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Velkommen til fagdager 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) inviterer 
førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner til fagdager.  
 
Høsten 2013 kom strategiplanen: Kompetanse for framtidens barnehage 
(Kunnskapsdepartementet). Et mål i planen er at alle ansatte i barnehagen skal få muligheten til å øke 
sin kompetanse. Kompetansestrategien omfatter fire tematiske satsingsområder som er forankret i 
formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Disse er: pedagogisk ledelse, danning 
og kulturelt mangfold, et godt språkmiljø og barn med særskilte behov.  
 
På fagdagene tilbys foredrag og kurs som kan gi økt innsikt innenfor disse områdene. Vi ønsker 
velkommen til faglig oppdatering, refleksjon og meningsutveksling. 

 

 
12. februar   Konferanse på Clarion Hotel & Congress Trondheim 
 

0830  Registrering 
 

0900   Åpning  
  Hans-Jørgen Leksen, rektor ved DMMH   
     

0915  Fra pedagogisk ledelse til strategisk ledelse?  
 

Kjell-Åge Gotvassli, professor i ledelse ved DMMH 
 

Et nytt perspektiv på lederrollen i barnehagen. 
Den strategiske lederfunksjonen har tradisjonelt vært lite fokusert i barnehagesektoren. 
Men med full barnehagedekning, større fokus på barnehagen som en del av 
utdanningssystemet og samlet sett større forventinger til barnehagen som omsorgs- og 
læringsarena, må ledere i barnehagen ha et sterkere fokus på ledelse mot 
omgivelsene. 
 
Følgende tema vil bli berørt: 
- Noen utviklingstrekk ved lederrollen i barnehagen 

- Begrepet strategi 

- Hva er strategisk ledelse i barnehagen? 

- Strategisk ledelse og makt 

- Fremgangsmåter og verktøy i strategisk ledelse 

1030  Pause 
 
1045  Fra pedagogisk ledelse til strategisk ledelse? fortsetter 
 
1130   Lunsj 
 

1230  Relasjonsledelse i barnehagen 



 
 Nina Kramer Fromreide, universitetslektor ved Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet 

i Nordland 

 
Foreleser vil ta utgangspunkt i forskning som viser at relasjonen mellom leder og 
medarbeider er en avgjørende faktor for hvor produktiv medarbeideren er.  
 
Følgende tema blir berørt: 
- Hva er relasjonsledelse og relasjonskompetanse 

- Relasjonsskapende evner 

- Relasjonell lytting og tilbakemelding 

- Samarbeid – en forutsetning for å lykkes 

- Felles mål felles ansvar 

- Grunnlaget for å lede: Du kan ikke lede folk du ikke kjenner 

- Relasjonelt mot 

- Tillit 

1345  Pause 
 
1400  Relasjonsledelse i barnehagen fortsetter 
 
1530 Avslutning  
 
 
Presentasjon av foredragsholderne: 
 
Kjell Åge Gotvassli 
Kjell-Åge er pedagog med doktorgrad innen organisatorisk læring. Han er ansatt som professor i ledelse 
ved DMMH. Han har siden 1990 utgitt en rekke bøker og artikler om ledelse i barnehagen. Hans 
arbeider har vært med på å løfte frem ledelse i barnehagen som et viktig fagfelt i Norge og Norden. Han 
kom i 2013 med to nye bøker: Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen og Boka om ledelse i 
barnehagen.  

 
Nina Kramer Fromreide 
Nina er en engasjert foreleser, foredragsholder, kursholder og rådgiver, som er flink til å inspirere 
kursdeltagere gjennom god dialog og fokus på temaer som engasjerer. 
 
Nina har master i økonomi og ledelse, og er autorisert innen relasjonsledelse. Hun har lang erfaring 
som leder i private og offentlige organisasjoner, der fokuset har vært lagånd, kreativitet, målorientering 
og relasjonsledelse.  De siste årene har Nina vært ansatt på Handelshøyskolen i Bodø/Universitetet i 
Nordland som universitetslektor i markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse. Hun har mange års 
erfaring som foredragsholder blant annet i temaene ledelse og strategisk arbeid. 

