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Forord 
 

 

Rennebu kommunes kompetanseplan for barnehage og skole 2019-2022 er et styringsdokument 

for alle involverte parter i barnehage og skole. Felles satsinger og stor grad av samhandling 

bidrar til utvikling i samme retning, og det er derfor naturlig å lage felles plan. Målgruppen er 

ansatte, ledelse og politikere. En kompetanseplan gir viktig informasjon til berørte parter og styrker 

kommunikasjonen internt og viser hvilke prioriterte satsinger virksomhetene har.  

 

Planen bygger på både statlige og kommunale føringer. Statusrapport over tilstanden i 

barnehagene og skolen, ”Eier melder, deg forteller – fra barnehagene og skolen i Rennebu 

2019”, står sentralt i dette arbeidet. Plan for kompetanse – og kvalitetsutvikling for barnehagene 

og skolen i Rennebu 2019-2022 er en naturlig forlengelse av denne statusrapporten.   

 

Planen skal ligge til grunn når enhetene utarbeider sine årsplaner. Planen er 4-årig og revideres 

hvert år.  

 

En god barnehage og skole krever kompetente ledere og en faglig reflektert personalgruppe. 

Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen og skolen oppfyller sine samfunnsmandat i tråd 

med barnehagens og skolens formål, innhold og oppgaver.  

 

Planen er drøftet med tillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet.  

 

 

 

 

 

Rennebu, mai 2019 

 

 

 

 

Marta Hage, styrer    Ruth Kvam Grøtte, styrer  

Vonheim barnehager    Voll barnehage 

 

    

Gerd Staverløkk, rektor    Nina Rise Oddan      

Rennebu barne- og ungdomsskole   Rådgiver oppvekst                 
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Kommunen som barnehagemyndighet, barnehageeier og skoleeier 
 

Barnehagemyndighet: 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten skal påse at alle barnehagene 

i kommunen, både private og kommunale, drives i samsvar med gjeldende regelverk. 

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon for å påse regelverksetterlevelse, jf. 

barnehageloven § 8 første ledd. Disse virkemidlene er veiledning, tilsyn og godkjenning.  

Kommunen som barnehagemyndighet har myndighetsutøvelse, ikke styringsrett.  Dette 

innebærer at barnehagemyndigheten kun kan kreve at minstekravene i loven er oppfylt. 

Barnehagemyndigheten kan ikke bestemme kvaliteten på tilbudet utover dette.  

Barnehagemyndigheten har også som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, 

behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager og andre 

myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter. 

Barnehageeier: 

Kommunen er barnehageeier for kommunale barnehager og har styringsrett gjennom eierskap. 

Dette innebærer at kommunen som barnehageeier kan kreve at barnehagen utfører oppgaver, og 

kan bestemme hvordan barnehagen skal løse de enkelte oppgavene og bestemme kvaliteten på 

barnehagetilbudet. Barnehageeier står formelt ansvarlig for at barnehagen oppfyller loven.  

 

Rådmannen har pekt ut rådgiver oppvekst som barnehage- og skolefaglig ansvarlig i kommunen, 

og som følge av dette også ansvar for på administrativt nivå å utføre barnehageeier og 

barnehagemyndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter (Elements sak 2019/337).  

Administrativt i Rennebu kommune er det dermed samme person, rådgiver oppvekst, som 

ivaretar rollen som barnehagemyndighet og barnehageeier. Denne dobbeltrollen kan være en 

balansegang, og det er viktig at personen er tydelig i forhold til hvilke situasjoner en opptrer som 

barnehageeier og hvilke situasjoner en opptrer som barnehagemyndighet.  

 

Skoleeier:  

Kommunen er skoleeier for kommunale skoler og har styringsrett gjennom eierskap. Dette 

innebærer at kommunen som skoleeier kan kreve at skolen utfører oppgaver og bestemme 

kvaliteten på skoletilbudet. Skoleeier står formelt ansvarlig for at skolen oppfyller loven. 

Skoleeier har en sterk og tydelig rolle i å videreføre nasjonale vedtak og føringer til lokalt nivå. 

Rollen innebærer også et tydelig ansvar for å være pådriver og til å gi støtte til kommunens 

tjenesteutvikling innen opplæring.  

 

Som arbeidsgiver har kommunen som barnehage- og skoleeier ansvar for å gi de ansatte 

nødvendig opplæring for å kunne utøve yrket. Kommunen som barnehagemyndighet har i tillegg 

et overordnet ansvar for å påse og sikre at barna får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. 

Kommunens kompetanseplan skal ivareta både nasjonale føringer og lokale behov.  

 

Andre begreper 

Etterutdanning – er ajourføring og videreutvikling av kompetanse og som ikke gir studiepoeng til 

den enkelte ansatte.  

Videreutdanning – er ny kompetanse som øker den formelle kompetansen og gir studiepoeng til 

den enkelte ansatte.  
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Forankring 

 

Sentrale føringer 
 

Rammeplan for barnehagen, kap 2. Ansvar og roller.  

«Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene 

og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. (….) 

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med 

gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven §7 første ledd. Barnehageeieren har dermed 

juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. Et kompetent pedagogisk personale er en 

forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet. Det forutsettes derfor at barnehageeieren 

vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring. (...) Styreren skal sørge 

for at personalet får ta i bruk sin kompetanse.».  

 

Kompetanse for framtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 

2018-2022  

Strategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av rammeplanen for 

barnehagens innhold og oppgaver. Strategien er revidert og gjelder for perioden 2018-2022.  

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Den skal bidra til at:  

 

- Andelen barnehagelærere øker. 

- Andelen barne- og ungdomsarbeidere øker. 

- Alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning. 

- Flere barnehagelærere har kompetanse på mastergradsnivå. 

- Alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert 

kompetanseutvikling.  

