
1 

 

dmmh.no 

 

 

 

 

 

 

Studieplan 
Nasjonal lederutdanning for styrere i 

barnehager - Styrerutdanningen i Midt-Norge  
Emnet kan inngå i Master i barnehageledelse, Master i skoleledelse og Master i pedagogikk, 

studieretning førskolepedagogikk 

 

 
30 stp, deltid  
 

2016-2017 
 

Revidert februar 2016 
Sist endret 18.04.16  



2 

 

Navn Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager – 
Styrerutdanningen i Midt-Norge 

Nynorsk navn Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagar – Styrarutdanninga 
i Midt-Noreg 

Engelsk navn National Leadership Education for Directors of ECEC Institutions – 
The Education for Directors in Mid-Norway 

Studiepoeng 30 studiepoeng 

Heltid / deltid Deltid 

Type studium Studieenhet 30 studiepoeng på høyere nivå 

Antall semester 3 semestre 

Startsemester Høst 2016 

Opptak Opptaket skjer gjennom Utdanningsdirektoratet 

Faglig kontaktperson Sissel Mørreaunet 

Gjelder for studentkull Høst 2016 – høst 2017 

 

 

Godkjenning av studieplanen 

Godkjent av DMMHs styre, 28. mars 2011.  
Godkjent av Program for lærerutdanning ved NTNU for innpasning i NTNUs master i skoleledelse 18. 
februar 2011. 
Godkjent for innpasning i master i førskolepedagogikk av fagråd ved Pedagogisk institutt ved NTNU 
29. mars 2011.  
Endret 12. desember 2012: Betegnelse fra fagplan til studieplan, redaksjonelle endringer, antall 
arbeidskrav og pensum. 
Endret januar 2014/juni 2014: Justering av mål, innholdskomponenter, betegnelse på tema 2, pensum 
og styrking av veiledning på skriving av fagnotat og oppfølging av den enkelte student. 
Endret mars 2016: Justering av målgruppe/opptakskrav, innpassing, samlinger og varighet på 
hjemmeeksamen. 

Kort om studiet 

Utdanningen er en nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere. Studiet skal kvalifisere styrere i 
barnehagen til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet. Gjennom 
utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med 
omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele 
utdanningsløpet. Dronning Mauds Minne Høgskole er ansvarlig tilbyder for studiet i samarbeid med 
Nord universitet og WSP Norge AS.  
 

Målgruppe 

Studiets målgruppe er nytilsatte styrere og styrere med erfaring som ansatt i private og offentlige 
barnehager. Med styrer forstår vi den som har både faglig ansvar, administrativt ansvar og 
personalansvar i barnehagen. Betegnelsen styrer/enhetsleder brukes gjerne i kommunale barnehager, 
mens flere private barnehager ofte bruker tittelen daglig leder. For opptak høsten 2016 vil 
Utdanningsdirektoratet gi assisterende styrere mulighet til studieplass ved ledig kapasitet. 
 
Videre studier 

Godkjent gjennomføring av styrerutdanningen kan innpasses i DMMHs master i barnehageledelse, 
NTNUs masterprogram i skoleledelse og DMMH/NTNUs masterprogram i pedagogikk, studieretning 
førskolepedagogikk. Ut over dette gir studiet mulighet for innpassing til forskjellige andre 
masterprogram. Ved opptak til masterprogram vises det til gjeldende opptakskrav ved disse 
institusjonene. 

Yrkesmuligheter  

Styrerutdanningen er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen.  
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Innledning 

Utdanningstilbudet skal kvalifisere styrere til å bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i 
samspill med omgivelsene på en måte som fremmer kvalitet. Barnehagens styrer har det overordnede 
ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med samfunnsmandatet og relevant lov- og regelverk. 
Som pedagogisk ansvarlig for barnehagen, må styrer ha kunnskap om barns læring og utvikling under 
ulike betingelser. Å være styrer fordrer oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet 
og personalet i barnehagen. Gjennom studiet skal studenten utvikle sin kompetanse i å utvikle 
barnehagen til en lærende og omstillingsdyktig organisasjon. Et gjennomgående tema i hele 
utdanningsløpet vil være utvikling av egen identitet som leder. I studiet legges det vekt på å bygge bro 
mellom teori og erfaringsbasert kunnskap.  

