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Små skritt, store sprang

Kvalitetsutvikling Orklandsbarnehagene



Presentasjon

✓ Anita Storsand Ustad

✓ Heidi Knotten

✓ Rannveig Karlsen

✓ Kristin Broholm



Agenda

✓Våre erfaringer fra TF3

✓Små skritt, store sprang Orkland

✓Aktiviteter og milepæler

✓CLASS som verktøy i PPT Orkland
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Erfaringer fra TF3

✓Roller

✓Suksessfaktorer

✓Kvalitetsutvikling

✓Eksempler

✓Trainer
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Roller
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✓Observatør

✓Mentor

✓Veileder

✓Trainer



Suksessfaktorer

✓Tilrettelegging

✓Engasjement fra ledelsen

✓Motivasjon

✓Organisering

✓RKBU, Midt en ressurs
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Kvalitetsutvikling

✓Felles språk og forståelse

✓Barnehagebasert 
kompetanseutvikling

✓Bevisstgjøring
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Orkland kommune 2020

✓Kommunesammenslåing i 2020

✓Ønske om videreføring av prosjektet 
tf3

✓Felles kompetanseheving for 
ny storkommune

✓Implementering i nye barnehager
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Lov om barnehager
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Prosjektorganisering

Prosjekteier;
Kommunalsjef, 

- Forankring både administrativt og politisk i hovedutvalg for oppvekst.

Styringsgruppe;
- Barnehagenettverket inkludert PPT og leder barne- og familietjenesten.

Prosjektleder;
Kristin Broholm (enhetsleder).

Prosjektgruppe;
Rannveig Karlsen (enhetsleder), 
Anita Ustad (fagleder), frikjøp 30 % 
Heidi Knotten (PPT), 40 %  av stillingen knyttet til prosjektet
Ellen Wahlmann (rådgiver barnehage), 
Olga Castro Alstad (pedagogisk leder),
Anita Lium (pedagogisk leder), 
Elin Steigedal (enhetsleder) 
Ingvill Solem (pedagogisk leder).
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Formål

• Små skritt, store sprang skal bidra 
til å bedre kvaliteten på 
relasjonene mellom barna og de 
ansatte i barnehagen.

• Prosjektet skal bidra til at CLASS 
er en del av vårt forebyggende 
og systematiske arbeid for å sikre 
et trygt og godt barnehagemiljø.
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Trainer

✓Muligheter for opplæring innad i 
kommunen

✓Kompetanseheving i Orkland 
kommune

✓Sertifisert våren 2021
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Små skritt, store sprang

✓ Boostere for observatørene 4 gang pr år

✓ Fagdager pedagogiske ledere

✓ Fagdager for alle ansatte på småbarn

✓ Kveldsmøter

✓ Introkurs for enhetsledere, fagledere med mer.

✓ Introkurs for storbarn

✓ Veiledning for gamle Orkdal 6 g pr år

✓ Veiledning for de "nye" barnehagene 10 gang pr år

✓ Mentor deltar på tilbakemeldingsmøte etter observasjon

✓ Observasjoner 2 gang pr. År

✓ Kick- off

✓ Eget materiale

✓ Observatør opplæring, 5 nye fra ulike enheter spredd rundt i kommunen
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Milepæler
• Trainer opplæring CLASS

• Introkurs for styrere med flere

• Opplæring av observatører

• Fagsamlinger (booster) for observatører 
og mentorer, 2 av 4 gjennomført

• Studiedag – 1.desember 2021

• Observasjoner; oktober 2021 – februar 
2022

• Veiledning; 10 veiledninger i løpet av 
barnehageåret for nye avdelinger og 6 
for de som har deltatt tidligere



Erfaringer så langt

✓Krevende med amerikansk materiell 

✓Språklige og kulturelle barrierer 

✓Motivasjon og vilje til endring 

✓Positive forventninger og 
nysgjerrighet 
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CLASS som verktøy i PPT

✓CLASS kompetanse i PPT

✓Individrettede oppgaver

✓Kompetanse og 
organisasjonsutvikling
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Klikk for å redigere tittelstil

Kristin Broholm
kristin.broholm@orkland.kommune.no

Anita Ustad
anita.ustad@orkland.kommune.no

Rannveig Karlsen
Rannveig.karlsen@orkland.kommune.no

Heidi Knotten
heidi.knotten@orkland.kommune.no

Takk for oss!
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