 

Karriereveier og utviklingsmuligheter for ansatte i barnehagen er beskrevet i strategien. 

Kompetansetiltakene som inngår er rettet mot alle grupper ansatte.  

 

Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som involverer hele personalet, og som foregår 

i den enkelte barnehage. Tiltaket vil være sentralt i regional ordning for kompetanseutvikling for 

barnehage. En ordning hvor relevante barnehageaktører inngår i regionale samarbeidsfora som 

skal enes om prioriteringer for kompetanseutvikling.  

 

Fire prinsipp skal ligge til grunn for utvikling, organisering og innhold i kompetanseutviklingen:  

 

- Kompetansetiltakene skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav.  

- Barnehagens eier og ledelse skal legge til rette for kompetanseutvikling for alle ansatte.  

- Individuelle og kollektive kompetansetiltak skal ses i sammenheng.  

- Aktørene i barnehagesektoren skal samarbeide om kompetanseutviklingen.  

 

Fire tematiske satsingsområder gir overordnede føringer for kompetanseutviklingen i 

barnehagesektoren. Områdene er forankret i rammeplanen og gir rom for å vurdere lokale 

kompetansebehov. Satsingsområdene er:  

 

- Barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

- Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.  

- Språk og kommunikasjon.  

- Barnehagens verdigrunnlag.  
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Strategien tydeliggjør de ulike aktørenes ansvar og roller i kompetanseutviklingsarbeidet. Dette 

er en viktig forutsetning for å lykkes med arbeidet.  

 

Kommunen som barnehagemyndighet skal bl.a. påse at barna får et pedagogisk trygt 

barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen, utvikle kompetanseplan som 

ivaretar nasjonale føringer og lokale behov som en forutsetning for tildeling av statlige midler, 

prioritere og tildele kompetansemidler for å ivareta kompetansebehov i barnehagene, delta i 

regionalt kompetansenettverk om utvikling og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak.   

 

Kommunen som barnehageeier skal bl.a. sørge for at personalet har riktig og nødvendig 

kompetanse, initiere og legge til rette for at de ansatte får nødvendig opplæring og 

kompetanseheving og bidra med egne midler til kompetansetiltak.  

 

Regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage - REKOM 

Som beskrevet i «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og 

rekruttering 2018-2022» skal regionale ordninger for kompetanseutvikling for barnehage 

etableres og videreutvikles. Den regionale ordningen, REKOM, skal legge til rette for et styrket 

samarbeid om kompetanseutvikling mellom barnehagemyndigheter, barnehageeiere, 

universiteter og høgskoler, fylkesmennene og eventuelt andre aktører.  

REKOM skal bidra til en felles retning og forutsigbarhet for aktørene ved at det etableres 

fylkesvise samarbeidsforum der aktørene blir enige om en langsiktig kompetanseutviklingsplan 

for barnehager i tilhørende regioner (kompetansenettverk). Dette betyr konkret at alle midlene 

som fylkesmannen tidligere har hatt ansvar for, slik som kompetansemidler, 

tilretteleggingsmidler for studier, fagbrev, og midler til ulike nettverk skal utbetales til 

samarbeidsforumet til kompetansenettverkene.  

 

Fylkesmannen i Trøndelag er i gang med opprettelse av samarbeidsforum og regionale 

kompetansenettverk, og disse skal være operative fra 2019. Samarbeidsforum er det øverste 

beslutningsorganet. Det er ti kompetansenettverk i fylket, og hvert av disse er representert i 

forumet. Kommunene i Gauldalsregionen  fortsetter som et kompetansenettverk i den regionale 

ordningen for kompetanseutvikling.  I 2019/2020 arbeides det med å utarbeide en overordnet og 

langsiktig plan for ordningen på fylkesnivå, samt en egen langsiktig kompetanseutviklingsplan 

for kompetansenettverket Gauldalsregionen. Dette betyr at barnehagene i Rennebu må forholde 

seg til kompetanseutviklingsplanene for fylket og Gauldalsregionen. Alle barnehagene i 

Gauldalsregionen skal våren 2019 gjennomføre Ståstedsanalysen; en analyse av barnehagens 

praksis på barnehagens innhold og oppgaver. Denne analysen danner utgangspunkt for 

utviklingstiltak som skal gjennomføres i barnehager/kommuner i Gauldalsregionen i årene 

framover.   

 

Kompetanseutvikling i skolen, Opplæringsloven § 10-8. 

"Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren 

skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i 

skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege 

og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i 

skolen og samfunnet." 

Det vises forøvrig også til  

- Opplæringsloven § 10-2. ang. krav om relevant kompetanse i undervisningsfag. 

- Opplæringsloven § 13-10. ang. ansvarsomfang og skoleeiers forsvarlige system. 

- Forskrift til opplæringsloven, kap. 14 ang. krav til kompetanse ved tilsetting og undervisning.  
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”Kompetanse for kvalitet” - strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem 

mot 2025.  

I september 2015 ble ny strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere ”Kompetanse for 

kvalitet” undertegnet. Satsingen på videreutdanning vil bli videreført på et høyt nivå i årene som 

kommer, for at skoleeiere skal ha mulighet til å oppfylle de nye kompetansekravene til 

undervisning fram mot 2025.  

 

Kompetansekravene er:  

Barnetrinn: Lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk, 

må ha minst 30 studiepoeng i faget.  

Ungdomstrinn: Lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og 

samisk, må ha minst 60 studiepoeng i faget.  

 

Det stilles krav til relevant kompetanse for å undervise i alle fag i grunnopplæringen, og 

videreutdanningsstrategien bidrar til å styrke kompetansen i alle undervisningsfag i grunnskolen. 