Læringsutbytte 

Etter gjennomført studium har studenten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at 
studenten: 

 kan reflektere over sin egen rolle som leder og sin lederidentitet 

 kan håndtere press, motsetninger og dilemmaer på en måte som gir grunnlag for positiv 
utvikling som leder 

 har inngående kunnskap om barnehagens samfunnsmandat med vekt på omsorg, lek, læring 
og danning og barnehagens verdigrunnlag 

 kan utøve målrettet og dynamisk ledelse av det pedagogiske arbeidet i barnehagen  

 kan skjelne mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer på barnehagefeltet 

 har inngående kjennskap til ulike former for styring i barnehagesektoren 

 kan analysere og drøfte problemstillinger i barnehagen med utgangspunkt i ulike teorier om 
ledelse  

 kan anvende ulike teorier og perspektiver i arbeidet med å analysere og utvikle egen 
barnehage som organisasjon i samspill med omgivelsene 

 kan anvende ulike modeller og metoder for kommunikasjon, veiledning og konflikthåndtering 

 har grundig forståelse for barnehagen som lærende organisasjon  

 har inngående kunnskap om ulike endringsstrategier i barnehagen 

 kan tilrettelegge for å fremme nytenking og innovasjonsprosesser i barnehagen 

Innhold 

Tema 1: Ledelse av barns læring og utvikling 
Barnehagen er en sentral arena for barns danning gjennom omsorg, lek og læring, og barnehagens 
styrer har det overordnede ansvaret for å ivareta dette. Styrer har ansvar for at barnehagelovens 
formål og verdigrunnlag, samt rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir realisert. Som 
øverste pedagogiske leder i barnehagen, har styrer det overordnede ansvaret for det pedagogiske 
arbeidet, for at personalet får veiledning og for utvikling av barnehagens kvalitet. Styrerens evne til å 
involvere og engasjere medarbeidere til utvikling av en felles pedagogisk plattform og arbeide med å 
nå felles mål i samarbeid med foreldre, vil være viktig for kvaliteten. I denne sammenheng blir 
involvering, forankring og relasjonsbygging sentrale aspekter, på linje med å formulere høye 
ambisjoner, systematiske handlingsplaner, evaluering og oppfølging. Følgende innholdselementer 
omhandles under dette hovedtemaet: 
 

- overordnet syn på ledelse 
- barnehagens samfunnsoppdrag og verdigrunnlag 
- utvikling av barnehagen som en arena for danning, lek, læring og omsorg 
- målrettet ledelse av det pedagogiske arbeidet 
- pedagogisk veiledning 
- kvalitetsutvikling i barnehagen 
- utvikling av lederidentitet i forhold til disse temaene 

 
Tema 2: Styring og administrasjon 
Ledelse i forhold til omgivelsene har blitt en sentral side ved styrerollen. Styrer må ha god 
samhandlingskompetanse i forhold til barnehageeier, kommunen som barnehagemyndighet, statlige 
organer og andre samarbeidspartnere innen oppvekstsektoren. Styrer har det overordnede ansvaret 
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for barnehagens drift innenfor de rammer som barnehageeier har fastsatt. Lederen vil ofte måtte 
balansere en rekke hensyn opp mot hverandre. Det kan være hensyn til barnehageeier, politisk 
definerte mål, realisering av lovverk og rammeplanen, hensyn overfor brukerne, åpenhet og innsyn i 
beslutningsprosesser, faglig skjønn, likebehandling og kostnadseffektivitet ved bruk av offentlige 
midler. Følgende innholdselementer omhandles: 
 

- ulike typer styring og styringsverktøy for kvalitetssikring og økonomisk styring 
-  makt og påvirkning i barnehagesektoren 
- private og offentlige barnehager 
-  samarbeid med eksterne instanser 
-  utvikling av egen lederidentitet i forhold til disse temaene 

