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Mål: 
 

 

 

 

I Longyearbyen har vi 3 barnehager: 
Polarflokken barnehage, Longyearbyen barnehage og Kullungen barnehage 

Barnehagene reguleres gjennom:  

 Lov om barnehager, av 17. juni 2005 

 Rammeplan for barnehager av 1. mars 2006 

Lokal forankring: 

 Lokalsamfunnsplanen.1   

 Plan for oppvekst og undervisning.2  

 Strategisk Kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen. 

Fra sentrale myndigheter er det stort fokus på å øke kvaliteten i barnehagene. 

Barnehageeier har ansvar for at det finnes riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten. 

 

 

1. Krav til alle ansatte som skal jobbe med barn ved 

barnehagene i Longyearbyen: 
Personalet ved barnehagene har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor 

alle barn.3   

Personalet skal framstå som tydelige rollemodeller, ha bevissthet omkring eget kulturelt og 

verdimessig ståsted. Personalet er kulturformidlere gjennom væremåte, holdninger og 

handlinger. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lokalsamfunnsplanens strategiske del- samfunnsdel 

2
 Plan for oppvekst og undervisning. Longyearbyen –unikt, trygt og skapende 

3
 Rammeplan for barnehagen 

Longyearbyens barnehager skal bidra til at barna får tro på seg selv, framtiden og 
sine medmennesker. 

Barnehagene skal ta vare på og videreformidle Longyearbyens historie og identitet.  

o Tydelig; konsekvent, løsningsorientert og selvstendig 

o Tillit; ha evne til å vise og skape tillit, være tolerante. 

o Trygghet; være åpen, ærlig og respektere hverandre. 

o Trivsel; godt humør, skape trivsel, evne til å motivere og samarbeide med 

andre. 

 



3 
 

 

Det forventes at ansatte: 

 Deltar på kurs innenfor, sikkerhetskurs, brann- og førstehjelp.  

 Holder seg oppdatert innenfor sitt fagområde 

Viser til arbeidsgivers forventninger til medarbeidere i Strategisk kompetanseplan for 

oppvekstsektoren i Longyearbyen. 

 

1.1. Kompetansekrav til ansatte i barnehagene 
 

Stillinger/funksjoner Kompetansekrav 

Styrer Krav om forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, i henhold 
til § 17: Lov om barnehager 
-Førskolelærer el høyere utdanning minimum 60 studiepoeng 
barnefaglig- og pedagogikk 
-Lederutdanning, min 60 studiepoeng 
-Ledererfaring 
-Kunnskap om barnehage 

Pedagogisk leder reguleres gjennom § 18: Lov om barnehager 
- Førskolelærer eller 3.årig pedagogisk utdanning med 
videreutdanning i barnehagepedagogikk 
- Erfaring fra barnehage 
 

Pedagoger uten 
lederansvar 

- førskolelærer eller 3.åriig pedagogisk utdanning med 
videreutdanning i barnehagepedagogikk 

Støttepedagog - førskolelærer eller 3.åriig pedagogisk utdanning med 
videreutdanning i barnehagepedagogikk 

Spesialpedagog - førskolelærer eller 3.åriig pedagogisk utdanning med 
videreutdanning i barnehagepedagogikk. 60 studiepoeng 
spesialpedagogikk. 

Barne- og 
ungdomsarbeider 

- Utdanning som barne- og ungdomsfagarbeider, med fagprøve 
 

Assistenter - erfaring fra arbeid med barn. 

Kjøkkenassistent - kokk eller erfaring fra storkjøkken. Kompetanse innen ernæring 
og kosthold. Erfaring fra arbeid med barn. 

Lærlinger  

(Det vises til stillingsbeskrivelser for den enkelte stillingskategori) 
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1.2. Læringsarenaer 
Det daglige arbeidet: Gir mulighet til å planlegge og gjennomføre arbeidet, reflektere over 

eget arbeid, lære av kollegaer, få råd og veiledning 

Arbeidsgrupper/ prosjekter; tverrfaglig samhandling og endringskompetanse 

Interne møter og personalmøter: mulighet for felles refleksjon, råd og veiledning, 

erfaringsutveksling, formalisert læring i form av teoriinnspill. 

Interne og eksterne kursdager, seminarer: økt mulighet for formalisert læring, fordypning 

m.m. 

Nettverk, lesesirkler: mulighet for veiledning, felles refleksjon, fordypning og samhandling på 

tvers. 

Videreutdanning: er kompetanseutvikling som gir formell kompetanse i form av studiepoeng. 

Etterutdanning: er kompetanseutvikling som ikke gir formell kompetanse i form av 

studiepoeng 

 

2. Satsingsområder. 
Satsningsområdene må ses i sammenheng med sentrale satsingsområder og 

satsingsområdene fra Strategisk kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen. 

Felles overordnede planer, og et nært samarbeid mellom barnehagene. 

Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse for 2013.4 

Mobbing og sosialkompetanse er satsingsområder fra Utdanningsdirektoratet.5 Språk er et 

nasjonalt satsingsområde.6 

I strategisk kompetanseplan for oppvekstsektoren i Longyearbyen er sosialkompetanse, 

turnover og faglig kompetanse definert som satsingsområder. 