Videreutdanningstilbudene skal i tillegg støtte opp om nasjonale og lokale satsinger. Muligheten 

for lærere til å søke om ordinære studietilbud som ikke er opprettet spesielt for strategien, 

opprettholdes. Tilbud om videreutdanning som ikke gir økt kompetanse i undervisningsfag, eller 

som ikke er begrunnet i nasjonale satsinger, skal begrenses.  

 

Skoleeier har ansvaret for at kompetansekravene er oppfylt. Skoleeiere skal kartlegge behov for 

videreutdanning på den enkelte skole og samarbeide med arbeidstakerne om langsiktige planer 

for kompetanseutvikling, inkludert hvordan de nye kompetansekravene skal oppfylles innen 

2025. For oppfølging av strategien for Rennebuskolen, se lengre bak i planen.  

 

 

Meld. St. 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen: 

Regjeringen la våren 2017 fram en ny stortingsmelding; "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i 

skolen" (Meld. St. 21 (2016-2017). I meldingen ble bl.a plikt til tidlig innsats og ny tredelt 

modell for kompetanseutvikling i skolen foreslått.  

Fra 1. august 2018 ble kommunens plikt til å tilby intensiv opplæring lovfestet. Alle elever på 1.-

4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning skal få tilbud om 

intensiv opplæring.  

I tråd med stortingsmeldingen, innføres det nå en ny modell for kompetanseutvikling i 

grunnskolen. Modellen består av 3 ordninger; desentralisert kompetanseutvikling, 

oppfølgingsordning og innovasjonsordningen.  

Desentralisert kompetanseutvikling for skole – DEKOM 

DEKOM skal støtte opp under kommunens ansvar for kvalitetsutvikling i skolene. Ordningen 

skal stimulere til langsiktig partnerskap mellom skoler og lærerutdanningen. Dette samarbeidet 

har et dobbelt formål; lærerutdanningen får anledning til å lære av praksisfeltet, og skolene får 

tilgang på forskningsbasert kunnskap fra universitet og høgskoler.  

Kompetanseutviklingen skal møte lokale behov som kommer fram gjennom lokal 

tilstandsvurdering. Temaene er ikke knyttet opp mot spesielle fag eller fagområder. Det som er 

viktig er at de skal dekke de tre nasjonale sektormålene:  

- Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
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- Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse.  

- Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.  

DEKOM er i oppstartsfasen, og i Trøndelag formes en egen «Trøndelagsmodell». 

Samarbeidsforum er det øverste beslutningsorganet. Det er ti kompetansenettverk i fylket, og 

hvert av disse er representert i forumet. Universitetene skal være samarbeidspartnere, og skal 

bidra til at den skolebaserte kompetanseutviklingen er forsknings- og kunnskapsbasert. 

Fylkesmannen får i oppgave å fordele midlene i tråd med hva kommunene er blitt enige om, 

stimulere til framdrift i kompetansenettverkene, samt følge opp at kvalitetsutviklingstiltakene 

blir gjennomført etter planen.  

Midlene skal benyttes til etterutdanning og ikke til videreutdanning, og skal favne så mange 

lærere som mulig og fremme kollektive prosesser for profesjonsutvikling.  

For å motta de statlige midlene er det krav om at skoleeierne skal bidra med finansiering 

tilsvarende 30% av de statlige midlene.  

Oppfølgingsordningen 

En annen ordning i den nye modellen for kompetanseutvikling i skolen er oppfølgingsordningen. 

Oppfølgingsordning er opprettet for kommuner som over tid har svake resultater på sentrale 

områder i opplæringen. Disse kommunene får tilbud om statlig støtte og veiledning.  

Det er utviklet et indikatorsett som formidler en forventning til hvilke resultater kommuner skal 

oppnå på sentrale områder i opplæringen. Indikatorsettet består av indikatorer for læringsmiljø 

og læringsutbytte. Disse indikatorene er utgangspunkt for en nedre grense for kvalitet på sentrale 

områder i opplæringen. Indikatorsettet er ikke lovregulert, men er et verktøy for at 

fylkesmannsembetene skal kunne identifisere kommuner som kan ha behov for oppfølging. 

Kommuner som kommer under den nedre grensen for kvalitet på sentrale områder i opplæringen 

får tilbud om støtte og veiledning; men er ikke forpliktet til å gjennomføre bestemte tiltak for å 

endre situasjonen. Tilbudet er ikke obligatorisk, og kommuner kan velge å avslå tilbudet.  

Innovasjonsordningen 

Innovasjonsordningen er forskning på effekter av tiltak i barnehage og skole. Formålet med 

satsingen er å undersøke effekten av tiltak som iverksettes for å få bedre kvalitet i barnehage og 

skole. Ordningen skal resultere i mer forskningsbasert kunnskap som er relevant for barnehagens 

og skolens arbeid med å drive utviklingsarbeid og forbedre praksis.  
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Kommunale føringer 

 
Kommuneplan for Rennebu – Samfunnsdel 2013 – 2025 Mål og strategier 

Rennebu kommune ønsker å øke aktiviteten i kommunen. For å bidra til dette skal det arbeides 

med fire overordna tema: bolyst, næringsutvikling, kompetanse og regionalt samarbeid. Hvert 

tema har mål med underliggende strategier, som viser hva som skal prioriteres for å nå målet. 

