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Navn Organisasjon og ledelse i barnehagen 

Engelsk navn Organization and leadership in kindergarten 

Studiepoeng 20 + 15  

Heltid / deltid Heltid 

Type studium Fordypningsenhet med bacheloroppgave 

Antall semester 2 semester 

Startsemester Høst 2014 

Kostnader  

Opptak  

Faglig kontaktperson Anne Svendsen 

Gjelder for studentkull FLUHO 2012-15 

Godkjenning av fagplanen 
Godkjent av DMMH’s styre 

Sist revidert 
21.05.2014 Anne Svendsen 

12.08.2011 Gerd Ildri Førde. Gjelder studiepoengfordeling 

Kort om studiet 
Fordypningsenheten "Organisasjon og ledelse i barnehagen" tar sikte på å gi studentene 
et samfunnsfaglig perspektiv og forståelse av barnehagen som organisasjon og 
arbeidsplass. 

Temaområder som samarbeid, planlegging, administrasjon, organisasjonsteori og ledelse 
er områder som faller naturlig sammen i pedagogisk virksomhet i barnehagen. For å 
fungere som styrer i barnehage eller ha ansvaret for en avdeling som pedagogisk 
leder/avdelingsleder, kreves det kunnskap og innsikt i disse områdene.  

Barnehagefeltet er inne i en ekspansiv periode. Full barnehagedekning, nye former for 
organisering av barnehagene, reform 97 med skolestart for 6-åringene og innføringen av 
kontantstøtte for ettåringene har endret både de kvantitative og kvalitative sidene ved 
virksomheten i barnehagen. Nye styringsinstrumenter innføres og nye lederroller 
utvikles.  

Det er et mål med studiet å forberede studentene på å møte disse utfordringene. 

Målgruppe 
Studenter på bachelor førskolelærerutdanning, FLUHO 
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Opptakskrav 
Karakterer tidligere i studiet 

Yrkesmuligheter  
Førskolelærer 

Læringsutbytte 
Studenten skal ved fullført studium ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor 
faget som gjør at studenten: 

• Har innsikt i hvordan en kan analysere arbeidet i barnehagen i et samfunns- og 
organisasjonsperspektiv. 

• Har kunnskap om hva lederrollen i barnehagen innebærer.  

• Kan utføre og løse oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering 
av utviklings- og fornyingsarbeid i barnehagen. 

• Har kunnskap om det politiske og administrative systemet. 

• Har forståelse for at samordning og samarbeid er nødvendig når det gjelder det 
helhetlige oppvekstmiljøet for barn. 

• Har innsikt i og kan bruke vitenskapelige metoder i et prosjektarbeid 

• Har kjennskap til allmennvitenskapelige normer, grunnleggende vitenskapsteori 
og forskningsmetodikk 

• Kan vise evne til å formulere og avgrense et utdanningsvitenskapelig og/eller 
fagdidaktisk problem 

• Kan vise en utviklet evne til å undersøke et problem med en relevant metode 
• Kan vise evne til å gjøre rede for sitt arbeid i form av en større oppgave 

(bacheloroppgave) 

Innhold 
Studiet er delt inn i fire temaområder som igjen er delt inn i flere undertema. De fire 
temaområdene er:  

− Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barns oppvekstvilkår 

− Administrasjon og etatskunnskap 

− Organisasjon og ledelse 

− Fornying og utvikling 

 

De fire temaområdene vektlegges forskjellig. "Organisasjon og ledelse" er et overordnet 
temaområde som vil utgjøre omlag 50 prosent av fordypningsenheten. Temaområdene 
"Administrasjon og etatskunnskap" og "Fornying og utvikling" vil hver utgjøre omlag 20 
prosent, og "Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barns oppvekstvilkår" vil utgjøre de 
siste 10 prosent av fordypningsenheten. 
 
