PLAN FOR PILOTPROSJEKTET
EKSTERN BARNEHAGEVURDERING OG
VEILEDNING
I FOSENREGIONEN 2019 - 2021
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1. Bakgrunn
Gjennom Fosen Regionråd er det etablert et samarbeid om kompetanseutvikling og
utviklingsarbeid for de 6 kommunene i regionen. Oppvekstsjefene i de 6 kommunene har et
eget forum (OFO) som gir føringer for det regionale arbeidet.
I dette samarbeidet vektlegges:
- arbeid med kvalitets- og kompetanseutvikling for barnehager og skoler i form av
videreutdanning, etterutdanning og felles regionalt utviklingsarbeid.
Ekstern barnehagevurdering er et verktøy for å støtte barnehagen i sitt arbeid med pedagogisk
kvalitetsutvikling, som legger vekt på barnehagen som lærende organisasjon. Metoden tar
utgangspunkt i barnehageloven og rammeplanen for barnehage.

2. Mål
Ekstern barnehagevurdering er et bidrag til barnehagenes arbeid med å vurdere og
videreutvikle kvaliteten på tilbudet for barna i barnehagene på Fosen.

2.1 Delmål
1. Kommunene i Fosen har en etablert gruppe for ekstern barnehagevurdering.
2. Vurderingsgruppen har opplæring i vurderingsmetodikk.
3. En kommunal barnehage fra hver kommune i regionen får tilbud om ekstern
barnehagevurdering innen våren 2020.
4. Vurderingene knyttes sammen med veiledningsstøtte fra DMMH og skaper slik en
sammenheng mellom vurdering og oppfølging.

3. Organisering
Arbeidet med ekstern barnehagevurdering i Fosen organiseres i samarbeid mellom
Oppvekstforum Fosen (OFO) og regionkonsulenten.

4. Ansvarsfordeling
Overordnet ansvarlige for arbeidet i Fosen er Oppvekstforum Fosen (OFO).
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4.1 Oppvekstsjefene har ansvar for:
 At kommunen til enhver tid har avtalt antall barnehagevurderere tilgjengelig
 Rekruttering og oppfølging av vurderere i egen kommune
 At det inngås skriftlig avtale med egne barnehagevurderere som klargjør lønns- og
arbeidstidsrammer
 Å bidra til barnehagevurderinger i egen kommune, både når det gjelder valg av
vurderingstema og i henhold til plan for oppfølging av vurderingene.

4.2 Regionkonsulent for oppvekst og utdanning i Fosen har ansvar
for:
 Koordinering av ekstern barnehagevurdering
Dette innebærer:
o Å søke om midler til finansiering av opplæring av nye barnehagevurderere (Udir),
samt OU-midler til veiledere fra ekstern fagmiljø ved DMMH (KS).
o Lage fremdriftsplaner for gjennomføring i planperioden, samt for hvert enkelt
vurderingshalvår
o Innkalle til planleggingsmøte for nye barnehagevurderinger hver vår/høst
o Sørge for at maler og materiell til ekstern barnehagevurdering til enhver tid er
oppdatert og kjent for vurderingsgruppa
o Delta i nettverksmøter for regionkoordinatorer i regi av Utdanningsdirektoratet
(januar og september)
o Sørge for opplæring av nye vurderere
o Sende ut nødvendig informasjon til barnehagene som skal vurderes
o Distribuere evalueringer fra barnehagene etter ekstern barnehagevurdering
o Være koordinerende ledd mellom OFO og vurderingsgruppen, samt mellom
DMMH og vurderingsgruppen.

4.3 Barnehagevurderere/Vurderingsgruppen skal:




Delta på opplæring og fagdager i vurderingsmetodikk i regi av Utdanningsdirektoratet
Bidra til ekstern barnehagevurdering i barnehagene i Fosen
Bidra til vurdering av arbeidet med ekstern barnehagevurdering
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5. Evaluering
Pilotprosjektet evalueres i OFO halvårlig. Evalueringene baserer seg på tilbakemeldinger fra
ledergruppene i barnehagene, vurderingsgruppen og veilederne fra DMMH.

