uten pedagogisk utdanning,
       arbeider på dispensasjon

9% av pedagogiske ledere/
førskolelærere

3. Assistenter 3a.  Med høyere utdanning 5% av assistentene

3b.  Med fagbrev barne- og ung-
       domsarbeid el tilsv.

5% av assistentene

3c.  Med annen videregående
       utdanning

50% av assistentene

3d.  Uten vg-utdanning Ca 40% av assistentene
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6.2  Styrere
Styrere trenger solid barnehagefaglig kompetanse og samtidig kompetanse knyttet 
til administrative og ledelsesfaglige områder. Kravet for tilsetting i styrerstilling er i 
utgangspunktet førskolelærerutdanning, hvilket ivaretar det grunnleggende behovet 
for barnehagefaglig kompetanse. I dag er ledelses- og administrasjonsfag integrert 
i denne utdanningen, men ansatte som tok sin utdanning for over 15 år siden, vil 
i mindre grad ha slike fag i grunnutdanningen. Mange styrere vil derfor ha nytte av 
å styrke sin kompetanse i administrasjon og ledelse. KA og IKOs Barnehageunder-
søkelse 2006 viser også at det er på disse områdene eiernes og styrernes selvopp-
levde behov er størst. 

De siste årenes endringer i sektoren har gjort disse behovene større. Det gjelder 
delvis de administrative oppgavene, som krever større grad av profesjonalitet. Men 
enda mer gjelder dette ulike sider av ledelsesfunksjonene. Nøkkelen til å løse de 
store utfordringene knyttet til førskolelærermangel og gjennomtrekk av assistenter, 
ligger i en godt drevet og ledet barnehage. En barnehage med en klar profi l, ryddige 
forhold, godt personalarbeid, godt arbeidsmiljø, systematisk arbeid med kompetan-
seutvikling, satsing på fagmiljø/nettverk og som leverer et kvalitetsprodukt, vil ha 
større forutsetninger for å rekruttere og beholde dyktig personell. Slik arbeidsmarke-
det for barnehagepersonell er i dag, vil dyktig personale lett kunne fi nne attraktive 
arbeidsplasser andre steder, hvis ledelsen ikke ivaretar disse tingene. 

En del styrere har ikke førskolelærerutdanning, som er det formelle utdanningskravet 
til en slik stilling. Mange har likevel stor og verdifull realkompetanse. For vurdering 
av behovet for tiltak knyttet til å øke andelen styrere med førkolelærerutdanning, se 
under pedagogiske ledere. Mange styrere har også funksjonen som pedagogisk leder. 
Vurderinger av kompetansebehov for denne funksjonen er også behandlet nedenfor.

6.3  Pedagogiske ledere
Den store mangelen på personer med førskolelærerutdanning har blant annet gjort 
at mange pedagogiske ledere ikke har den utdanningen som kreves for stillingen. 
Førskolelærerutdanning er imidlertid tilgjengelig i hele landet, både som heltids og 
deltidsutdanning. I tillegg kommer kompetansereformens muligheter for realkom-
petansevurdering for opptak på høyere utdanning og for avkorting av utdanning. Slik 
dekker det offentlige utdanningstilbudet også de særskilte behov som oppstår hvis en 
vil ta utdanning mens en er i arbeid. Det er derfor ikke mangelen på utdanningstilbud 
som er utfordringen i forhold til pedagogiske ledere som ikke er formelt kvalifi serte. 

Utfordringen for menighetsbarnehagene vil ligge i å være attraktive arbeidsplasser, 
slik at de makter å rekruttere, utvikle og holde på de pedagogene som fi nnes, i en 
situasjon der disse oversvømmes av gode jobbtilbud. Fokus på profesjonell ledelse, 
kvalitetstilbud, arbeidsmiljø, kompetanseutviklingsmuligheter osv, vil dessuten være 
tiltak som er positive for barnehagene og personalet uavhengig av rekrutteringsut-
fordringene. En bred kvalitetsutvikling av barnehager både på tilbud, profi l, person-
alarbeid og ledelse, vil på sikt også gjøre barnehager til en mer attraktiv arbeidsplass 
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generelt, og slik virke rekrutterende til yrket. Tydeliggjøring av barnehagenes verdi-
fokus kan også være positivt. 

For å være attraktive arbeidsplasser for pedagogiske ledere, vil altså satsing på kom-
petanseutvikling for styrerfunksjonen kunne være vesentlig.

For de pedagogiske lederne vil det å etablere en systematisk tenkning om kompetan-
seutvikling kunne være vesentlig. Innholdet i tiltakene vil kunne variere mellom 
barnehagene, men at barnehagen har en klar kompetanseutviklingsprofi l vil være 
attraktivt for ansatte. Vikarproblematikken bidrar til at mange ansatte aldri melder seg 
på gode kompetanseutviklingtiltak som er tilgjengelig. En ledelse som tydelig priori-
terer kompetanseutvikling og systematisk arbeider med å fi nne gode vikarløsninger, 
vil bidra til å muliggjøre kompetanseutvikling for de ansatte. Dette gjelder også for 
assistenter. 

Videre vil tiltak som fremmer fagmiljø være viktig for pedagogiske ledere – og even-
tuelt annet personale med førskolelærerutdanning. For å opprettholde faglig engasje-
ment og utvikling er kontakt og fellesskap med andre fagpersoner viktig. Nettverk 
mellom barnehager vil være viktig for mange, særlig fordi mange menighetsbarne-
hagene er små enheter med få pedagoger – kanskje bare en – og dermed ikke har 
andre pedagoger å drøfte utfordringer med til daglig.