Det er prioritert to tema med noen av strategiene fra samfunnsdelen som har relevans for 

kompetanse- og kvalitetsutvikling innen barnehage- og skolesektoren: 

 

Bolyst - overordna mål: Rennebu skal ha bokvaliteter som gjør kommunen til et attraktivt 

alternativ for bosetting i regionen:  

 

- Barnehage og skole skal være gode arenaer for utvikling og læring i fellesskap med 

andre, med mestring og utfordring til den enkelte 

- Utvikle tverrfaglig samarbeid for personer eller familier med sammensatte behov 

- Kommunens fokus på folkehelse skal gjenspeiles i all planlegging 

 

Kompetanse - overordna mål: Rennebu skal ha attraktive arbeids- og utviklingsmuligheter 

innenfor ulike kompetanseområder:  

 

- Rekruttere og utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere 

- Satse offensivt for flere lærlingeplasser og stimulere unge til å ta fagbrev 

- Samarbeide med forskning- og utdanningsmiljøer for å få tilgang på kompetanse, nye 

impulser og gode løsninger 

 
 

Det lokale fotavtrykk 

Barnehage-/skoleåret 2014/2015 ble det arbeidet med å finne et felles verdigrunnlag for 

barnehagene og skolene i Rennebu. Det ble gjennomført en prosess med bred involvering fra 

foreldre, barn/elever, ansatte og politikere for å utvikle en felles retning og kjennetegn på 

innholdet i barnehagene og skolene. Disse styrer kvalitetsutviklingen i barnehagene og skolene i 

Rennebu. Målet er at barn og unge i Rennebu møter en hverdag hvor formålsparagrafene og ”Det 

lokale fotavtrykk” preger den daglige aktiviteten og danner et godt grunnlag for den brede 

dannelsesprosessen. Arbeidet er oppsummert og presentert i folderen ”Det lokale fotavtrykk”, 

som er delt ut til alle foresatte, ansatte og politikere. 

Verdier som styrer arbeidet i barnehagene og skolene i Rennebu er: 

Lyst til å lære gjennom 

 lokal forankring 

 mangfold som ressurs 

 utvikling gjennom å spille på lag 

Eier melder, deg forteller – fra barnehagene og skolene i Rennebu 2019 

Barnehagene og skolene i Rennebu har de siste årene utarbeidet en felles rapport over tilstanden i 

barnehagene og skolene i kommunen. Hensikten med rapporten er å gi et ”ærlig” innblikk i 

hvordan tilstanden i barnehagene og skolene i Rennebu er, og den inneholder faktatall og 

målbare læringsresultater, i tillegg til en del fortellinger og bilder som synliggjør hverdagen i 

barnehagene og skolen vår.   
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Rapporten oppsummere hva barnehagene og skolen ønsker å sette hovedfokus på fremover.  

 

Utviklingsområder for barnehagene:  

1. Implementering av Rammeplan for barnehagen.  

2. Barnehagebasert kompetanseutvikling – gjennomføring og analyse av Ståstedsanalysen 

(sammen med Gauldalsregionen). 

3. Foreldrerollen (tverrfaglig samarbeid i Rennebu kommune)  

 

 

Utviklingsområder for skolen:  

1. Grunnleggende ferdigheter: 

a. Lesing 

b. IKT som pedagogisk læringsverktøy 

c. Regning – ny undervisningsmetode i matematikk (i samarbeid med Oppdal og 

Melhus). 

2. Foreldrerollen (tverrfaglig samarbeid i Rennebu kommune). 

3. Ledelse av kompetanseutvikling (sammen med Gauldalsregionen). 

4. Engelsk (sammen med Gauldalsregionen). 

 

Fagfornyelsen og ny overordnet del av læreplanverket står sentralt og vil påvirke og 

gjennomsyre arbeidet med de ulike utviklingsområdene i skolen.  

 

 
Fra eldst til yngst. Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i 

Rennebu kommune 

Felles kommunal plan for overgangen mellom barnehage og skole i kommunen.  

 

 

Tiltaksplan 

 
Kompetansekartlegging i barnehagene  
 

Alle styrere og pedagogiske ledere i Rennebu kommune har godkjent utdanning. Begge styrerne 

har gjennomført den nasjonale styrerutdanningen ved Høgskolen Dronning Mauds Minne. At 

alle styrere og pedagogiske ledere har godkjent utdanning bidrar til å sikre god faglig kvalitet i 

barnehagene. Styrere og pedagogiske ledere som har kompetanse i å sette i gang refleksjons- og 

læringsprosesser i egen barnehage, styrker kompetansen hos alle ansatte i barnehagene.  

 

Barnehagene i Rennebu har nådd målet om at 75% av ansatte i «annen grunnbemanning» skal 

være fagarbeidere. Det er 14 ansatte innen «annen grunnbemanning», og av disse er 10 stk 

barne- og ungdomsfagarbeidere og to har annen fagarbeiderutdanning. Over 85% av de som har 

assistentstillinger i barnehagene er dermed fagarbeidere.  

 

Norm for pedagogisk bemanning:  

Normen medfører at barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder pr. syv barn under tre år og 

en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til (ett barn ekstra) utløser krav om en ny 

fulltidsstilling som pedagogisk leder. Rennebu kommune oppfyller pr. oktober 2018 norm for 

pedagogisk bemanning i begge barnehagene. 
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Bemanningsnorm:  

Bemanningsnormen innebærer et minimumskrav til grunnbemanning i barnehagene. Det stilles 

krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer en ansatt per tre barn under tre år, og en 

ansatt per seks barn over tre år. Rennebu kommune oppfyller pr. oktober 2018 

bemanningsnormen.  

 

Oppfølging: 

I henhold til samfunnsdel i kommuneplan 2013-2025 er det et mål at Rennebu skal ha attraktive 

arbeids- og utviklingsmuligheter innenfor ulike kompetanseområder. Det er behov for økt og ny 

kompetanse for å være rustet til å møte stadig nye krav til det pedagogiske arbeidet.  