  



13. februar   Kurs på DMMH 
 
 

Kurs 1 13. februar  kl 0900 - 1500 
 
Hvordan kan ansatte bidra til barns trivsel og medvirkning i barnehagen? 
  
Åse Bratterud, forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU 
Ellen Beate Sandseter, førsteamanuensis/prorektor ved DMMH 
Monica Seland, førsteamanuensis ved DMMH 
 
Barns trivsel og medvirkningen i barnehagen står høyt på den politiske agenda, og kurset vil fokusere 
på hvordan man kan jobbe med dette i barnehagen. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjon av 
resultater fra prosjektet Barns trivsel og medvirkning i barnehagen fra 2012, og diskusjoner og 
gruppearbeid hvor deltakerne inviteres til å komme med sine synspunkt og erfaringer. Hovedfokus i 
kurset vil være hvilke faktorer som bidrar til å skape trivsel og mistrivsel hos barn i barnehagen, hvordan 
barns medvirkning blir ivaretatt i barnehagen, og foreldrenes medvirkning og opplevelse av egne barns 
trivsel. 
 
 

Kurs 2 13. februar kl 0900 - 1500 
 
0900 – 1130 

Vennskap i barnehagen     
 
Marianne Schram, høgskolelektor ved DMMH 
 
Foreleser vil sette søkelyset på hvorfor vennskap er viktig for barn, betydningen av vennskap i forhold til 
etikk og moral, vennskap og kjønn og voksnes betydning for barns vennskap. 
 
1230 - 1500 

Mobbing i barnehagen 
- barnehagens rolle i det forebyggende arbeidet 
 

Kari Nergaard, høgskolelektor ved DMMH 
 

Foreleser vil komme inn på spørsmål som: hva er mobbing, og hvordan kan man se mobbing i 
barnehagen? Hvilke kjennetegn skal vi se etter? Hva forebygger mobbing og hvordan kan vi jobbe 
forebyggende mot mobbing i det helhetlige pedagogiske arbeidet i barnehagen? 
 

 

Kurs 3 13. februar kl 0900 - 1500 

    
0900 – 1130 

Grenselandet mellom normalitet og avvik – mellom det ordinære og det 
spesialpedagogiske 
 
Karianne Franck, høgskolelektor ved DMMH 
 



Foreleser vil fokusere på hvilke forståelser som ligger til grunn for at barnehageansatte begynner å 
tenke at et barn kan ha spesielle behov. Dette inkluderer diskusjon rundt bruken av kartleggingsverktøy 
og nasjonale føringer vedrørende barns ferdigheter og læring i barnehagen.  
 
1230 - 1500 

Home-Start Familiekontakten – en støttespiller 
 
Mari Nordland Berg, fagansvarlig Home-Start Familiekontakten / Trofast åpen barnehage  
Stine-Marte Willumsen, koordinator Home-Start Familiekontakten 

Home- Start Familiekontakten er en organisasjon der frivillige tilbyr støtte og praktisk hjelp til 
småbarnsfamilier, som selv opplever at de er i en vanskelig livssituasjon og ønsker hjelp. Målet er å 
kunne tilby støtte og hjelp i en periode, og dermed avverge at familiens situasjon forverres.  

Foreleserne vil presentere hva Home-Start er, hvordan de jobber og erfaringer fra arbeidet med familier 
som trenger støtte i korte eller lengre perioder. 
 
 

Påmelding 
 
www.dmmh.no 
 
Sted 12. februar: Clarion Hotel & Congress Trondheim 
 Brattørkaia 11 
Kursavgift:   kr. 1250 (inkludert lunsj) 
 
Sted 13. februar:  DMMH, Thrond Nergaards veg 7, Trondheim 
Kursavgift:   kr. 975 (inkludert lunsj) 
 
 

Påmeldingsfrist  27. januar 2014 
Påmeldingen er bindende 

 
 
Vi tar forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte 

http://www.dmmh.no/