Tett kontakt med andre barnehager og med kommunen/bydelen vil i tillegg til fagmiljø 
også gi større nærhet til kompetanseutviklingstiltak som kommune/bydel står bak.
Små enheter gjør at kompetanseutviklingstiltak som kan inkludere hele staben – både 
pedagoger og assistenter – vil være ekstra verdifullt. Ny kompetanse og inspirasjon 
vil da lettere kunne brukes konkret i det daglige arbeidet, fordi fl ere i staben vil 
brenne for det samme – på samme tid.

De pedagogiske lederne er vesentlige i utviklingen av barnehagens tilbud til barn og 
foreldre. Når tilbudets kvalitet og profi l stadig blir viktigere, vil kompetanseutvikling 
som bidrar til dyktiggjøre de pedagogiske lederne i disse prosessene være viktige. 
Tilbudet vil være forskjellig fra barnehage til barnehage, mens prosessene knyttet til 
arbeid med profi lering, kvalitetsutvikling osv vil ha mye til felles. Innholdsmessig vil 
dessuten profi lering som ”verdibarnehage”/”livssynsbarnehage”/”kristen barnehage” 
være felles.

De pedagogiske lederne samarbeider tett med assistentene, og leder det pedagogiske 
arbeidet. Dyktige pedagoger er avhengige av dyktige og engasjerte assistenter. Tiltak 
som fremmer dette samarbeidet og dyktiggjør pedagogene til å veilede og formidle/
drøfte pedagogisk tenkning med assistentene vil være gode bidrag – både for assis-
tenter og pedagoger - i utviklingen av barnehagens ”produkt”. 
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6.4  Assistenter
For å rekruttere og beholde gode assistenter vil det, på samme måte som for pedago-
gene, være vesentlig at den aktuelle barnehagen oppleves som en attraktiv arbeids-
plass. Også konkurransen om assistenter i barnehage er stor. Derfor vil satsning på 
et attraktivt arbeidsmiljø, et barnehagetilbud med høy kvalitet og andre tiltak med 
utspring i lederfunksjonen være vesentlige også for å rekruttere og holde på assisten-
tene. En tydelig kompetanseutviklingsprofi l og felles kompetanseutviklingstiltak for 
pedagoger og assistenter vil være positivt for assistenter på samme måte som beskre-
vet under ”pedagogiske ledere”. 

Uansett hvor gode kompetanseutviklingstiltak en barnehage har for sine assistenter, 
vil den streve med å beholde dem, hvis barnehagen mangler en god ledelse både 
administrativt og pedagogisk, med mindre kompetanseutviklingstiltakene følges av 
bindingstid. Satsing på ledere og pedagoger er derfor vesentlig i arbeidet med å 
skape en attraktiv arbeidsplass for assistenter. 

Assistenter, som uansett utdanning har en mindre pedagogisk ballast enn pedagog-
ene, har stor nytte av å arbeide sammen med dyktige og engasjerte pedagoger, både 
som ledere av det pedagogiske arbeidet, som inspiratorer og som veiledere. Det å 
bli regnet med som betydningsfulle aktører i det pedagogiske arbeidet (i motsetning 
til å være bleieskiftere og barnepassere)og få nødvendig veiledning og kompetanse 
for å fylle denne rollen, kan være viktig for assistentenes trivsel og jobbutførelse – og 
dermed også for kvaliteten på barnehagens tilbud.

Det er imidlertid også mange tiltak som kan og bør rettes direkte mot assistentene. 
Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid er den utdanningen som best svarer til behovene 
for assistenter i barnehage. Dette fagbrevet kan tas gjennom det offentlige utdann-
ingstilbudet over det meste av landet. I tillegg har ulike private aktører tilbud om 
deltidsutdanning, brevskole osv. Kompetansereformen gir voksne som ikke tidligere 
har tatt videregående utdanning en rekke muligheter til å ta slik utdanning gratis, 
tilrettelagt og med avkorting i forhold til erfaring (realkompetansevurdering som gir 
avkorting i utdanningsløp og praksiskandidatordning). 

Muligheten for slik utdanning fi nnes altså. Imidlertid kan det virke som om beviss-
theten om at den fi nnes ikke er så høy. Informasjon om fagbrevet og om mulighetene 
assistentene har for å ta fagbrev, vil derfor være viktig. Oversikten over assistentenes 
utdanning viser at en stor andel (ca 40%) ikke har videregående utdanning og slik er 
aktuelle for slik utdanning. Hvor vidt assistenter som har annen videregående utdann-
ing fra før vil være interessert i et fagbrev er vanskelig å vite, men det er sannsynlig 
at en del kan være aktuelle. Disse vil imidlertid ikke ha de samme rettighetene etter 
kompetansereformen som de helt uten videregående utdanning.

Når det gjelder mindre kurs i ulike temaer, har oftest kommunen/bydelen mange 
gode tilbud, som trolig kan benyttes i større grad. 
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Et tilbud som etterspørres er opplæring for assistenter i hva det vil si å være en ”kristen 
barnehage”, i elementær kristendom og metodikk knyttet til dette. Assistentmangelen 
har gjort at en i større grad enn tidligere rekrutterer assistenter som ikke selv har et 
aktivt forhold til kirken eller kristen tro, og dermed er usikre på hva dette innebærer, 
både ideologisk og praktisk. IKOs dagskurs i bl a formidling av jul- og påskebud-
skapet svarer i noen grad til dette behovet, men tar ikke for seg mer grunnleggende 
ideologiske temaer. I noen grad gjelder dette også for pedagogisk ansatte.