I den statlige strategien for kompetanse og rekruttering 2018 -2022, Kompetanse for fremtidens 

barnehage, er det skissert ulike kompetanseutviklingstiltak for hele personalgruppen, det gjelder 

videreutdanning for barnehagelærere, lederutdanning for styrere, mastergrader og doktorgrad 

(Ph.d.). Rennebu kommune vil sammen med de andre kommunen i Gauldalsregionen og 

Fylkesmannen følge opp den statlige strategien gjennom ulike kompetanseutviklingstiltak for 

barnehagene i Gauldalsregionen. I 2019/2020 arbeides det med å utarbeide en overordnet og 

langsiktig plan for ordningen på fylkesnivå, samt en egen langsiktig kompetanseutviklingsplan 

for kompetansenettverket Gauldalsregionen. Dette betyr at barnehagene i Rennebu må forholde 

seg til kompetanseutviklingsplanene for fylket og Gauldalsregionen. Alle barnehagene i 

Gauldalsregionen skal våren 2019 gjennomføre Ståstedsanalysen; en analyse av barnehagens 

praksis på barnehagens innhold og oppgaver. Denne analysen danner utgangspunkt for 

utviklingstiltak som skal gjennomføres i barnehager/kommuner i Gauldalsregionen i årene 

framover. 

 

Videreutdanning: 

 

Gjennom strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»  kommer det fram at staten bidrar 

til midler til kompetanseutviklingstiltak for ansatte i barnehagen. Tiltakene skal bidra til å nå 

målene i strategien og inkluderer både individuell og kollektiv kompetanseutvikling for alle 

grupper ansatte. Tilretteleggingsmidler til barnehageeiere  som har ansatte som deltar på 

kompetanseutviklingstilbud, skal støtte opp om deltakelse og legge til rette for at ansatte kan 

gjennomføre studiet. Regjeringens årlige budsjettbehandlinger kan få konsekvenser for 

videreutvikling og finansiering av kompetanseutviklingstiltak og tilretteleggingsmidler.  

 

Oversikt over kompetanseutviklingstiltak i forbindelse med strategien «Kompetanse for 

fremtidens barnehage»:  

 

Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak:  

Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, 

og som foregår i den enkelte barnehage. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, 

styrer og eier og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet i 

barnehagen, på tvers av kompetansenivå. Tiltaket er sentralt i videreutvikling av regionale 

ordninger for kompetanseutvikling (REKOM).  

 

 

Kompetansetiltak for barnehagelærere: 

Barnehageeier kan motta statlige midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud som 

Utdanningsdirektoratet har igangsatt. Dette er studieplasser som er tildelt via Udir sin søkeportal, 

og gjelder følgende studier: 
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 Språkutvikling og språklæring 

 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 

 Naturfag og matematikk 

 Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TiB) 

 Veilederutdanning for praksislærere 

En barnehagelærer tar faget «Språkutvikling og språklæring» ved Dronning Mauds Minne 

Høgskole i barnehageåret 2018/2019.  

 

For barne- og ungdomsarbeidere og assistenter: 

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er et tilbud til assistenter og barne- og 

ungdomsarbeidere som ønsker å utdanne seg til barnehagelærere. Muligheten for å kombinere 

jobb og studier bidrar til å rekruttere studenter som ikke ville valgt heltidsutdanning.  

 

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider/praksiskandidatordningen er en ordning som retter seg 

mot assistenter med lang erfaring fra arbeid i barnehage. Ordningen gir assistenter mulighet til å 

gå opp til fagprøven slik at de får formalisert sin kompetanse.  

 

Fagskoleutdanning i oppvekstfag er en videreutdanning for fagarbeidere og assistenter med 

minimum fem års erfaring fra arbeid med barn. Tiltaket gir mulighet for økt kompetanse 

innenfor tre fordypningsområder:  

 Barn med særskilte behov 

 Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse   

 Arbeid med de yngste barna (0-3) i barnehagen.  

 

Kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistenter i barnehagen er et studietilbud på 15 

studiepoeng og målet er å gi fagarbeidere og assistenter en innsikt i barnehagetradisjon, 

yrkesetikk og erfaring med pedagogisk refleksjon.  

 

 

Kompetansekartlegging i skolen 
 

Det lages årlig en oversikt over kompetansebehovet for skolen; "Enhetens oversikt over 

kompetansebehov". Denne oversikten oppsummerer faglig kompetanse og antall ansatte som 

behøves for å oppfylle de behov skolen har og det lover og forskrifter krever. Oversikten danner 

grunnlag for utlysning og tilsetting av pedagogisk personale, samt prioriteringer ved 

videreutdanning/etterutdanning for ansatte. Oversikten har et tidsperspektiv på fire år, og brukes 

også som utgangspunkt i enhetens økonomi- og budsjettprosess. Oversikten danner også 

grunnlag for tiltak i «Plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehagene og skolen i 

Rennebu».  

Gjennom bl.a. evaluering av nasjonale kartlegginger og samtaler med ansatte i 2018 har skolene 

kartlagt følgende kompetansebehov:   

- engelsk på barnetrinnet (30 studiepoeng) 

- norsk og tysk på ungdomsskolen (60 + 30 studiepoeng) 

- utvikling av lærerrollen (bl.a. relasjonskompetanse, tolærersystem).  

- undervisningspersonalet skal tilegne seg kunnskap slik at de kan gi alle elevene gode 

grunnleggende ferdigheter 

- undervisningspersonalet må kunne gi elevene motivasjon og mestring gjennom praktisk, 

variert og relevant undervisning 
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- drive skolebasert utviklingsarbeid ved kompetansedeling og refleksjon om pedagogisk 

praksis  

- Videreutvikle kompetanse i personalet i forhold til og arbeidet med IT som pedagogisk 

verktøy.  

  

Tiltak: 

- Videre- og etterutdanne pedagogisk personale både i enkeltfag (for eksempel engelsk, 

norsk og tysk) og på mer generelle områder (for eksempel utvikling av lærerrollen). Dette 

vil i stor grad skje gjennom UDIR sin etterutdanning og Gauldalsregionens felles 

kompetanseutviklingsplan 

- Videreutvikle faste arenaer for kompetansedeling i Rennebuskolen og delta aktivt i arena 

Gauldalsregionen mtp kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. 

