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Sissel Mørreaunet 

Emneansvarlig for den nasjonale styrerutdanningen  

ved DMMH 

15.juni 2019 

 

Forberedelse til første samling  

 
Velkommen som student til Styrerutdanningen! 

Det er to forberedelsesoppgaver som vi ber deg gjøre før du kommer til første sam-

ling: 

 

1. Presentasjon av egen barnehage og din rolle 

 

Forbered en presentasjon av din egen barnehage og din rolle, ut fra følgende forutset-

ninger: 

 

 Hvilke data har du om egen barnehage (foreldreundersøkelser, medarbeiderunder-

søkelser, tilsyn fra barnehagemyndigheten, barnesamtaler/observasjoner osv, data 

fra barnehagens eget evalueringsarbeid, ekstern barnehagevurdering, ståstedsana-

lyse)? 

 

 Gjør en enkel analyse av det materialet du har, og trekk ut ett til to forhold som du 

mener vil kreve/egne seg for et utviklingsarbeid du skal gjennomføre på egen ar-

beidsplass. 

 

 Vi gir også noen innspill til hva du kan tenke på i forbindelse med ditt arbeid med 

et utviklingsprosjekt. Dette skal du imidlertid ikke presentere for de andre i denne 

presentasjonen, men det kan være lurt å begynne en tenkning rundt dette. Føl-

gende dimensjoner kan være aktuelle i forhold til et mulig utviklingsprosjekt for 

din barnehage: 

 

- Hva er/kan tema for utviklingsarbeidet være? 

- Hva skal din rolle i prosjektet være? 

- Hva skal prosjektet handle om?  

- Hva er målsettingen? 

- Har dere besluttet å igangsette prosjektet? Og – hvordan skal/er/ble det beslut-

tet at prosjektet skal igangsettes? 

- Når tenkes prosjektet igangsatt? – Og når tenkes det avsluttet?  

 

Om du enda ikke har tenkt på igangsetting av et prosjekt – som skal være lite, nyt-

tig og lystbetont – kan disse punktene være med å sette i gang en prosess. Det er 

altså ikke krav om at du skal være «ferdigtenkt» 

 

Du får fem minutter til din presentasjon. Du får 5 – 6 tilhørere. Til orientering så er et 

laaaangt innslag i Dagsrevyen 2 – 3 minutter.  

 

Hvilken form du vil bruke og hvordan du vil disponere tida di, er opp til deg. Det er 

ikke adgang til å bruke videokanon. 
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2. Personlig notat og egenrefleksjon som skal deles med veilederen din 

 

Gjennom utdanningen vil du få anledning til å trene/utvikle deg som menneske og le-

der. Utdanningen består av teori og forelesninger. I tillegg vil det bli lagt vekt på 

egenutvikling og ferdighetstrening. Denne treningen vil skje under kontrollerte be-

tingelser og i en trygg atmosfære. Det er derfor en fordel å være bevisst på hva du vil 

trene på.  

 

Gjennom hele utdanningen vil du tilhøre en fast gruppe med en fast veileder. Utdan-

ningen koordineres og gjennomføres av en stab bestående av ansvarlig for utdan-

ningen, og veilederne for de ulike gruppene. Disse vil også ha mye undervisning, men 

i tillegg vil du møte flere gjesteforelesere.  

 

Før du starter på utdanningen vil vi at du tenker gjennom temaene nedenfor, og skri-

ver et kort notat. Dette notatet vil veilederen din ha nytte av. Vår erfaring er også at 

det er nyttig for deg som deltaker å finne ut hva dine behov egentlig er, og hva du spe-

sielt vil trene på og utvikle. Som en hjelp både til deg selv og til oss ber vi deg om å 

skrive et notat på inntil to A4 sider om følgende: 

 

TEMA 1 

Tenk tilbake på en situasjon der du opplevde at du lyktes veldig godt som leder. Hva 

var situasjonen? Hva skjedde? Hva var det du gjorde som førte til at det ble så bra? 

 

Hva slags konkrete situasjoner er det som du synes er vanskelige for deg som leder? 

 

TEMA 2 

Hva har du tro på når det gjelder ledelse? Hva er de viktigste verdiene du tror på, og 

hva opplever du er viktigst å bygge på i ditt videre arbeid som leder? Har du noen for-

bilder eller modeller som du ønsker å leve opp til? 

 

TEMA 3 

Hvilke sider med deg selv vil du… 

 

 Å fortsette med/opprettholde. 

 Styrke og videreutvikle. 

 Å svekke, unngå, slutte med. 

 

TEMA 4 

Hvilke sider med din egen barnehage vil du… 

 

 Å fortsette med/opprettholde. 

 Styrke og videreutvikle. 

 Å svekke, unngå, slutte med. 

 

TEMA 5 

Spesielle forhold som du tror det kan være nyttig for veilederen din å kjenne til…. 

 

Notatet tas med til samlingen og leveres inn første dag.  

Alle i teamet ved DMMH har taushetsplikt. 