Behovet bør ses i sammenheng med arbeid knyttet til profi lutvikling/”verdibarnehage
”. I alt arbeid med utvikling av profi l og innhold i barnehagens tilbud vil assistentenes 
engasjement og kompetanse være vesentlige. Helhetlig/felles tiltak for alle barneha-
gens ansatte knyttet til profi l og kvalitetsutvikling, vil kunne møte mange ulike sider 
ved assistentenes kompetansebehov. 

For øvrig vil alle grupper av ansatte ha nytte av systematisert kollegaveiledning eller 
andre veiledningsformer.

7.  Noen aktører og muligheter innen kompetanseutvikling
     for barnehageansatte

7.1  Det offentlige utdanningssystemet
Det offentlige utdanningssystemet tilbyr grunnutdanning for alle grupper av ansatte 
i barnehager:
 
Styrere og pedagogiske ledere
For både styrere og pedagogiske ledere i barnehage kreves førskolelærerutdanning. 
Førskolelærerutdanning er en 3-årig høgskoleutdanning som er direkte rettet mot 
ansatte i barnehage.
Utdanningsmuligheter:

Førskolelærerutdanning mange steder i landet, enkelte skoler drevet av kristne • 
organisasjoner kan ha noe større fokus på menighetsbarnehage
Deltidstilbud• 
Kompetansereformens særlige ordninger for opptak til høyere utdanning på bak-• 
grunn av realkompetanse og mulighet for avkorting av utdanning på bakgrunn 
av realkompetanse

Eksempler på etterutdanninger for førskolelærere:
Studiet PUB tilbys fl ere steder (merk siste setning om økonomi, som skyldes • 
særlige sentrale midler til dette studiet):

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB)

Studiet som er et samarbeidsprosjekt med Høgskulen i Volda og DMMH, kvalifi serer til å lede et 
utviklingsarbeid i egen barnehage knyttet til implementering av “Rammeplan for innhold og opp-
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gaver i barnehagen” (KD, 2006). 
Studiepoeng:  30
Varighet:        2 semestre, deltid 
Målgruppe:   Pedagogiske ledere og styrere
Søknadsfrist:  15. mai 2007

For å forankre og styrke utviklingsarbeidet i barnehagen er det et ønske at studenter fra samme 
barnehage og fra samme kommune søker opptak. 

Mål
Studentene skal utvikle kompetanse i å lede, planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere et 
utviklingsarbeid der barn får medvirke i prosjektarbeidet motivere og gjøre hele personalgruppen 
deltakende.

Innhold
I studiet skal det pedagogiske innholdet knyttes til fem fokusområder:

Barnefokuset: Barns perspektiv og barneperspektivet • 
Samfunnsmandatet: Implementering av Rammeplan for innhold og oppgaver i barnehagen• 
Dokumentasjonsprosesser: Den lærende barnehagen• 

Organisering og arbeidsmåter
Studiet har fem samlinger à 3 dager. Samlingene er obligatoriske og blir lagt til Trondheim (2), 
Kristiansund (2) og Ålesund (1). Det er to samlinger første semester og tre samlinger i andre se-
mester. Oppstart uke 37, 2007.

Studentene deles opp i lokale nettverksgrupper. Hver gruppe skal møtes mellom samlingene for 
å gi hverandre støtte i gjennomføring av utviklingsarbeidet. I tillegg til nettbasert veiledning vil 
deltakerne få veiledning av faglærere.

Studiet er gratis. Det vil bli gitt inntil 10.000 kroner til hver student, for å dekke semesteravgift, 
faglitteratur og reise- og oppholdsutgifter. Kommunene må regne med å dekke utgiftene til vikar. 

Flere høgskoler tilbyr ulike varianter av skreddersydd prosessorientert kom-• 
petanse/utviklingsopplegg over perioder på 1-3 år for enkeltbarnehager eller 
grupper av barnehager/regioner. Et slikt opplegg kan bestå av kursdager, prosjek-
tarbeid i egen barnehage og veiledning. Tematikk for slike konsepter kan vari-
ere.

Assistenter
Det er ingen formelle utdanningskrav til assistenter. Fagbrev barne- og ungdomsar-
beider er likevel den anbefalte utdanningen (videregående utdanning innen fagop-
plæringen). Fagbrev barne- og ungdomsarbeider er rettet mot ansatte i barnehager, 
barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Fagbrevet 
inneholder 1.år: Helse og sosialfag, 2. år: Barne- og ungdomsarbeiderfag, 3. og 4. år: 
Fagopplæring i bedrift (lærling). 

Det ventes endringer i læreplanen som bl a kan innebære at praksiskravene endres 
fra dagens krav om praksis i alle alderskategorier (0-6 år, 6-12 år og 12-18 år) til krav 
om praksis i en av aldersgruppene. Dette vil særlig få betydning for ansatte i barne-
hage som ønsker å ta fagbrev gjennom f eks praksiskandidatordningen, som dermed 
vil kunne få oppfylt praksiskravet gjennom sitt arbeid.
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Utdanningsmuligheter:
Vanlig utdanningsløp (4-årig videregående utdanning med 2 år i skole og 2 år i • 
bedrift (lærling), mange steder i landet.
Deltidstilbud.• 

Voksne over 25 år har gjennom kompetansereformen noen spesielle muligheter, som 
særlig kan være aktuelle for assistenter med erfaring/praksis fra barnehage: 

Avkorting av utdanning på bakgrunn av realkompetanse.• 
Praksiskandidatordningen: Det er mulig å ta fag- eller svenneprøve på grunnlag • 
av minimum 5 års allsidig praksis i faget.4 I tillegg må kandidaten ta en tverrfaglig 
skriftlig 5 timers eksamen som omfatter studieretningsfagene på VKI, i noen fag 
på VKII. Disse kandidatene kalles praksiskandidater. Det er ikke krav om felles 
allmenne fag for praksiskandidater.
Gratis videregående opplæring.• 
Tilpasset opplæring.• 

Se også www.vox.no for mer informasjon om disse mulighetene.