- IT skal være et innovativt pedagogisk læringsverktøy for å gi alle læring på sitt nivå.  

- Arbeide med ”Det lokale fotavtrykk”.   

 

Oppfølging av Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning for 

lærere og skoleledere frem mot 2025:  
 

Som nevnt tidligere i planen er det fagene engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og 

samisk som skal være særlig prioritert i strategiperioden, slik at skoleeier skal kunne oppfylle 

de nye kompetansekravene til undervisning i disse fagene (30 studiepoeng for undervisning 

på barnetrinnet, 60 studiepoeng for undervisning på ungdomstrinnet).  

 

I strategien legges det føringer og plikter for skoleeier. Pliktene som kommunen må oppfylle 

er:  

 prioriterer lærere som ikke oppfyller kompetansekravene når søknader om 

videreutdanning behandles 

 informerer om satsingen og motiverer skoleledere og lærere til å delta 

 bruker strategien aktivt som en del av ansvaret for å ha riktig og nødvendig 

kompetanse i virksomheten 

 kartlegger behov for videreutdanning på den enkelte skole og samarbeider med 

arbeidstakerne om langsiktige planer for kompetanseutvikling, inkludert hvordan de 

nye kompetansekravene skal oppfylles innen 2025 

 forankrer strategien for videreutdanning i sin egen organisasjon 

 samarbeider lokalt og regionalt med arbeidstakerorganisasjoner og universiteter og 

høyskoler om å utvikle gode studietilbud med utgangspunkt i skolens behov 

 legger til rette for deltakelse gjennom organiseringen av videreutdanningen, dekker 

en viss andel av vikarutgiftene og utgifter til reise, opphold, læremidler mv. 

 foretar evalueringer av gjennomføringen av strategien i samarbeid med partene 

 samarbeider med lærerutdanningsinstitusjonene om å legge til rette for at 

skolene/skoleeierne skal kunne utvikle profesjonelle fellesskap, gjennom fleksible 

tilbud om videreutdanning og tilbud om skole- og kollegabasert videreutdanning 

 samarbeider med lærerutdanningsinstitusjonene om å legge til rette for at deler av 

videreutdanningen også kan benyttes som etterutdanning for større deler av 

personalet på skolen og/eller i kommunen/fylkeskommunen  
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Årshjul: 

Med bakgrunn i føringene nevnt ovenfor, er følgende årshjul laget:  

 

Frist Oppgave Ansvarlig 

1. august Registrere når stipendmottaker har fullført 

studiet. 

Rådgiver oppvekst 

1. september Bekrefte at lærere er tatt opp til 

studietilbudet og skal benytte seg av 

ordningen.  

Rådgiver oppvekst 

15. september Kartlegge kompetansebehov - lage 

langsiktig plan for enheten (4 år). Planen 

omhandler videreutdanning for lærere, 

fagarbeidere, assistenter, personale med 

særoppgaver (rådgiver etc), samt 

skoleledere. Informere og motivere ansatte 

til å delta. Forhåndsprioritering til 

videreutdanning (som utg.punkt til innspill 

til økonomiplan) 

Rektor, tillitsvalgte.  

(Rådgiver oppvekst får oversendt 

langsiktig plan for enheten, samt 

liste over forhåndsprioritering til 

videreutdanning).  

15. september Innspill til økonomiplan, budsjettprosess.   Rektor 

15. september Inngå skriftlig avtale med ansatt som skal ta 

videreutdanning i inneværende skoleår.  

Rektor 

Når udir åpner for søknad Informere ansatte om 

videreutdanningstilbudene.  

Rektor 

1. mars (åpner 1. februar). Frist for søknad om videreutdanning. Lærer i samråd med rektor. 

Snarest etter 1. mars, senest 

14. mars. 

Prioritering av ansatte som har søkt 

videreutdanning.  

Rådgiver oppvekst, rektor og 

hovedtillitsvalgte i 

Utdanningsforbundet.   

15. mars Frist for skoleeiere for å godkjenne/avslå og 

prioritere søknader om videreutdanning 

Rådgiver oppvekst 

15. mars Rebekrefte fortsatt deltakelse, registrere evt. 

frafall. 

Rådgiver oppvekst 

30. april Frist for Utdanningsdirektoratet for å 

behandle søknader som er godkjent av 

skoleeier 

Utdanningsdirektoratet 

15. mai Videreformidler beskjed fra Udir til søker 

om utfallet av behandlingen.  

Rektor 

Mai Utarbeidelse av Plan for kompetanse- og 

kvalitetsutvikling i barnehagene og skolen i 

Rennebu. 

Rådgiver oppvekst og rektor (i 

samarbeid med barnehagene). 

Planen drøftes med 

hovedtillitsvalgt i 

Utdanningsforbundet og 

Fagforbundet.  

30. juni Behandling av Plan for kompetanse- og 

kvalitetsutvikling i barnehagene og skolen i 

Rennebu (Etter behandling av Eier melder, 

deg forteller) 

Rådgiver oppvekst, HOO.  

 

Finansiering:  

 

Vikarordning:  

I vikarordningen frigjøres ansatt fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver, og får tid til å 

studere uten å gå ned i lønn. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader forbundet med reise, 

opphold, læremidler mv. Dersom ansatt tar 30 studiepoeng, frigjøres vedkommende i 37,5 

prosent av full stilling. I vikarordningen er det statlige tilskuddet for 30 studiepoeng i 

matematikk og naturfag 255.000 kr, og 204.000 kr i andre fag. Erfaringer med ansatte som 

har vikarordning viser at dette i snitt koster skolen ca. kr. 100.000,- pr. år.  
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Stipendordning:  

Ansatt som søker om stipendordning kan få inntil 116.000 kr i stipend for å ta inntil 30 

studiepoeng. Læreren kan bruke deler av stipendet til å ta fri for å studere, eller stipendet kan 

være ekstra inntekt i tillegg til jobb. Stipendordningen legger føringer for at skoleeier gir 

fridager til lesedager og eksamen etter avtaleverket. Skoleeier har også ansvar for å dekke 

kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler mv. Erfaringer med ansatte som har 

stipendordning viser at dette i snitt koster skolen ca. kr. 40.000,- pr. år. 

