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MIB Drammen, Lekeressurs. Rådgiver/MIB kontakt Ole Magnus Hetland  



Navn Etternavn 2 
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Drammensmodellen  
”Kompetansegrunnmur som gjør det mulig å fullføre videregående skole” 

1. Sommerskole 
 

2. Aktivitetsskole 
 

3. UNG11 
 

4. Gratis barnehage 
 

5. Lekeressurs? 

+ 

L ÆRINGSLØPET  FORSTERKNINGSTILTAK  

Jan Sivert Jøsendal 



Lekeressurs –mer enn bare rekruttering! 
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«Kvalitetsarbeidet til kompetansesenteret skal  

representere en positiv kompetanse- og praksiskraft for 
barnehage, skoler og oppvekst som de ikke ville klart å mobilisere 
på egenhånd» 
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MIB Drammen  

Utdanningsdirektør  

Barnehage Skole Oppvekst 

Kompetansesenteret 
MIB Drammen  



MIB Kontakt/rådgiver –Lekeressurs  

• Ansatt på kompetansesenteret som en koordineringsrolle for barnehagene 
• Kompetansesenteret direkte linje til utdanningsdirektøren 
• Er i direkte kontakt med samarbeidspartnerne( 4 ungdomsskoler).  
• Avtaler skolebesøk to ganger i året(før høstferie og vinterferie).  
• Fordeler veiledere mellom skolebesøkene.  
• Oppdaterer søknader, presentasjoner, attester m.m. 
• Koordinerer møteplasser for gjennomgang av søknader.  
• Sørger for at vi plukker ut elever fra alle skolene. 
• Legger inn personalopplysninger i lønnssystemet for de elevene kommunen 

lønner. 
• Evaluering av lekeressursperiodene med veiledere 
• Samler alt av Lekeressursarbeidet på et sted.  
• Jobber for en politisk forankring og øremerking av midler til prosjektet. 
 
 
 



Lekeressurs 2014-2017 
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Jonathan Knive er en av 50 unge gutter i 
Drammen som  
bruker vinterferieuka til å jobbe i 
barnehage.  
Han kunne tenke seg å jobbe i barnehage i 
framtida. 



Lekeressurs 2014-2017 fortsetter  

Høstferie 2017 

Antall søkere  37(K)15(S)39(B)30(G) =121 

Antall ute i jobb – fylkesmannmidler  18 elever på 9 barnehager  

Antall ute i jobb – lønnet av kommunen  18 elever på 6 barnehager  

Jannicke Schjøtt Christensen 9 

Egne kommunale midler hvert år på 200.000,-  
55 elever ekstra i året. Vi har søkerne, men trenger penga! 



Forsterkningstiltak – ringvirkninger i Læringsløpet  
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Veldig positive erfaringer. Prosjektet blir 
godt ledet, og det gir elevene en merverdi 
som skolen ikke kan gi. 

Selvtillit, mestring og gode opplevelser.  
Tro på egne evner og føle seg betydningsfull i  
et større felleskap, som ikke alltid får 
 kommet frem i en skolehverdag.  

Flere, de trener opp sine 
entreprenørskapsferdigheter: - De blir 
sikrere på egne ferdigheter - De må ta 
initiativ - De må være utholdende - 
Være kreative +++ I tillegg får de 
erfaring fra arbeidslivet.  

Et tiltak som kan knyttes til det 11. 
skoleåret.  

Elevene er mer fokusert på skolen etterpå 

Det har gitt meg en ballast til å tro på egne 
 ferdigheter igjen  



Barnehagens opplevelser av tiltaket  

• Guttene var høflige og greie gutter og ikke minst motiverte. De fikk 
rask kontakt med barna og ansatte. Personalet var flinke til å 
inkludere dem i arbeidet. 

• De bidro positivt i lek med barna, og var veldig populære 
lekekamerater. Gutta var dessuten veldig hjelpsomme i forbindelse 
med praktiske ting, og var ikke redd for å ta i et tak.  

• De var lekne, deltagende og en stor ressurs for barnehagen. En av 
gutta ønsket å jobbe mer her, og kunne tenke seg å bli 
barnehagelærer i fremtiden. 

• Alt fungerte bra. Arbeidsvillige alle sammen. Alle gjorde en 
strålende jobb. Snakket nettopp med en far som sa at sønnen 
hadde stortrives hos oss. 

 

11 



Skolebesøk – Lekeressursfilm  
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