6. Gjennomføringsplan
Det er en forutsetning at alle kommuner som deltar i pilotprosjektet «Ekstern
barnehagevurdering og veiledning» også bidrar med personer til vurderingsgruppen.
Vurderingsgruppen bør minimum bestå av 6 personer.

6.1 Samarbeid med eksternt fagmiljø
Fosen regionråd har i pilotprosjektet inngått en samarbeidsavtale med DMMH som eksternt
fagmiljø. Fagpersonene som oppnevnes av fagmiljøet skal bidra som en av to
eksternvurderere i en vurderingsgruppe.
I tillegg skal fagpersonen som deltar i vurderingsuka følge opp ledelsen i barnehagen i det
videre arbeidet med rapporten etter ekstern barnehagevurdering gjennom seks
veiledningsmøter fordelt på 1 ½ år. Fokus i veiledningen skal være ledelse av
kvalitetsutviklingsarbeidet i personalgruppene.

6.2 Lønns- og arbeidstidsrammer som barnehagevurderer:
6.3.1 Generelle bestemmelser:
 Alle barnehagevurderere skal gjennomføre en barnehagevurdering pr. barnehageår,
 Det settes av 3-5 dager pr. vurdering.
o 1 dag til felles forarbeid for vurderingsgruppen.
o 2-4 dager til gjennomføring og presentasjon av vurderingen.
 Det settes av 1 dag pr. barnehageår til årlig fagdag i regi av Utdanningsdirektoratet
 Det settes av 1 dag pr. barnehageår til årlig fagdag/nettverksdag i regi av
regionkonsulenten.
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6.3.2 Godtgjøring
Barnehagevurdererne skal få kompensert vurderingsarbeidet gjennom følgende ordning:
 Frikjøp fra arbeidsgiver 7 dager tilsvarende vurderingsperiode og
kompetansehevingsdager.
 I tillegg:
o Kr. 23 000 som lønnskompensasjon for vurderingsuka (tilsvarende 5% stilling
som barnehagelærer med 16 års ansiennitet).

6.3.3 Andre bestemmelser
Hvis en kommune ikke klarer å rekruttere egne barnehagevurderere, kan en mulighet være å
kjøpe denne tjenesten fra en annen av kommunene i Fosen-nettverket.

6.3 System for vurdering og veiledning i pilotprosjektet:
Høst 19
EV Veil

Vår 20
EV Veil

Høst 20
EV Veil

Vår 21
EV Veil

Høst 21
EV Veil

Bhg Bjugn
Bhg Indre
Fosen
Bhg Osen
Bhg Roan
Bhg Ørland
Bhg Åfjord
EV = Ekstern vurdering
Veil = Veiledning

7. Økonomi
De økonomiske rammene lagt til Fosen regionråd omhandler opplæring av nye vurderere,
reisekostnader knyttet til fagdager i regi av Utdanningsdirektoratet samt årlige regionale
samlinger.
Kommunene må i tillegg beregne lønnskompensasjon til egne vurderere slik det er beskrevet i
pkt. 6.3.2 godtgjøring, samt dekning av vikarer under eksternvurderernes fravær.
Kostnader knyttet til ekstern fagperson dekkes av OU-midler og kompetansemidler for
barnehagebasert kompetanseutvikling fra Fylkesmannen.
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7.1 Kostnader for Fosen regionråd pr. år:
Aktivitet
Planleggingssamlinger totalt 2 dager

Kostnader
Kr. 15 000

Reiseutgifter årlig fagdag (Udir)

Kr. 25 000

Reiseutgifter opplæringsdag (Udir) (første år)*

Kr. 25 000

Samlet

Kr. 40 000 (65 000 første år)

*Kostnaden bortfaller hvis regionen får tilskudd til oppstart av ekstern barnehagevurdering fra
Utdanningsdirektoratet.

7.2 Fordeling kostnader:
Kostnadene som skal dekkes av Fosen regionråd belastes kommunene ut fra Regionrådets
fordelingsnøkkel hvor 50% fordeles jevnt mellom kommunene og 50% etter antall
innbyggere.

8. Godkjenning
Planen er vedtatt i møte i Oppvekstforum Fosen 04.05.18
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