 

Kriterier for kommunens prioritering: 

Søknader prioriteres etter følgende kriterier:  

 Skolens behov for kompetanse 

 Ansattes behov for å være godkjent innen 2025 

 Ansattes ønsker for fordypning i fag/emner  

 

Prioritering av søknader:  

Rådmann v/ rådgiver oppvekst, rektor og hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet prioriterer 

søkere på videreutdanning for lærere og skoleledere etter kriterier nevnt ovenfor.    

 

Avtaleinngåelse:  

Det er utarbeidet avtale som gjelder for alle lærere som tar videreutdanning. Rektor har ansvar 

for at avtale blir utarbeidet (se årshjul).   

 

 

 

I Rennebuskolen er det to lærere som tar videreutdanning skoleåret 2018/2019, innen 

spesialpedagogikk og mat&helse. En lærere har vikarordning, og en har stipendordning. I løpet 

av skoleåret 2019/2020 er det ti lærere som skal ta videreutdanning, alle har vikarordning. 

Utdanningsdirektoratet legger til rett for dette gjennom tilskuddsordninger til kommunene.  

 

 

Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere:  

Det finnes ulike studier for videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere i skolen. Selv om 

Utdanningsdirektoratet ikke legger til rette med nasjonale tilskuddsordninger til videreutdanning 

for barne- og ungdomsarbeidere, kan arbeidsgiver legge til rette for videreutdanning der det 

foreligger et behov for kompetanse innenfor utvalgte områder.   

 

Ett eksempel er Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeider (VIBU). Videreutdanningen 

består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 studiepoeng hver. Innhold i de fire modulene er:  

 

 Mangfold og måltidsglede 

 Natur og friluftsliv;  

 Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barna og unge som trenger tilrettelagt 

opplæring Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama.  

 

Et annet eksempel er AOFs fagskoleutdanning; som har flere videreutdanninger for barne- og 

ungdomsarbeidere i grunnskolen.  
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Økonomi 
 

All statlig støtte til etterutdanning for barnehage og skole overføres fra Fylkesmannen til 

Gauldalsregionen. For å motta de statlige midlene er det krav om at barnehage- og skoleeierne 

skal bidra med finansiering tilsvarende 30% av de statlige midlene.  

 

Når det gjelder videreutdanning, får kommunen midler direkte fra staten. I tillegg til midlene fra 

staten, koster en ansatt som har vikarordning i snitt ca kr. 100.000,- pr. år for kommunen 

(dersom det er behov for vikar for den ansatte som tar videreutdanning); og en ansatt som har 

stipendordning ca kr. 40.000,- pr. år for kommunen.  

 

Det er derfor fortsatt behov for å sette av kommunale midler til kompetanseheving for ansatte i 

barnehagene og skolen.  

 

Til gjennomføring av kompetanseutvikling i barnehagene og skolene er det for 2019 budsjettert 

med følgende: 

 

Regionalt samarbeid 50.000,- kr 

Felles barnehage 73.000,- kr 

Vonheim barnehage 9.000,- kr 

Voll barnehage 5.000,- kr 

Rennebu barne- og ungdomsskole   240.000,- kr 

 

 

Prioriterte utviklingsområder i barnehagene 2019 – 2022   
 

 Implementering av Rammeplan for barnehagen. 

 Barnehagebasert kompetanseutvikling – med utgangspunkt i Ståstedsanalysen (sammen 

med Gauldalsregionen).  

 Foreldrerollen (tverrfaglig samarbeid i Rennebu kommune). 

 

Se tabell lengre ned i dokumentet.  

 

Prioriterte utviklingsområder i skolen 2019 – 2022   
 

 Grunnleggende ferdigheter: 

- Lesing 

- IKT som pedagogisk læringsverktøy 

- Regning – ny undervisningsmetode i matematikk (i samarbeid med Oppdal og 

Melhus). 

 Foreldrerollen (tverrfaglig samarbeid i Rennebu kommune). 

 Ledelse av kompetanseutvikling (sammen med Gauldalsregionen). 

 Engelsk (sammen med Gauldalsregionen). 

 

 

Fagfornyelsen og ny overordnet del av læreplanverket står sentralt og vil påvirke arbeidet med 

de ulike utviklingsområdene.  

 

Se tabell lengre ned i dokumentet.   



Utviklingsområder i barnehagene:  
 

Utviklingsområde 1: Implementering av Rammeplan for barnehagen  
Hovedmål: Barnehagene i Rennebu skal iverksette rammeplanen som en forpliktende ramme for planlegging, vurdering og gjennomføring av 

barnehagens virksomhet. 
  

TILTAK ANSVARLIG MÅLGRUPPE TIDSBRUK 2019 2020 2021 2022 

Arbeid med verdigrunnlaget (Kap 1) og med 

spesielt fokus på  

 -  Livsmestring og helse 

Styrere og ped.ledere Hele personalet Avsatte møtearena 

kurs – og 

planleggingsdager 

x  x x  

Barnehagens fagområder: 

Utarbeide ny progresjonsplan for fagområdene 

Styrere og ped.ledere Hele personalet Avsatte møtearena x  x   

Samarbeid mellom hjem og barnehage (kap 5) Styrere og pedagogisk 

ledere 

Hele personalet Avsatte møtearena x x   

 

Utviklingsområde 2: Barnehagebasert kompetanseutvikling 

 – med utgangspunkt i ståstedsanalysen.  
Hovedmål:  Videreutvikle barnehagens praksis i omsorg, lek, læring og danning.  
  