Lærlinger
En førskolelærer eller en assistent med fagbrev barne- og ungdomsarbeider kan 
veilede lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag. Å ha en lærling kan være et posi-
tivt løft for barnehagen og en interessant og morsom faglig utfordring for den enkelte 
veileder. I tillegg kan lærlingeordningen virke rekrutterende til barnehagen.

Lederutdanning
Det offentlige utdanningssystemet tilbyr også et bredt spekter av etter- og videre-
utdanninger inkludert lederutdanninger. 

7.2  Dronning Mauds minne. Høgskole for førskolelærerutdanning
Av de høgskolene som tilbyr førskolelærerutdanning er Dronning Mauds minne sær-
lig interessant med sin kirkelige tilknytning, noe som bidrar til å holde livssynssiden 
av ideologidebatten levende på institusjonsnivå. DMMH er sentralkirkelig orientert 
og har bl a fokus på religionsdialog og respekt. Høgskolen har faglig kompetanse in-
nen barneteologi, livssynspedagogikk, kulturarvpedagogikk osv.

Fra Dronning Maud Høyskoles hjemmeside, www.dmmh.no:

Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er en av Norges eldste 
høgskoler for utdanning av førskolelærere. 

DMMH er en privat høgskole organisert som en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke. Vi 
har over 800 engasjerte studenter og ca 90 ansatte. Vi  utdanner ca. 17 % av alle førskolelærere 
i landet. 

DMMH er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av førskolelærere som hovedop-
pgave. Vi tilbyr en treårig førskolelærerutdanning på heltid eller deltid, hvor du kan velge mel-

4. Opplæringslovens § 3-5
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lom mange spennende fagkombinasjoner, i tillegg en rekke videreutdannings-, etterutdannings- og 
masterstudier.

I 1999 ble vi tildelt nasjonal knutepunktfunksjon i førskolepedagogikk. Det vil si at høgskolen 
skal være et nasjonalt ressurssenter for førskolepedagogikk. I 2005 fi kk Høgskolen en pris fra 
Kunnskapsdepartementet fordi høgskolen har arbeidet med å få fl ere menn i barnehageyrkene, og 
vi har lyktes som den første av høyskolene med over 20% mannlige førsteårsstudenter.

Vi legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig 
utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av våre studenter. I tillegg til teoretisk 
og praktisk undervisning, driver vi en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet, blant annet 
gjennom høgskolens egen oppdragsenhet, Senter for FEI.

7.3  Norsk Lærerakademi (NLA)
Norsk Lærerakademi er en privat kristen høgskole som også har førskolelærerutdan-
ning.

Fra NLA sin hjemmeside, www.nla.no

NLA har to høgskoler i Bergen. Det er kristne private høgskoler, åpne for alle uansett livssyn. 
Høgskolene har offentlig godkjente eksamener. Det betales ikke skolepenger, kun studie- og 
eksamensavgifter.

NLA Lærerhøgskolen (tlf. 55 53 69 00) fi nner du på Breistein i bydelen Åsane. Høgskolen har for 
tiden rundt 600 studenter og tilbyr allmenn- og førskolelærerutdanning.

Høgskolens eiere: Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon og Indremisjonsforbundet. Høg-
skolen ble etablert i 1996.

7.4  Barnehagesenteret – Senter for samarbeid om barnehageutvikling ved
       Høgskolen i Vestfold
Fra Barnehagesenterets hjemmeside, www-lu.hive.no/barnehagesenteret/

 
Vår visjon er som følger: 
”Skape faglige og “farlige” forbindelser mellom personer som arbeider med og for barnehager. 
Disse forbindelsene skal bidra til begeistring, vital utvikling, kunnskap og kvalitet!”

Barnehagesenteret er en nyskapning med røtter i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Vest-
fold og med greiner ut mot praksisfeltet, det vil si barnehager, kommuner og statlige aktører på 
barnehagefeltet. Barnehagesenterets overordnede mål er å bidra til kompetanseutvikling som 
styrker barnehagekvaliteten.

Samarbeid er et sentralt stikkord for vår måte å arbeide på. Vi ønsker å initiere og støtte samarbeid 
om veiledning, rådgivning, etter- og videreutdanning, kurs, seminarer, evaluering og praksisnær 
forskning. Det er mange aktører på barnehagefeltet og vi ønsker å bidra til at vi vet om hverandre, 
skape engasjement og nysgjerrighet og være interessante for hverandre. Vi ønsker å bygge bro 
mellom aktørene og skape en helhet mellom utdanning, praksisfelt og forskning.