 
Tema 3: Barnehagen som organisasjon 
Barnehagen er en organisasjon som kan analyseres gjennom ulike perspektiver for å identifisere 
sterke og svake sider samt utfordringer og muligheter som grunnlag for utvikling. Styrer har et 
overordnet ansvar for at barnehagen fungerer godt som organisasjon. Styrer må ha evne til å fremme 
en felles kultur i barnehagen som også gir rom for ulikhet. Som personalleder har styrer ansvar for å 
engasjere og involvere medarbeiderne i å nå felles mål i samarbeid med barnas foreldre. Styrer må 
sørge for å tydeliggjøre forventninger til personalet og følge opp medarbeiderne gruppe- og enkeltvis. 
Evne til å kommunisere med medarbeidere med ulik bakgrunn og utdanning er vesentlig. Godt 
lederskap skaper vilkår for at de ansatte kan ta i bruk og utvide sin kompetanse slik at målene i 
rammeplanen nås. Følgende innholdselementer omhandles: 
 

-  ulike perspektiver på organisasjon og ledelse i barnehagen 
-   ulike veiledningsformer og konfliktarbeid 
-  samarbeid og teambygging i barnehagen 
-  arbeidsmiljø, motivasjon og engasjement i barnehagen 
- utvikling av egen lederidentitet i forhold til disse temaene 

 
Tema 4: Utvikling og endring i barnehagen 
Det overordnede ansvaret for utvikling og endring av barnehagen som organisasjon ligger hos styrer. 
Personalledelse dreier seg blant annet om at medarbeidere får ta i bruk og utvikle sin kompetanse 
med sikte på kvalitetsutvikling i barnehagen. Dette er viktig for at barnehagen skal bli en lærende 
organisasjon som er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Styrer må kunne initiere og lede ulike 
typer endringsprosesser i barnehagen som følge av indre og ytre krav og forhold. Dette fordrer godt 
samarbeid med barnehageeier og andre. Styrer må kunne handle strategisk, skape allianser og 
oppslutning om nye tiltak, samt stimulere til ulike former for læring, entrepenørskap og innovasjon i 
barnehagen. Følgende innholdselementer omhandles: 
 

- utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon 
- ulike strategier for læring og utvikling i barnehagen 
- å initiere og lede utviklingsarbeid i barnehagen 
- styrer som strategisk aktør i barnehagen 
- utvikling av innovasjon og entreprenørskap i barnehagen 
- å initiere, lede og veilede utviklingsarbeid i barnehagen 
- utvikling av egen lederidentitet i forhold til disse temaene 

 
Utvikling av egen identitet som leder er et hovedtema som vil være gjennomløpende og integrert i 
temaene1-4. Utviklingen av styrers rolleforståelse og egen lederprofil vektlegges. Følgende momenter 
behandles: 
 

- rolleforståelse – rollebegrepet – utvikling av identitet 
- håndtering av usikkerhet og ulike typer forventninger 
- trygghet og mot i lederrollen 
- egen maktbase som leder – legalitet og legitimitet 
- egen læring og utvikling som leder 

Tema 1 omfatter om lag 10 studiepoeng. De 3 andre temaene omfatter om lag 5 studiepoeng hver. 
Arbeid med utvikling av egen lederidentitet er integrert i alle temaene og utgjør til sammen et i omfang 
på om lag 5 studiepoeng. 
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Organisering og arbeidsmåter 
 
Styrerutdanningen i Midt-Norge vil bli gjennomført over 3 semestre. Det vil være 9 samlinger. Samling 
1, 2 og 7 er på tre dager og de øvrige er på to dager. En av samlingene vil bli utvidet med en todagers 
studietur. 
 