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barns oppvekstvilkår: 

− Barns interesser i samfunnsplanleggingen 

− Samarbeid mellom profesjoner, fag og etater på oppvekstfeltet 

− Samordning og helhetstenkning   

− Nettverk og nettverksarbeid 
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Administrasjon og etatskunnskap: 

− Aktuelle lover og bestemmelser for barnehagene 

− Det politiske og administrative system. Oppbygging og virkemåte 

− Kontorrutiner 

− Hovedtariffavtalen og arbeidsavtaler 

− Tilsetting av nye medarbeidere 

− Saksutredning og korrespondanse 

− Møteledelse og møtedokumenter 

− Presentasjonsteknikk 

− Budsjett og regnskap i kommunene og barnehagene 
 
Organisasjon og ledelse: 

− Barnehagen som organisasjon 

− Lederrollene i barnehagen 

− Ledelse og menneskesyn 

− Samarbeid - konflikt 

− Motivasjonsteori 

− Kommunikasjonsteori 

− Personalutvikling 

− Hersketeknikker 
 
Fornying og utvikling: 

− Utviklingsarbeid som metode for forandring 

− Barnehagevurdering 

− Virksomhetsplanlegging 

− Kvalitetssikring 

− Helse, miljø og sikkerhet 

Organisering og arbeidsmåter 
Undervisningen på fordypningsenheten vil gå over 2 semestre. Studiet organiseres som 
hovedmodell med 1 – 2 dager undervisning pr uke, enkelte uker kan det bli mer enn 2 
dager, i andre perioder ingen undervisning. Videre vil det bli noe nettbasert 
kommunikasjon, oppgaver og studier individuelt eller i gruppe. I tillegg til forelesninger, 
vil gruppediskusjoner, øvelser, arbeid med case og selvstendig innsamling av informasjon 
være viktige arbeidsmåter i fordypningsenheten. Innhenting av oppdatert informasjon fra 
Internett er også en aktuell arbeidsmåte. Studentene må tilegne seg deler av teorien 
gjennom selvstudium.  

Som en del av veiledningsprosessen skal studentene levere dokumentasjon på oppgaver 
som foregår individuelt eller i gruppe.  

Studentene får tilbud om en studietur. Studieturen skal gå til et område der studentene 
kan møte barnehager med ulik organisering og innhold. Utgifter til studieturen dekkes av 
studentene.  

Studentene skal gjennomføre et større tverrfaglig praksisrelatert prosjektarbeid som skal 
dokumenteres gjennom en individuell bacheloroppgave. Denne delen utgjør 15 
studiepoeng og skal ha faglig innhold både fra fordypningen og fra pedagogikk. Tema for 
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prosjektet skal relateres til hovedemnene "Organisasjon og ledelse" og/eller "Fornying og 
utvikling". Både tema og opplegg for oppgaven skal godkjennes av studiets faglærere og 
lærere fra pedagogikk. Disse er også veiledere. Det gis separat karakter for 
bacheloroppgaven.   

I studiet inngår 2 ukers praksis. Det utarbeides egne praksispapirer for denne perioden.  

Vurdering 
Fordypningsenheten Organisasjon og ledelse i barnehagen består av to hovedemner der 
det ene avsluttes med en skriftlig eksamen og det andre med en bacheloroppgave. 

Hovedemne 1 

Emnekode ORGL-335 

Navn hovedemne Organisasjon og ledelse i barnehagen 

Engelsk navn Organization and leadership in kindergarten 

Studiepoeng 20 stp 

Undervisningsperiode Høst - vår 3. studieår 

Emneansvarlig  Anne Svendsen 

Arbeidskrav 
Enten:  

Ett miniprosjekt som omhandler "Det politisk-administrative system". Dette kan omfatte 
deltakelse på politiske møter i kommuner. Oppleggetfor og rapporten fra prosjektet skal 
godkjennes av faglærer. 

 Eller:  

Ett miniprosjekt som omhandler "Tverrfaglig og tverretatlig" samarbeid om barns 
oppvekstvilkår. Opplegget for og rapporten fra prosjektet skal godkjennes av faglærer. 

Eksamen 
For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent arbeidskravet. 

Ekstern sensor sammen med studiets faglærere ved Dronning Mauds Minne Høgskole for 
førskolelærerutdanning foretar vurderingen av eksamen.  

Emnekode ORGL-335 

Navn delemne Organisasjon og ledelse i barnehagen 

Studiepoeng 20 stp 

Prosentandel av karakter 100 % 

Undervisningsperiode Høst - vår 3. studieår 

Eksamensform Skriftlig eksamen  

Varighet eksamen 6 timer 

Sensur Ekstern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  
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Hovedemne 2 

Emnekode BAC-HO05 

Navn hovedemne Bacheloroppgave – pedagogikk, organisasjon og ledelse i 
barnehagen 

Engelsk navn  

Studiepoeng 15 stp  

Undervisningsperiode Høst - vår 3. studieår 

Emneansvarlig  Anne Svendsen 

Arbeidskrav 
Godkjent muntlig presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven. 