Barnehagesenteret har et godt kontaktnett av fagpersoner/institusjoner tilknyttet ulike 
sider av barnehagefeltet.
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7.5  VOX – Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
Fra VOX sin hjemmeside, www.vox.no:

Vox – nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet.  • 
Vi arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompe-tansenivået hos • 
voksne med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter, voksnes rett og realkompetanse.
Vi arbeider for å bedre voksnes ferdigheter i lesing, skriving, regning og bruk av ikt.• 
Vi har ansvar for læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne inn-vandrere og samar-• 
beider med andre etater om førstegangsopplæringen.
Vi forvalter driftstilskudd til opplysningsorganisasjoner og fjernundervisningsinstitusjoner og • 
tildeler midler til pedagogisk utviklingsarbeid i de samme organisasjonene.

Vi forvalter midler til læringsprosjekter som styrker grunnleggende ferdigheter.• 
Vi har spisskompetanse på voksnes rett til grunnopplæring og på dokumentasjon av realkom-• 
petanse.
Vi kartlegger og formidler ny kunnskap om voksnes læring.• 
Vi arrangerer konferanser og kurs om voksnes læring, og initierer nettverk for erfaringsdeling • 

og utvikling.

VOX kan blant annet gi informasjon og hjelp i sammenheng med
Voksnes rett til utdanning• 
Kompetansekartlegging• 
Realkompetansevurdering• 
Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP), Tilskuddsordning for kompetansehev-• 
ing og utviklingsqarbeid i arbeidslivet.

VOX har blant annet utviklet en ”Startpakke” for kompetansekartlegging i virksom-
heter.

 
7.6  IKOs barnehagekontor
Nesten alle barnehager i KA-området er medlemmer i IKOs barnehagekon-
tor. Barnehager i KA-området utgjør om lag halvparten av medlemmene. De 
øvrige er barnehager drevet av frikirker og kristne organisasjoner. 

Fra IKOs barnehagekontors hjemmesider,
http://www.iko.no/sider/tekst.asp?side=60&submeny=IKOs%20barnehagekontor:

IKOs Barnehagekontor er en medlemsorganisasjon for eiere og ansatte i menighets- og organisa-
sjonsbarnehager.

Mål
Gi visjoner og hjelp til å fi nne barnehagens egenart og rolle• 
Dyktiggjøre eierne og styrerne i arbeidsgiveransvar og administrative oppgaver• 
Styrke personalets kompetanse til å drive god pedagogisk virksomhet med kristen profi l• 
Gi råd ved nyetablering og endring av barnehager • 

Medlemsskapet gir rett til 
Råd og veiledning i utforming av barnehagens kristne innhold• 
Bistand i administrative spørsmål• 
Hjelp til å utarbeide vedtekter, stillingsinstrukser mm• 
Bistand, råd og veiledning i forhold til offentlige instanser• 
Rimelige kurs og materiell fra IKO- Forlaget• 
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IKOs barnehagekontor har i hovedsak fokus på barnhagens innhold og pedagogikk 
(rammeplan, hvordan barnehager med utvidet kristen formålsparagraf arbeider med 
innhold og tilbud osv). Lite fokus på de nye styrerfunksjonene.

IKOs barnehagekontorar arrangerer, eller bidrar når for eksempel et fellesråd
arrangerer, dagskurs om formidling av kristne høytider eller ”å være kristen
barnehage”. Kursene kan være for alle ansatte, eller særlig fokus på enten 
assistenter eller pedagoger.

IKOs barnehagekontor arrangerte i januar 2007 for første gang ”Styrerkonferanse”. 
Omtrent 80% av barnehagene i KA-området var representert. I programmet inngikk 
også ”organisasjonsvise samlinger”. Konferansen fi kk god tilbakemelding. Styrerkon-
feranser planlegges nå (annet) hvert år.

7.7  Kommunen
Kommunen er barnehagemyndighet og har ansvar for godkjenning av og tilsyn med 
barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Tilsynet innebærer også 
et aktivt veiledningsansvar. Det er kommunen som skal sørge for at alle godkjente 
barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. 
Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes 
av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kommunen har ansvaret for barne-
hagedekning og felles opptaksordninger. Kommunen har slik en nøkkelrolle i forhold 
til barnehagene.

I Kunnskapsdepartementets strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren un-
derstrekes kommunens ansvar for å sikre et helhetlig barnehagetilbud av god kvalitet, 
og at dette innebærer et ansvar for kompetanseutvikling i alle barnehager. For å få 
statlige kompetansemidler er det en forutsetning at også de private barnehagene om-
fattes av strategier og tiltak. 

De fl este kommuner har gode kompetanseutviklingstilbud og tiltak for både styrere, 
pedagogiske ledere og assistenter. Mange steder er disse tilbudene tilgjengelig for 
ansatte i private barnehager, eventuelt for en noe høyere pris. Mange menighets-
barnehager har god kontakt med kommunen og deltar i slike tiltak. En del steder 
oppleves det vanskelig å få informasjon. 

7.8  Virksomheten lokalt
Fra Hovedavtalen for KAs tariffområde 01.01.2006 – 31.12.2009:

§12.1: ”Partene erkjenner den store betydningen økt kompetanse har for den enkelte, Den norske 
kirke og for samfunnet. Dette gjelder både allmennutdanning, yrkesutdanning, voksenopplæring, 
etterutdanning, kompetansegivende oppgaver og omskolering. 
(…) Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine 
kunnskaper og styrke sin kompetanse, samt at menighetsråd/fellesråd legger stor vekt på planmes-
sig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere.
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§12.2: ”Den enkelte virksomhet har ansvar for å kartlegge og analysere sitt eget kompetansebe-
hov. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en plan for gjennomføring av kompetansehev-
ende tiltak. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap ansvar for å 
ivareta kompetanseutviklingen. 