TILTAK ANSVARLIG MÅLGRUPPE TIDSBRUK 2019 2020 2021 2022 

Ståstedsanalyse – analyse av 

barnehagens praksis på barnehagens 

innhold og oppgaver. 

Styrere og 

ped.ledere 

Hele personalet Avsatte møtearena x     

Oppfølging av ståstedsanalysen  

 

Gauldalsregionen Styrere og 

ped.ledere  

Kurs og ledersamlinger 

i regi av Gauldalsregion 

(jf. Plan 

Gauldalsregionen) 

x x x x 

Ledelse av utviklingsarbeid Styrere og 

pedagogisk ledere 

Styrere og 

pedagogisk 

ledere 

Ledersamlinger i regi 

av Gauldalsregion 

x x x x 
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Utviklingsområde 3: Foreldrerollen  
Hovedmål: Trygge foreldre skaper trygge barn.  

  

TILTAK ANSVARLIG MÅLGR 

UPPE 

TIDSBRUK 2019 2020 2021 2022 

Utarbeide felles plan med skolen for tema i 

foreldremøter  

 

 Styrere og ped.ledere Hele personale Møtearenaer  x x   

Revidere rutiner for daglig kontakt mellom  

barnehage og hjem 

Styrere og ped.ledere Hele personalet  Møtearenaer x x   

 

 

Utviklingsområder i skolen:  

 

Utviklingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter:  
 

1A: Lesing 

Hovedmål: Utarbeide og ta i bruk leseplan for 1.-10.trinn. Utarbeide og ta i bruk retningslinjer/rutiner for intensiv opplærings spesielt og tidlig 

innsats generelt.   
  

TILTAK ANSVARLIG  MÅLGRUPPE TIDSBRUK 2019 2020 2021 2022 

Utarbeidelse av leseplan Ressursgruppa Alle ansatte  Fellestid, trinnstid x    

Intensiv opplæring som del av tidlig innsats Ressursgruppa Alle ansatte Fellestid, trinnstid x x   

Utarbeide retningslinjer/rutiner for tidlig 

innsats 

Ressursgruppa  Alle ansatte Fellestid, trinnstid x x   
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1B: IKT som pedagogisk læringsverktøy  

Hovedmål: Rennebuskolens ansatte og elever skal beherske IKT som en pedagogisk læringsressurs.  
  

TILTAK ANSVARLIG MÅLGRUPPE TIDSBRUK 2018 2019 2020 2021 2022 

Gjennomføre opplæringsrekke ved RIKT 

og Enable   

Rektor  Hele personal et Fellestid,  egentid.  x  x  x    

Videreutvikle bruk av IKT som 

pedagogisk læringsressurs i undervisning,  

erfaringsutveksling og «det gode 

eksempel» 

Skoleledere Hele personalet Fellestid, teamtid, 

egentid. 

x x x x x 

Bruke og videreutvikle nye 

læringsplattformer , ansatte og elever  

Rektor, avdelingsledere Hele personalet Fellestid, teamtid, 

egentid 

x x x x x 

Utdanne personale og utvikle plan innen 

programmering i skolen  

Rektor    x x   

Videre innkjøp av digitale verktøy, 

lisenser og digitale læremidler  

Rektor     x x x  

 

1C: Regning – ny undervisningsmetode i matematikk  

Hovedmål: Utvikle og ta i bruk en helhetlig læringsplan i matematikk for 1.-10.trinn. 
  

TILTAK ANSVARLIG MÅLGRUPPE TIDSBRUK 2018 2019 2020 2021 2022 

Utforske bruk av 

«Engebråtenmodellen» i egen 

undervisning, spesielt på 

ungdomstrinn/mellomtrinn 

Rektor, 

avdelingsledere 

Ansatte Egen tid, teamtid, 

undervisningstid 

x x x   

Felles kursdager i matematikk og 

Cooperative Learning 

Rektor, 

avdelingsledere og 

ansatte 

Ansatte Fellestid x x x   

Innkjøp av lisenser og materiell til 

undervisningsformål  

Rektor Elever  x x x   
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Utviklingsområde 2: Foreldrerollen  
Hovedmål: Trygge foreldre skaper trygge barn.  

 
  

TILTAK ANSVARLIG  MÅLGRUPPE TIDSBRUK 2019 2020 2021 2022 

Utarbeide helhetlig plan for foreldremøter, i 

samarbeid med barnehagene 

Ressursgruppe Alle ansatte Fellestid og teamtid x    

Skole- og kommunebesøk  Ressursgruppe Ressursgruppe  x x   

 

 

Utviklingsområde 3: Ledelse av kompetanseutvikling  
Hovedmål: God ledelse av utviklingsarbeid som fører til god skoleutvikling. 
  

TILTAK ANSVARLIG MÅLGRUPPE TIDSBRUK 2019 2020 2021 2022 

Delta på felles samlinger i 

Gauldalsregionen 

Rektor og 

avdelingsledere 

Skoleledelse  x x x x 

 

Delta på samlinger i regi av 

Fylkesmannen i Trøndelag, DeKom 

Rektor og 

avdelingsledere 

Skoleledelse  x x x x 

 

 

Utviklingsområde 4: Engelsk   
Hovedmål: Økt engelskkompetanse i alle ledd. 
  

TILTAK ANSVARLIG MÅLGRUPPE TIDSBRUK 2019 2020 2021 2022 

Deltakelse i nettverk (Gauldalsregionen) Skoleledere Engelsklærere Møtearenaer   x x x 

 