Eksamen 
For å få bacheloroppgaven endelig vurdert, må studenten ha fått godkjent arbeidskravet. 
Studiets faglærere og lærere fra pedagogikk vurderer bacheloroppgaven. 

Emnekode BAC-HO05 

Navn delemne Bacheloroppgave – pedagogikk, organisasjon og ledelse i 
barnehagen 

Studiepoeng 15 stp  

Prosentandel av karakter 100 % 

Undervisningsperiode Høst – vår 3. studieår 

Eksamensform Individuell bacheloroppgave 

Varighet eksamen  

Sensur Intern sensur  

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

Pensum 

Pensum som har vært brukt ved tidligere avlagte eksamener i et fag eller emne kan ikke 
være pensum ved senere eksamener. Studentene må vurdere pensumlisten i forhold til 
tidligere avlagte eksamener og kontakte faglærerne for å få forslag til annen 
pensumlitteratur dersom de finner pensumlitteratur som er brukt ved tidligere avlagte 
eksamener. 

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barns oppvekstvilkår 
Jacobsen, D. I og Torsvik. J: (2013) Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i 
organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget, Kap. 6. ISBN 978-82-450-1445-7 (38s) 

Glavin, K og Erdal, B: (2013): Tverrfaglig samarbeid i praksis. Oslo: Kommuneforlaget 
ISBN 978-82-446-1115-2 (215 s) 

Moen, Kari Hoås, (2006): Styring og samarbeid i barnehagesektoren. Oslo: 
Universitetsforlaget ISBN 82-15-00933-6  Kap 1-6, 9 -10 (154 s)  
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Administrasjon og etatskunnskap 
Bølgan, N og Lysell, T: (1996) Økonomi i barnehagen. 2. utg. Oslo: Kommuneforlaget,  

 ISBN 82-446-0360-7 (62 s) 

Gåserud, A: (1994) Skriv godt - det lønner seg. Effektiv skriftlig kommunikasjon i 
kommunen. Kap. 1, 8 og 9. Oslo: Kommuneforlaget, ISBN 82-446-0047-0 (h.) ( 20 s) 

Olsen, L. O: Juss i barnehagen (2011), 3. utg. Kristiansand: Høgskoleforlaget,  

ISBN 82-7634-748-7, h. (186 s) 

Organisasjon og ledelse 
Jacobsen, D. I og Thorsvik, J.:(2013) Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i 
organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget, kap.1, 3, 4, 7-12. ISBN 978-82-450-
01445-7  (283 s) 

Irgens, Eirik J.: (2007) Profesjon og organisasjon. Bergen: Fagbokforlaget  ISBN 978-82-
450-0528-8 (220 s) 

Langslet, Gro J.:(2010) Løft. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, 
ledelsesutvikling og konfliktløsning. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag AS ISBN 978-82-
417-1072-8 

Lundestad, M: (2010) Konflikter bare til besvær? Konflikter i barnehagen.  Kristiansand: 
Høyskoleforlaget  ISBN 978-82-7634-610-7 (220 s) 

Moen, Kari Hoås, (2006): Styring og samarbeid i barnehagesektoren. Oslo: 
Universitetsforlaget ISBN 82-15-00933-6  Kap 7 (25 s) 

Skogen, Eva (red): (2012) Å være leder i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 
978-82-450-1405-1 Del 3 (74 s) 

Fornying og utvikling 
Johannessen, Asbjørn, Tufte, Per Arne og Christoffersen, Line: Introduksjon til 
samfunnsvitenskapelig metode Oslo: Abstrakt Forlag, 2010 ISBN 978-82-7935-298-3 
Kap 2-3, 5-17, 26-27 (215 sider) 

Kvistad, Kari og Søbstad, Frode: (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen 
Akademisk Forlag ISBN-10: 82-02-22637-6 Kap 1 – 5 (91 sider) 

Moen, Kari Hoås, (2006): Styring og samarbeid i barnehagesektoren. Oslo: 
Universitetsforlaget ISBN 82-15-00933-6  Kap 8 (32 s) 

 

 
Aktuelt lovverk  
 

Lov om barnehager 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html 

Lov om offentlighet i forvaltningen. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20060519-016.html 

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html 
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Lov om ferie. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19880429-021.html 

 

Lov om barnevern. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html 

Lov om likestilling mellom kjønnene 

http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-045.html 

Kommuneloven 

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html 

Rammeplan for barnehagen 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060301-0266.html 
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