Grunnmodellen er som vist med samlinger og arbeid mellom samlingene. Det tas i bruk en modell som 
kombinerer innsikt i teori, øving i ferdigheter og utvikling av gode holdninger. På samlingene og i 
mellomperiodene vil det bli brukt ulike arbeidsmåter som både støtter utvikling av akademisk innsikt og 
praktiske lederferdigheter. I tillegg til forelesninger og diskusjoner i grupper og plenum, vil det på 
samlingene bli brukt rollespill, arbeid med case fra styrernes egen praksis, samt trening av 
lederferdigheter.  
 
Mye av læring er knyttet til erfaringslæring som metode. Studentene deles inn i arbeidsgrupper på 6-8 
studenter som er en viktig arena for erfaringsutveksling og felles refleksjon. Disse gruppene vil ha en 
tett kobling til samlingene og er knyttet til prosessledere. Det vil være lagt opp til veiledning på case og 
skriftlige arbeider på samlingene. Som en del av opplegget i forhold til utvikling av egen lederrolle vil 
en også ta i bruk ulike typer verktøy som gir innsikt i ulike sider ved egen lederprofil.  
 

Samling 1
Faglige tema

Samling 2
Faglige tema

Mellomperiode med
oppgaver, øvinger..

Erfaringer

Deling/refleksjon

Generalisering

Utprøving

Individuell utvikling

 
 
 
I perioder mellom samlingene skal studentene skrive et fagnotat basert på tematikk fra hver modul 
etter nærmere beskrivelse. Arbeidet med fagnotatet organiseres slik at studentene kan nyttiggjøre seg 
hverandres erfaringer. De diskuterer og veileder hverandre i valg av problemstillinger og arbeider 
sammen (min. 2 og maks 3 studenter) om skrivingen. Ett av fagnotatene skal skrives som et 
individuelt arbeid. Studentene presenterer sine fagnotat for hverandre i grupper og får feedback og 
evaluering av medstudenter og faglærer/veileder. 
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Emner 

Emnekode MVSTY6000 

Navn emne 

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager – 
Styrerutdanningen i Midt-Norge 
Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagar – Styrarutdanninga 
i Midt-Noreg 

Engelsk navn 
National Leadership Education for Directors of ECEC Institutions – 
The Education for Directors in Mid-Norway 

Studiepoeng 30 studiepoeng 

Undervisningsperiode Høst 2016 – Høst 2017 

Emneansvarlig Sissel Mørreaunet 

Vektingsreduksjon Beståtte emner innen Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i 
barnehage og Barnehagemyndighet, innovasjon og 
kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette 
emnet. 

 
 
Arbeidskrav   
Studenten skal levere til sammen fire skriftlige fagnotat fordelt på de fire temaene. Tre av tekstene kan 
leveres som et samarbeid for to eller tre studenter sammen. 
 
Tema 1: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen) 
Tema 2: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen) 
Tema 3: Ett individuelt fagnotat  
Tema 4: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen) 
 
Godkjenning av fagnotatet gjøres av intern veileder, og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle 
arbeidskrav må være godkjent for å få avlegge endelig eksamen i studiet. Det vil bli utviklet et eget 
notat angående fagnotatskrivingen. 
 
Eksamen 
Studiet avsluttes med en 2-dagers individuell, skriftlig eksamen, arrangert som hjemmeeksamen med 
alle tillatte hjelpemidler. Eksamen vurderes etter ordinær karakterskala A – E for bestått, F for ikke 
bestått. 

Eksamen 

Emnekode MVSTY6000 

Navn emne 
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager – 
Styrerutdanningen i Midt-Norge 

Studiepoeng 30 studiepoeng 

Prosentandel av karakter 100 prosent 

Eksamensperiode Høst 2017 

Eksamensform Skriftlig hjemmeeksamen  

Varighet eksamen  2 dager (49 timer) 

Sensur Ekstern og intern sensur 

Karakteruttrykk Bokstavkarakter A-F  
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Pensum Pensum gjøres tilgjengelig på www.dmmh.no før studiestart. 

Supplerende 
opplysninger 

Hjemmeeksamen med varighet to dager betyr at oppgaven gis ut kl. 
09:00 en dag og leveres inn kl. 10:00 dag tre. 

 

http://www.dmmh.no/