Partssamarbeid, permisjonsordninger og bindingstid er regulert i § 12.3-6. 

Dette innebærer at det må utvikles lokale kompetanseplaner for den enkelte virk-
somhet.

Den enkelte virksomhet kan videre legge til rette for kollegaveiledning og annen 
systematisk kompetanseutveksling både internt og i samarbeid med lokal menighet 
eller andre barnehager. 

For kompetanseheving på tematikken kirke/religion/kristendom vil den lokale me-
nighet/prest/kateket være naturlige samarbeidsparter. 

7.9  Aktuelle fagforeninger
”Arbeidstakerorganisasjonene skal bidra til utvikling av relevante kompetansetilt-
ak og arbeide for at medlemmene benytter seg at tilgjengelige kompetansetiltak.” 
(Kompetanse i barnehagen. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 
2007-2010. Kunnskapsdepartementet, kap 6.9)

Fagforbundet
Barnehagekonferanse, arrangeres årlig i samarbeid mellom Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet.

Fylkeskretsene har ansvaret for å arrangere de fl este kurs og konferanser i Fagforbun-
det, Kurstilbudet vil derfor være ulikt i ulike landsdeler.

Gjennom Kommunal kompetanse gjennomføres også kurs. Enkelte kurs 
arrangeres sentralt.

Delta
Kompetanseutviklingstilbudet er organisert gjennom KFOs yrkesorganisasjoner. 

Barne- og ungdomsarbeiderforbundet arrangerer jevnlig enkeltstående kurs og 
temadager. 

Noen tiltak er i samarbeid med Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet
Har utgitt veilederen Kompetanseutvikling. Ny veileder om kompetanseutvikling i 
barnehagen (http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Word-fi ler/Barnehage/Ut-
kast%20til%20veileder.doc)
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Arrangerer jevnlig gjennom kursavdelingen ”Utdanningsakademiet”  korte kurs i 
ulike barnehagerelaterte temaer. Enkelte kurs er i samarbeid med Fagforbundet og 
KFO.

7.10  KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
”Arbeidsgiverorganisasjonene skal bidra med å tilrettelegge for at ansatte i medlems-
barnehagene kan ta del i kompetansetiltak.” (Kompetanse i barnehagen. Strategi for 
kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010. Kunnskapsdepartementet, 
kap 6.8)

Arrangerer enkeltstående kurs for barnehageeiere og styrere med fokus på organ-
isasjon, eierskap og ledelse. Delvis arrangeres kurs i samarbeid med IKOs barne-
hagekontor. KA har utgitt heftene ”Å være barnehageeier” i samarbeid med IKOs 
barnehagekontor 2003 og ”FOU-rapportserie, rapport nr 4 Samlet drift av menighets-
barnehager i Stavanger kirkelige fellesråd” 2007. 

Tilbyr jevnlig kirkelig lederutdanning, som også kan søkes av barnehagestyrere. Ut-
danningen har imidlertid kirkeverger og daglige ledere i menighet som hovedmål-
gruppe.

KA driver prosjektet Stadig bedre - Kvalitet i trosopplæringen. Prosjektet har som 
målsetting å innføre systematisk kvalitetsutviklingstenkning og –metode i kirkens 
trosopplæring, og har utviklet kvalitetsverktøyet ”Stadig bedre”. ”Stadig bedre” 
består av metodikk og skjemaer for systematiske brukerundersøkelser og metodikk 
og hjelpeverktøy for å utvikle kvaliteten på virksomheten på bakgrunn av bruke-
rundersøkelsene. Prosjektet har pr i dag ikke inkludert menighetsbarnehager i sitt 
trosopplæringsbegrep, men kan utvides til å omfatte disse. 

7.11  PBL – Private barnehagers landsforbund
Arbeidsgiverorganisasjon med bare barnehager som medlemmer. Noen få menighets-
barnehager har meldt seg ut av KA og inn i PBL. Fra www.pbl.no:

Medlemsbarnehagene eier og bestemmer PBLs dagsorden gjennom sine valgte representanter 
i lands- og sentralstyre. PBLs primære oppgave er å hjelpe medlemsbarnehager med alle typer 
spørsmål knyttet til drift.

PBL Private barnehagers landsforbund arbeider med å dekke det nye behovet for lederopplæring 
for styrere, jf denne informasjonen på www.pbl.no: 

Private Barnehagers Landsforbund og Handelshøyskolen BI planlegger en skreddersydd lederut-
danning for daglig ledere i private barnehager. Oppstart høsten 2007.

Utdanningen vil bestå av tre enkeltstående opplæringsprogram på temaene økonomi, markeds-
føring, samt organisasjon og ledelse.

Samlinger
Først ut er økonomistudiet, som etter planen skal i gang allerede til høsten. Studiet vil foregå over 
tre samlinger, der Handelshøyskolen BI skal stå for innholdet på to og PBL på én. I tillegg vil det bli 
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lagt opp til egenstudier mellom samlingene.

Studiepoeng
Bestått eksamen belønnes med seks godkjente studiepoeng. Totalt er det dermed mulig å få 18 
studiepoeng dersom man fullfører hele lederutdanningen til PBL og BI.

Pris
For ansatte i barnehager som er med i Private Barnehagers Landsforbund koster hver av de tre 
modulene i studiet 12.000 kroner. Daglig ledere i medlemsbarnehager vil bli prioritert, men 
lederutdanningen også er åpen for andre.

