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En god barndom varer hele livet. Å bidra til at barna får en god barndom er viktig her og nå, for
barnas fremtid og for samfunnet.
Barnehagens samfunnsmandat er fastsatt i barnehagelovens formålsparagraf:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er rammeverket for å sikre at barna får et godt
barnehagetilbud. Barnehageeier 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.
Barnehageeier har det overordnete ansvaret å sikre god kvalitet i tilbudet til barna og at ansatte har
god kompetanse. Kommunen som barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at lovkrav følges.
I prosjektet «Til topps med kunnskap og kompetanse – implementering av ny rammeplan i
Moldebarnehagene» har barnehageeiere, styrere, hovedtillitsvalgte og barnehagemyndighet i
fellesskap arbeidet med kompetanseutvikling, kapasitet, relasjonsbygging og implementering av
rammeplanen for samtlige ca. 400 ansatte i Moldebarnehagene. Det har stor verdi i et lokalsamfunn
at det er vilje og engasjement til erfaringsdeling, felles refleksjon og samarbeid i sektoren – til beste
for alle barn.
I denne rapporten kan du lese om prosjektet og alle de spennende tiltakene som har blitt
gjennomført i prosjektperioden 2016-2020. I tillegg har barnehagene laget egne rapporter om
arbeidet i den enkelte barnehage. Disse ligger på barnehagenes hjemmesider under logoen for
prosjektet.
Barnehagenes rapporter viser en imponerende innsats, faglighet og kreativitet i arbeidet med
implementering av den nye rammeplanen.
Jeg vil takke alle deltakerne i prosjektet for innsatsen - og for deres bidrag til at barna får en god
barndom i Molde!

Molde, august 2020
Gro Toft Ødegård, fagleder barnehage
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Oppbygging av sluttrapport
Sluttrapporten beskriver hvordan prosjektet er organisert og viser hvilke tiltak som er
gjennomført felles.
Parallelt har barnehagene jobbet med implementeringsarbeidet internt i egen organisasjon.
Dette synliggjøres på den enkelte barnehages hjemmeside.
Sluttrapporten viser derfor til lenker til hjemmesidene til alle barnehagene i Molde.
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Prosjektets organisering

En arbeidsgruppe ble valgt høsten 2016 for å drive prosessen i prosjektet og få til en felles
organisering. Arbeidsgruppa har representanter fra fagavdelingen, private- og kommunale
barnehager, PPT og hovedtillitsvalgte.
Arbeidsgruppas mandat:
-

Hovedfokus skal være å fremme samarbeid, kompetanse og kvalitet i
Moldebarnehagene
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-

Gruppa skal i første omgang ha fokus på søknaden og bruk av kompetansemidler,
høring og implementering av ny rammeplan for barnehagene
Gruppa skal bidra til nytenkning og kreativitet
Gruppa velges for 2 år

Fokus og nettverk i implementeringsarbeidet
Barnehagenes arbeid skal samsvare med andre kommunale planer og det er viktig å
synliggjøre helhet og sammenheng mellom ulike planer og styringsdokument.
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Det ble dannet flere underliggende delprosjekt/nettverk med ulike fagtema, som f.eks.
kommunikasjon og språk, minoritetsspråklige barn, IKT som pedagogisk verktøy, syngende
kommune.
Molde kommune har i tillegg blitt «Språkkommune» og «Syngende kommune» sammen med Nesset
kommune i prosjektperioden.
Både samarbeidet med kulturskolen og samarbeid på tvers av den «nye» kommunen ble styrket i
prosjektperioden, og det ga gode effekter på implementering av rammeplanen.

Prosjektets ulike fora
Felles styrermøte
Retninger og fokus for prosjektet gis i dette fora. Møtene ble brukt til felles drøftinger og refleksjoner
på forankring, retning og organisering av prosjektet. Prosessorientert arbeid.
Fellessamlinger rettet mot hele personalgruppa
Eksterne eller interne foredragsholdere med fokus på tema som har vært aktuelle i prosjektet. Et fora
for fellesskapsfølelse og samlet kompetanseutvikling.
Omfang: Samtlige ca. 400 ansatte i hele barnehagesektoren i Molde kommune er fordelt i nettverk
med temakafe eller pedagogisk forum.
Pedagogisk forum for pedagoger
Det er arrangert både lokale og sentrale møter der ledelse av implementeringsarbeidet internt i
barnehagen har vært fokus. Formøte for veiledere før hvert «lokale» fora for felles forståelse av
oppdraget. Noen fora har hatt felles innlegg/ teoripåfyll og gruppearbeid. Andre har fått konkrete
oppgaver som skulle drøftes.
Omfang: Ca. 170 deltagere inndelt i 18 grupper.
Temakafeer for assistenter
Refleksjoner og erfaringsdeling har vært fokus. Nettverkene er bredt sammensatt med medlemmer
fra forskjellige barnehager – blanding mellom kommunale og private barnehager.
Dyktige styrere og pedagogiske ledere med videreutdanning innenfor ledelse har ledet tema kaféene.
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Gruppeledere har hatt formøte før hver runde med tema kafé for felles forståelse av veiledningen.
Omfang: Ca. 220 assistenter fordelt på 12 grupper hver gang.

