Veilederkurs Fosnavåg på Herøy 2018
Del 1: Torsdag 25. og fredag 26. januar
Del 2: Torsdag 15. og fredag 16. mars

Kurspris kr 6000 pr deltaker. I tillegg kommer dagpakke kr 295,- pr kursdag.
Kurssted:
Kurset holdes på Thon Hotel Fosnavåg Deltakerne bestiller selv overnatting.
Pris pr person i enkeltrom: 895,- Pris pr person i dobbeltrom. 550,-

Veilederopplæringen er utviklet i tett samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger, og Pål Roland
har hatt hovedansvar for det faglige innholdet fra oppstarten i 2010. Styrere og pedagogiske ledere
som deltar på veilederopplæringen skal drive kompetansehevingen i egen barnehage.
Veilederopplæringen tar sikte på å gi deltakerne generell kompetanse som kreves for å veilede i
Være Sammen-barnehager.
Veilederkurset gjør deg kompetent til å drive opplæring og veiledning i egen barnehage, med
utgangspunkt i de fem kjernekomponentene for kompetanseløftet Være Sammen: * en autoritativ
voksenstil (balanse mellom nære, varme relasjoner og tydelige forventninger og grenser) ,
*kommunikasjon og perspektivtaking, *tidlig innsats, *håndtering av utfordrende atferd og
*organisasjonsutvikling, innovasjon og implementering
Det er avgjørende å forstå innholdet i og sammenhengen mellom de fem kjernekomponentene, når
kunnskapen skal formidles videre til personalgruppen i egen barnehage. Alle kjernekomponentene
handler om grunnleggende holdninger hos personalet som må være til stede for å øke den
individuelle og kollektive kompetansen i barnehagen.
Litteratur:
Til første samling (25. januar) skal alle ha lest kapitel 10 i boken «Ledelse av endringsarbeid i
barnehagen» av Sigrun K. Ertesvåg og Pål Roland. Gyldendal Akademisk 2013. Denne boken er på
pensumlisten for veilederopplæringen. Deltagerne må selv skaffe denne boken.

På første kursdag får deltakerne utdelt boken «Kompetanseløft i barnehagen», av Pål Roland m.fl.
Boken er redigert av Eyvind Skeie. Boken inneholder de fire teoriheftene som kompetanseløftet
Være Sammen bygger på. Disse heftene følger med i materiellet i grunnpakken i Være Sammen.
Studiepoeng:
Det er mulighet for å ta 10 studiepoeng på dette veilederkurset. Det er Universitetet i Stavanger,
Læringsmiljøsenteret, som er ansvarlig for dette tilbudet. De som ønsker å benytte seg av tilbudet
må betale en studieavgift på kr 2000 til universitetet.
Mer informasjon finner du her:http://laringsmiljosenteret.uis.no/category.php?categoryID=14320
Kursbevis:
Deltakere som ikke ønsker å ta studiepoeng, men følger alle fire kursdager, får kursbevis.

Presentasjon av innholdet de fire dagene:
Torsdag 25. januar 2018
•

Velkommen, praktisk informasjon v/ Nanna Weberg, kursansvarlig

•

Løveloven, identitet og verdier, v/ Eyvind Skeie, idéutvikler og forfatter

•

Teori og praksis hånd i hånd v/ Silje Flesjå, ressursveileder i Være Sammen





Presentasjon av de fem kjernekomponentene i Være Sammen
Om vilje til å endre egen praksis.
Kommunikasjonssløyfen og perspektivtaking
Felles forståelse - den store C

Fredag 26. januar 2018
Pål Roland, dosent ved Læringsmiljøsenteret UiS er ansvarlig for dagen.
•
•

Utfordrende adferd og aggresjon
SIP-modellen, som handler om forholdet mellom barns sosiale informasjonsbehandling og sosial
tilpasning. Et hovedtema i SIP-modellen er å beskrive og forstå barns sosiale kognisjon i
kommunikasjon med andre. (Sociall Information Processing model. Crick & Dodge, 1994, GiffordSmith & Rabiner, 2004)

Torsdag 15. mars 2018
Pål Roland, dosent ved Læringsmiljøsenteret UiS, er ansvarlig for dagen.
•
•
•
•

Implementering og implementeringskvalitet
Kapasitetsbygging
Organisasjonslæring/teambygging
Transformasjonsledelse

Fredag 16. mars 2018
•

Veilederrollen i Være Sammen og suksessfaktorer i implementeringen v/ Nanna Weberg
ressursveileder og daglig leder i Være Sammen
•
•
•
•
•

•

Utvikling av Barnehagen som lærende organisasjon
Fra forvaltningsledelse til utviklingsledelse
Betydningen av å trene for å få til endring
Kommunikasjonsprosesser i team og IGP- metodikk
«Slik har vi gjort det hos oss» - kompetanseheving og kollegaveiledning i praksis

"De gode relasjonene og barns behov for tilknytning - det handler om å bli sett og forstått» v/
Svanaug Lunde, Læringsmiljøsenteret UiS

Velkommen til veilederkurs i Være Sammen!
Nanna Weberg,
Kursansvarlig