7.12  KS
KS arrangerer enkeltstående kurs og konferanser som er relevante for barnehag-
eansatte. 

7.13  Helhetlige kompetanseutviklingskonsepter
”Helhetlig kompetanseutviklingskonsept” vil her si et utviklings- og utdanningskon-
sept som omfatter hele barnehagen, både alle de ansatte og selve virksomheten. 
Alle ansatte skal involveres og opplegget skal innebære utvikling i barnehagens virk-
somhet, noe som krever en prosessorientert arbeidsform over noe tid. Den opplæring 
ansatte får skal være direkte knyttet til det utviklingsarbeidet som skjer i virksomheten. 
Det er en fordel at lederutvikling på en eller annen måte inkluderes i opplegget. 

Fordeler: 
Alle ansatte er engasjert i det samme prosjektet/tema/utviklingsarbeidet, hvilket • 
gir større mulighet til å lykkes og få til et reelt ”løft”
Kurs/utdanning er direkte rettet mot noe som faktisk skjer i barnehagens arbeid/• 
hverdagen (ikke noe som kunne-ha-skjedd-hvis-vi-bare-orket), hvilket gir større 
mulighet for å faktisk oppnå en endring/utvikling
Alle ansatte er med, noe som er positivt for arbeidsmiljøet, og ”rettferdig”• 

Ulemper:
Omfattende, krevende for barnehagen• 
Forankring - avhengig av at alle ”vil”• 
Personellendringer gjennom prosessperioden kan by på ekstra utfordringer• 

Eksempel på rammer for utviklingskonsept
Kursgjennomføring i 3-4 regioner• 
Prosessperiode på 1 ½ - 2 år• 
Konsept består f.eks av:• 

1-2 Kursdager, felles for alle ansatte og/eller pedagoger og assistenter hver • 
for seg 
Mellom samlingene: • 

Prosjektarbeid i egen barnehage• 
Nettverksmøter• 
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Veiledning• 
Avslutningsvis 1-2 kursdager.• 

Denne forståelsen av ”helhetskonsept” kan ha utgangspunkt i ulike deler av virk-
somheten/ulike vinklinger/ulike temaer.

Nedenfor følger noen eksempler på tematikk for slike helhetlige utviklingskon-
septer. 

a.   Helhetskonsepter med fokus på/utgangspunkt i ny rammeplan
Det fi nnes konsepter for dette ved fl ere høgskoler og de brukes av mange (kom-• 
munale) barnehager. 
Tilgjengelig og utprøvd opplegg (og dermed relativt billig og relativt raskt)• 
Andre gjør dette allerede.• 
En del menighetsbarnehager kan allerede være tilbudt slikt opplegg gjennom sin • 
kommune.
De spesielle sidene ved menighetsbarnehager blir i liten grad fokus.• 

b.   Helhetskonsept med fokus på/utgangspunkt i veiledning
Ferdig opplegg fi nnes allerede, utprøvde opplegg.• 
Et opplegg går ut på at førskolelærere skal veilede assistenter gjennom en spe-• 
siell veiledningsteknikk, med kursing av førskolelærer og assistenter hver for seg, 
gruppearbeid, nettverksarbeid og egentrening. Teknikken kan brukes i andre 
sammenhenger.
Litt snevert.• 
Intet fokus på det spesielle ved menighetsbarnehager.• 

c.  Helhetskonsept med fokus på/utgangspunkt i kvalitetsutvikling
Flere aktører tilbyr opplegg for kvalitetsutvikling i barnehage. Kursdager, nett-• 
verksgrupper, veiledning, prosessorientert utviklingsarbeid i barnehagen. 
Foreløpig uklart hva ”kvalitetsutvikling” innebærer konkret i denne sammenhen-• 
gen.
Mange kommuner har kvalitetsundersøkelser av barnehager, det er ulikt om private • 
barnehager omfattes av undersøkelsene. KS og KRD har utviklet kvalitetsindika-
torer/spørreskjema som mange bruker. Mange har egne skjema som muligens 
bygger på dette. Enkelte barnehager har utviklet egne indikatorer.
Undersøkelser som fi nnes går ikke videre fra måling av kvalitet til å bruke resul-• 
tater i utvikling av virksomheten.
Kan eventuelt knyttes til ”Stadig bedre” Kvalitet i trosopplæring (KA). • 

d.   Helhetskonsept med fokus på/utgangspunkt i profi lutvikling/verdibarnehage
En innretning som særlig fokuserer på utfordringene knyttet til full barnehagedek-• 
ning og konkurranse om ”kundene”. Menighetsbarnehagene er i en konkurranse-
situasjon og må tydeliggjøre og utvikle sin profi l/sitt særlige barnehagetilbud 
(noe som er nyttig i konkurranse om både barn og personell).
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Kan eventuelt knyttes til utvikling av et ”grunnlagsdokument/verdidokument” for • 
menighetsbarnehage.
Kan kanskje knyttes til utviklingsarbeid som skjer for førskolealder i trosopp-• 
læringsreformen.
Bør inkludere konkrete ting som markedsføring/PR-kurs.• 
Omfatter de største utfordringene barnehagene sliter med: Konkurranse om barn • 
og konkurranse om ansatte.
Fokus på både ledelsen av barnehagen – som er en nøkkelfaktor i alt utviklings-• 
arbeid – og på det øvrige personalet.
Kan eventuelt videreføres i opplegg knyttet til kvalitetsutvikling (først utvikle en • 
profi l/grunnlagstenkning – så kvaliteten på virksomheten).