Nettverk for barnehager med flerspråklige barn
Nettverket har vært et fora for erfaringsdeling på tvers av barnehager.
Tema: språkstimulering og overgangen barnehage og skole for flerspråklige barn.
Omfang: Antall deltagere variert, ca. 30. Møter ca. 2 ganger i året.
På nettverket som omhandlet overgangen barnehage/skole ble lærere fra småskoletrinnet invitert
inn.
Internt i den enkelte barnehage
Barnehagene har blant annet brukt språkløypemateriellet i interne drøftinger og refleksjonsmøter i
personalgruppa.

Årshjul for felles implementeringsarbeid
Årshjulet er drøftet, forankret og vedtatt i felles styremøte.
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Rammeverk for implementering
Hva er implementering? Læringsmiljøsenteret forklarer det på denne måten: «Implementering er
den kompliserte konkretiseringsfasen når forskning, visjoner og ideer skal omsettes til den virkelige
verden. Det kan for eksempel være teorier, programmer, aktiviteter eller strukturer som skal tilpasses,
konkretiseres og innføres i praksisfeltet.» De sier videre at alle typer endringsarbeid har en beskrivelse
av hva som skal gjøres (intervensjonen), men hvordan dette arbeidet skal gjøres (implementeringen)
er like viktig. Organisasjonen må vektlegge og håndtere både hva og hvordan for å oppnå særlig
effekt av endringsarbeidet.
En oversiktsmodell for implementering
Dean Fixen m. fl. (2005) har utviklet en modell som gir en god forståelsesramme av hva som skjer i
selve implementeringsprosessen»

Fixens implementeringsmodell har vært et teoretisk grunnlag for styrere og pedagogiske
ledere for kunne forstå endringsarbeid og de ulike prosesser som skal til for at
implementeringsarbeidet skal bli vellykket. Opplæring og refleksjoner rundt
implementeringsarbeidet har vært fokus i de ulike pedagogiske fora.

Noen utvalgte milepæler
•

Høsten 2016 jobbet med høring av ny rammeplan, forankring og «rigging» av nytt prosjekt.

•

Våren 2017 felles «Kick off.» for alle ansatte med Nina Nakling «Vi har en plan»
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•

Våren 2017: Hver barnehage gjennomførte Udirs ståstedsanalyse. Resultatene dannet
grunnlag for internt arbeid i den enkelte barnehage.

•

August 2017: Ny rammeplan gjeldende fra nytt barnehageår.

•

Høsten 2017: Pedagogisk forum med foredragsholder Pål Roland. Innføring i Fixens
implementeringsmodell for pedagogiske ledere. Modellen brukt gjennom hele
prosjektperioden.

•

Våren 2018: Temakafeer om barnehagens verdigrunnlag.

•

Våren 2018: Flere barnehager deltar i «Syngende kommuner». Vi knyttet kontakter med
Kulturskolen, og «I- E- VI» koret ble en realitet. Øving, samhandling og treff på tvers av
barnehager og skole- skolestartere og 1.klassingene ca740 barn/ elever og voksne deltok.
Språklek, trygghet, sang og samspill/øvinger på tvers av barnehage/ skole endte opp med 3
flotte konserter våren 2019.

•

Januar 2019: Molde kommune og Nesset kommune ble språkkommuner.
Det var viktig for oss å se dette som en del av vårt prosjekt «Til topps...»
Det ene utelukket ikke det andre, og vi opplevde at både Syngende kommune,
Språkkommune ble en del av vår implementering av rammeplanen.

