
Fra prosjekt til 
arbeidsmetode



vår presentasjonOppstart
Observatør

Veileder

Korona
Fordeler

Ulemper

Veien videre

Om ledelse og 

planer

og 

ENGASJEMENT!



En stolt styrer forteller!

 Storstilt forskning fra utlandet..

 Nytt og spennende!

 Vil vi lykkes eller feile?



Ane ser 

lyset!



En innføring i 

nytt prosjekt
DET BLE SATT AV EN PLANLEGGINGSDAG TIL 

INNFØRING I PROSJEKTET.



Observatør 

Observasjons skifte

Tillit

Munnkurv

Dobbeltkoding

Forberedelse



Observert -
Naturlig, men 
unaturlig..



Tilbakemeldingskultur 
– om å gi og få 
tilbakemeldinger..
 GI TILBAKEMELDING

 FÅ TILBAKEMELDING



Anna om tilbakemeldinger



«Tror du at observasjonen og tilbakemeldingene vil 
påvirke ditt videre arbeid i trygg før 3?»

 Et skikkelig kick

 Enda bedre fagarbeider

 Glede!

 Bedre menneske. 



Fra leder til veileder



Styrers 
engasjement
OVERFØRING TIL HELE BARNEHAGEN

& ALLTID TID TIL VEILEDNINGER



Foreldrene 
må også 
med..



Fra årsplan CLASS-
dimensjoner

JANUAR KOMMUNIKASJON 
OG SPRÅK

LÆRING

Språkstøtte

Tilrettelegging for 
utvikling og læring

FEBRUAR

MARS

APRIL LIVSMESTRING OG 
HELSE

DANNING

Reguleringsstøtte

Kvalitet på 
tilbakemeldinger

MAI

JUNI

AUGUST TILVENNING

OMSORG

MEDVIRKNING

Ansattes sensitivitet

Ta barnets 
perspektiv

SEPTEMBER

OKTOBER VENNSKAP OG 
FELLESSKAP

LEK 

Negativt klima

Positivt klima

NOVEMBER

DESEMBER

Infiltrering i planer

• Årsplan
• Periodeplaner
• Handlingsplaner osv.



Om faglig utvikling i en 

lærende organisasjon.

 Enkeltkrets- og dobbeltkretslæring:

 Det er selvsagt ikke noe i veien med å bli bedre 

på noe man allerede kan..

 Men målet må jo være å lære seg noe nytt og 

stadig bygge videre på dette!

 (link til video – kanskje først?)



Fifty shades 
of korona



Hva skjer nå? 

En ny vår i barnehagen?

• TILBAKE TIL HELHETLIG ARBEID I BARNEHAGEN

• NYE OBSERVASJONER! 

• SIKRE KOMPETANSE PÅ ALLE NIVÅER – VIKARER OG NYANSATTE OG ALLE 
AVDELINGER.



Prosessen å observere..

• Noterer

• Vurderer

Loop

• Objektiv?

• Partisk?

Usikker
• Nøye 

vurdering

• God tid

Sikker!



Våre 

resultater: 
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Hvorfor tenker vi at vi 

lykkes?
- MED STØTTE FRA ENGASJERTE LEDERE



Men ikke 
ta vårt ord 
for det
HVA SA STUDENTENE?



Før 
praksisperioden..

 For å være forberedt før praksis 
valgte jeg å lese årsplanen til 
barnehagen før jeg startet. 

 Under punktet satsningsområde 
kunne jeg lese, at barnehagen i 
år har Fokus på å fremme barns 
trygghet, trivsel, læring og 
språkutvikling i hverdagen ved å 
ta utgangspunkt i 
kvalitetsmålingsverktøyet CLASS 

 Nå gjensto det å se, om det 
som faktisk stod skrevet i 
årsplanen også var synlig i 
barnehagens daglige praksis...



En praksisfortelling:



Siste uke i

praksis..

 Refleksjons samtale

 Imponert over måten de 
ansatte snakket med barna

 Jeg undret meg over hvordan 
de sammen hadde skapt et så 
godt miljø på avdelingen

 Det beste som har skjedd oss er 
-Trygg før tre

 Dette var et så innarbeidet og 
vellykket prosjekt for alle ansatte 
i barnehagen. Så JA, jeg kan stå 
inne for at det som står i 
årsplanen samsvarer med den 
daglige praksisen i denne 
barnehagen. 



Ikke bare 

på 

barnehage 

nivå
HELE BYDELEN KALLER NÅ 

DETTE FOR: 

“KVALITET I PRAKSIS”



Dette er planen:

Store og små – pre-k

Sikre kvalitet - arbeidsgruppe

Kursing av alle

Fagdager

Observatører i alle barnehager

Nye veiledere – som får veiledning med mentor

Våren brukes til opplæring – høsten 2022 starter vi opp!



Takk for 

oss!
VI SER FOR OSS EN LYSENDE 

VEI VIDERE!