8. Konklusjon

Generelle konklusjoner 
Barnehagesektoren er en sektor med særlig store utfordringer. I samme periode 1. 
opplever sektoren store endringer i både innholdsbestemmelser (ny rammeplan), 
vilkår og driftsforhold (ny barnehagelov), politiske målsettinger og krav fra bruk-
erne (gjennom full barnehagedekning). 

Den største utfordringen er likevel at barnehagene strever med personellmangel, 2. 
voldsom konkurranse om alle grupper av personell og stor utskiftning i stabene. 
Situasjonen forverres av stor barnehageutbygging som fører til større behov for 
personale på landsbasis.

Små eiere, til dels trange økonomiske vilkår og det faktum at barnehagene ofte 3. 
drives ”litt på sida” av menighetens ordinære arbeid har ført til at kompetan-
seutvikling mange steder har vært lavt prioritert. 

Disse tre forhold gjør at barnehagesektoren har særlig store kompetansebehov.

4. Kompetansebehovene kan deles i fi re hovedgrupper:
a. Kompetansebehov knyttet til endringer:

Innhold i barnehagen – rammeplan• 
Ledelse og administrasjon• 
Verdigrunnlag og profi lering• 

b. Kompetansebehov knyttet til personellmangel:
Ledelse, organisasjonsutvikling, rekruttering• 
Utdannelse til personell som ikke har nødvendig kompetanse (før-• 
skolelærer, fagbrev barne- og ungdomsarbeider, ledelse)
Tiltak som gjør barnehagen til en attraktiv arbeidsplass (i stor grad knyttet • 
til ledelsesfunksjonen gjennom f. eks profi lering, fagmiljø, kompetanse-
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planer, veiledningstilbud osv)

c. ”Alminnelige kompetansebehov”. Ansatte og virksomhetens behov for på-
fyll, oppdatering, utvikling og inspirasjon. 

d. Særlige kompetansebehov knyttet til å være menighetsbarnehage
Verdigrunnlag for barnehagen• 
Kristen tro• 

5. Alle grupper av ansatte har store behov. Mange av nøkkelfunksjonene og –ut-
fordringene er likevel knyttet til ledelsesfunksjonene, både styrerfunksjonen og 
pedagogisk lederfunksjonen. Utvikling knyttet til disse funksjoner vil få positive 
ringvirkninger for de øvrige ansatte. Det anbefales derfor at kompetanseutvikling 
for ledelsesfunksjonene prioriteres i første omgang.

 
6. Det er nødvendig å gjennomdrøfte tenkningen omkring menighetsbarnehagenes 

begrunnelse, innhold og verdigrunnlag i en tid med bl.a. nye diakonale og sosi-
ale utfordringer i samfunnet, full barnehagedekning og (etter hvert) ny trosopp-
læringsplan.

7. Den enkelte virksomhet skal utvikle kompetanseplaner, jf. Hovedavtalen §12. 

Konkrete anbefalinger
8. De store og sammensatte utfordringene gjør at helhetlige og prosessorienterte 

kompetanseutviklingskonsepter, utpeker seg og anbefales. Et konsept i tråd med 
punkt 7.11.d ”Helhetskonsept med fokus på/utgangspunkt i profi lutvikling/ver-
dibarnehage” vil i særlig grad imøtekomme menighetsbarnehagenes utfordring-
er. Utvikling av et slikt konsept bør søkes initiert fra sentralt hold.

9.  Det bør utvikles et grunnlags- og verdidokument for ”verdibarnehager” (jf. punkt 
6) som  forsøker å tydeliggjøre menighetsbarnehagenes begrunnelse og profi l. Et 
slikt dokument må være forankret både barnehagefaglig og kirkefaglig og samti-
dig ta hensyn til regionale variasjoner. Dette arbeidet bør initieres fra KA.

10. Assistenter bør få mulighet til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Det an-
befales at det sentralt utvikles informasjonsmateriell om dette fagbrevet samt de 
muligheter og rettigheter som fi nnes gjennom kompetansereformen. Det anbe-
fales videre at arbeidsgiverne tilrettelegger for at assistenter kan ta slik utdan-
ning. 

11.  Arbeidsgivere bør oppfordre styrere og pedagogiske ledere uten førskolelærer-
utdanning kan ta slik utdanning ved å bruke etablerte studietilbud heltid/deltid 
samt de spesielle ordninger for avkorting av utdanning, opptak på grunnlag av 
realkompetanse osv som fi nnes gjennom kompetansereformen. 
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12.  Virksomhetene bør tilrettelegge for kollegaveiledning og annen systematisk kom-
petanseutveksling enten internt eller gjennom nettverk med andre barnehager. 

13.  Virksomhetene bør tilrettelegge for at det gjennomføres en form for ”grunnkurs 
i kirke/kristendom” for assistenter, for eksempel gjennom samarbeid med den 
lokale kirke/prest/kateket. Eventuelt bør en egnet aktør på sentralt hold utvikle 
dagskurs som virksomhetene kan bestille.

 

Lenke 1: Barnehageloven
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html 

Lenke 2: Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-ram-
meplanen.pdf 

Lenke 3: Kompetanse i barnehagen. Strategi for kompetanseutvikling 
i barnehagesektoren 2007-2010 (Kunnskapsdepartementet (KD))
http://www.ka.no/dokument/KD_utkast_til_kompetanseutv_bh.pdf
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