•

Mars 2019: Sentralt pedagogisk forum med ekstern foreleser. Tema «Leseglede og
litteraturformidling»- Liv Guldbrandsen.
Juni 2019: Felles samling og sommerfest for alle før sommeren. Tema: «Sangglede,
språkglede og formidling» - Nina Bilalovic Kulseth (se egen video vedlagt)
Høsten 2019: Temakafeene – fokus «Mangfold som ressurs»
Vår 2020: Mangfolds temaet videreført i pedagogisk forum sentralt «Et helt vanlig barn» –
Kirsten Flaten
Kronasituasjonen blokkerte for vår planlagte storslåtte avslutning. Tinde film hjalp oss med å
lage en film om prosjektet. Denne ble lansert på planleggingsdag i august 2020, hvor også
ordfører, kommunedirektør og kommunalsjef for Oppvekst, kultur og velferd deltok.

•
•
•
•

Alle felles tiltak i prosjektperioden beskrevet i eget vedlegg – tidslinje for prosjektet.
I tillegg har Romsdalsk barnehagestevne og ulike barnehagekonferanser underbygget vårt fokus i
prosjektperioden. Disse er derfor tatt med i tiltaksoversikten.

Evaluering av prosjektet
Nyttige erfaringer underveis
Arbeidsgruppa
Dette har vært et viktig fora for å lykkes. Det har vært mange kreative og konstruktive innspill
innad i gruppa for å tilføre prosjektet drive og engasjement i de ulike fora som er organisert!
Gruppa samlet tilbakemeldinger etter ulike tiltak for deretter å justere og skissere nye tiltak og
retninger på prosjektet. Når det har vært behov for å forankre endringer underveis, har dette
blitt tatt opp i felles styrermøter. Arbeidsgruppa har sørget for informasjonsflyten ut til
barnehagene og profilert prosjektet ut mot pressen. Gruppa har organisert tiltakene og skaffet
gode foredragsholdere til fellesarrangement.
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Tema kafé
Gode tilbakemeldinger fra deltagerne i gruppene. Med bakgrunn i tilbakemeldinger justerte
arbeidsgruppa opplegget underveis. Det ble blant annet viktig med felles rammer for ledelse av
temakafeene. Pedagogiske ledere av tema kaféene hadde møte i forkant der oppdrag og
forventninger til ledelse ble drøftet.
Pedagogisk forum og kompetansekapitalen i organisasjonen
Moldebarnehagene har mange dyktige ledere med kompetanse utover grunnutdanningen. Det
var flest styrere som ledet pedagogiske fora. De fikk og tok oppgaven både i sentrale og lokale
pedagogiske fora. Tilbakemeldingene viser at det var nyttig med felles formøter for å dele
erfaringer fra gruppene. Ut fra evalueringer underveis ble det foretatt justeringer.
Fixens implementeringsmodell
Tilbakemeldingene fra pedagogiske ledere og styrere viser at den er litt for teoretisk og vanskelig
å bruke i hele personalgruppa. Samtidig har modellen vært god å ha for ledelsen som et
analyseverktøy. Hvor er vi nå i implementeringsarbeidet i forhold til modellen?
Felles fokus i implementeringsarbeidet
Over år har fagfeltet skapt samhold og kultur for deling mellom barnehagene. Vi gjør hverandre
gode!
Effekten kan være vanskelig å måle, men er uttrykt i mange handlinger og holdninger og uttrykt i
møter med samtlige styrere. Kulturbygging har vært viktig for fagavdelingen i en periode der en
ny kommune skulle skapes og nye samhandlingsarenaer skulle bygges.

Samarbeid på tvers av fagfelt
Samarbeidet som utviklet seg i løpet av prosjektet gjennom sammenslåing av kommuner,
Språkkommuneprosjektet og Syngende kommune, har gitt mange gode effekter.

Skolestartere+ 1.klassinger= sant
Misund+ Nesset +Molde = sant
Kulturskolen + Skoler +
Barnehager = sant
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Evaluering av prosjektet
Alle ansatte fikk våren 2020 tilbud om å delta i en spørreundersøkelse for å evaluere prosjektet.
Sluttresultat: 82 respondenter hvorav 57 prosent var pedagoger. 63,3 % av svarene var fra
kommunale barnehager. Under hvert spørsmål kunne svarene graderes fra svært lite fornøyd,
lite fornøyd, nøytral, godt fornøyd til svært godt fornøyd. Graderingen gikk fra 1 til 5.

Generelt hvor fornøyd har du vært med

Av i alt 5 mulige, scorer tema kaféene: 3,38, pedagogisk forum: 3, 58 og fellessamlingene: 3,94.
Noen lokale pedagogiske fora og temakafé er har ikke gitt så godt utbytte som ventet. Dette er i
tråd med tilbakemeldinger underveis. Arbeidsgruppa ga etter hvert tydeligere oppgaver og
spørsmål for at gruppene skulle bli mer samstemte.
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Har du hatt nytt av erfaringsdeling på tvers mellom barnehager?