Vi har gode planer for samarbeid overgang barnehage–skole, planene videreutvikles 

kontinuerlig. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Utdanningsdirektoratet, Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 

5
 Utdanningsdirektoratet. Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i 

barnehagen. 
6
 Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat. 
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3. Tiltak 
 

Obligatoriske kurs med fokus på sikkerhet i barnehagen: 

Tiltak Hvordan Målgruppe Ansvar  tid 
Førstehjelpkurs Ved Lyb sykehus Alle Styrer hvert 2.år 

Førstehjelpkurs for 
nyansatte 

Ved Lyb sykehus Nyansatte Styrergruppa årlig 

Brannvernkurs Ved LL brannvesen Alle Styrer hvert 2.år 

Deltagelse i nasjonal 
brannvern uke 

Nasjonalt opplegg til alle 
barnehagene 

Alle Brannvernleder høst 

Sikkerhetskurs, våpen og 
isbjørnbeskyttelse 

Ved UNIS Tilbud til alle 
nytilsatte 
 
 
Alle  

Styrergruppa høst 
 
 
 
hvert 3.år 

 

Språk 

Tiltak Hva Hvordan Hvem ansvar evaluering 
Gi ansatte 
kunnskap om barns 
språkutvikling 

Bruke Udir sin 
veileder 
«Språk i 
barnehagen» 

På tema-  
og personalmøter 

Alle 
ansatte 

Styrer/ped.leder  

Utvikle bevissthet 
på voksnes 
betydning som 
språklige 
rollemodeller 

Faglitteratur 
 

På tema-  
og personalmøter 

Alle 
ansatte 

Styrer/ped.leder  

Erfaringsutveksling 
i bruk av ulike 
språkstimulerende 
verktøy  

Snakkepakken 
 
Tegn til tale 
 
Språkgrupper 

På tema-  
og personalmøter 
 
Kollegaveiledning 
I daglig arbeid 

Alle 
ansatte 

Styrer/ped.leder  

 

Sosial kompetanse 

Tiltak Hva Hvordan Hvem ansvar evaluering 
Bevisstgjøre 
personale – 
voksnes 
rolle 

Bruke Udir sin 
veileder «Barns 
trivsel – voksnes 
ansvar» 

På tema-  
og personal - 
avdelingsmøter 

Alle ansatte Styrer/ped.leder  

 Observasjon 
 

Observasjonsverktøy Alle ansatte Styrer/ped.leder  

 Kollegaveiledning Avdelingsmøter Avdelings 
personalet 

Ped.leder  

 Case På tema-  
og personal- 
avdelingsmøter 

Alle ansatte Styrer  
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Turnover kompetanse 

Tiltak Hva Hvordan Hvem ansvar evaluering 
Utarbeide 
rutiner på 
mottak av 
barn/foreldre/ 
familier 

Informasjonsmateriell 
om barnehagen og 
Longyearbyen 
 
 
 
Foreldremøte og 
andre foreldre-
arrangementer 

Sende 
velkommenbrev 
med link til 
relevante 
dokumenter på 
hjemmesiden 
vår. 

Nye barn/ 
foreldre/ 
ansatte 

Styrer/ped.leder  

Utarbeide 
rutiner på 
mottak av 
medarbeidere 

Introduksjonsprogram ledergruppe Alle ansatte Styrer/ped.leder  

Utarbeide 
rutiner på 
barn som 
flytter 

Tipshefte Veiledning 
 

Barn/foreldre/ 
ansatte 

Styrer/ped.leder  

Bevisstgjøre 
personale  
– holdninger 
 

Samtale/kurs/foredrag 
Hvordan skape god 
relasjon til/mellom 
barn og voksne 

Tema og 
personalmøter 

Alle ansatte   

 

Faglig kompetanse 

Tiltak Hva Hvordan Hvem ansvar evaluering 
Planarbeid Plan for individuell 

tilrettelegging 
Gjennomgang på 
ped.leder 
møter ved  
ped.konsulent 
PPT 
 
Kollegaveiledning 

Pedagogisk 
personale 
 

Styrer  

Utvikle 
veilednings-
kompetanse 

Foreldreveiledning 
 

Veiledning fra 
tverrfaglig team 
på ped.leder-
møter 
 
Kollegaveiledning 

Pedagogisk 
personale 
 

Styrer  

Veiledning fra 
Statped  
 

Karlstadmodellen 
 
 
 

Videokonferanse 
og besøk fra 
Statped 
 
 

Avdelings- 
personalet 

Styrer  

Veiledning fra 
fysioterapeut/ 
spesialpedagog  

Motorisk utvikling På tema og 
personalmøter 
 
Foreldremøter 

Alle ansatte Styrer  

Bevissthet rundt  
lov verk 

Opplæringsloven 
Barnehageloven 

Gjennomgang på 
ped.ledermøter 
ved  
ped.konsulent 
Kurs ved 
Fylkesmannen 

Pedagogisk 
personale 

Styrer  
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4. Evaluering 
Styrer er ansvarlig for evaluering. 

Det er viktig at kompetansetiltak følges opp med evalueringer.  

Dette skal gjøres årlig i tiltaksmatrisen. 

Evalueringen vil være grunnlag for videreføring av eksisterende tiltak, samt behov for nye. 

 

Evaluering av øvrige deler av planen for enheten skjer hvert 4.år, eventuelt som følge av 

sentrale og/eller lokale føringer. 

 

På individnivå skal evaluering av kompetansetiltak inngå i utviklingssamtaler. Det er i denne 

samtalen grunnlaget for de individuelle tiltakene legges. 

 

For evalueringsmetoder se Strategisk kompetanseplan pkt. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