Her er det også høy score. 58,5% opplever stor grad eller svært stor grad av nytte av
erfaringsdeling mellom barnehagene, men også mange som opplever svært liten grad eller liten
grad av nytte- i alt 26%. I alt 15,6 % svarte under nøytral. Ved et dypdykk i besvarelsene kan det
synes som om det er styrere og pedagoger som har hatt mest utbytte av erfaringsdeling på tvers
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Har prosjektet bidratt til god kompetanse om rammeplanen:

Hele 62 % svarer her ja, prosjektet har gitt god kompetanse om rammeplanen, og 32,1 % svarer
delvis. Dette må sies å være et godt resultat. I alt 66, 3% av de som svarte på undersøkelsen har
jobbet i barnehage mer enn 10 år. Det kan derfor forventes at personalgruppa hadde mye
kunnskap om rammeplanen i forkant av prosjektet.

Sluttrapport i den enkelte barnehage
Hver barnehage har dokumentert på sin egen hjemmeside under vår felles logo om internt
arbeid i barnehagen. Her er det mange fine presentasjoner. Ta en titt!
Barnas Hus barnehage:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/til-topps-med-kunnskap-og-kompetanse.6029977399127.html
Bjørset barnehage:
http://bjorset.barnehage.no/Innhold/Side/124786
Espira Årølia barnehage:
https://espira.no/barnehage/espira-arolia/
Hatlelia barnehage:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/til-topps-med-kunnskap-og-kompetanse.6320980405931.html
Hauglegda barnehage:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/til-topps-prosjektet.535451.no.html
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Hjelset barnehage:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/getfile.php/4722404.2125.ltkntzpjniwsn7/til+topps
+rapport.pdf
Kleive oppvekstsenter:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/til-topps-med-kunnskap-og-kompetanse.6326107406006.html
Krohnstad Montessori barnehage:
https://www.krohnstad.no/tiltopps
Kvam barnehage:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/getfile.php/4719708.2125.i7mjzbltsmatzp/Til+topp
s+rapport.pdf
Langmyra barnehage:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/til-topps-med-kunnskap-og-kompetanse.6325842406051.html
Lillekollen barnehage:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/til-topps-med-kunnskap-og-kompetanse.6319444406067.html
Mobarn Bolsøya barnehage:
http://www.bolsoya.mobarn.no/Innhold/Side/124873
Mobarn Cecilienfryd barnehage:
http://www.cecilienfryd.mobarn.no/Innhold/Side/124677
Mobarn Høgnakken barnehage:
http://www.hognakken.mobarn.no/Innhold/Side/100148
Mobarn Nordbyen barnehage:
http://www.nordbyen.mobarn.no/Innhold/Side/124666
Mobarn Vågsetra barnehage:
http://www.vaagsetra.mobarn.no/Innhold/Side/124910
Mobarn Øverland barnehage:
http://www.overland.mobarn.no/Innhold/Side/124871
Mordalstua barnehage:
http://mordalstua.barnehage.no/Innhold/Nyhet/124693
Mårskrenten barnehage:
http://mordalstua.barnehage.no/Innhold/Nyhet/12469
SiMolde Anestua barnehage:
https://www.simolde.no/barnehage/til-topps-presentasjon
Solemdal barnehage:
http://solemdal.barnehage.no/Innhold/Nyhet/124907
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St. Sunniva barnehage:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/getfile.php/4717904.2125.pbqqaknjspkuss/TIL+TO
PPS.mp4
Tranebæret friluftsbarnehage:
http://www.traneberet.barnehageside.no/
Øvre Bergmo barnehage:
https://www.barnehage.molde.kommune.no/til-topps-prosjektet.535452.no.html

Andre glimt fra prosjektet
Avslutningsfilm om prosjektet:
https://www.youtube.com/watch?v=gvso5l3AZcY
Video: «I e- vi koret» - vår 2019
https://www.barnehage.molde.kommune.no/i-e-vi-koret.6206877-405984.html
Romsdalsmuseet- Film fra felles sommerfest 2019;
https://drive.google.com/file/d/1QectNAqz23jEnT38ULh6tM5ZRQTt3jSM/view
Høst 2019: Sentralt pedagogisk forum gruppearbeid
1080p.mov

Vedlegg:
Tidslinje tiltak
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