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Informasjon; 
 

Pedagogisk ledelse i barnehagen er et nytt kurs basert på en ny bok 
med samme navn. Forfatterne ønsker med kurset å presentere 
arbeidsmåter, erfaringer og praktisk grep for en god ledelse i 
barnehagen. 
Barnehagen er en viktig institusjon, en base for mange barns viktigste 
opplevelser av samfunnet utenfor familien fram til skolealder. 
Barnehagen er en pedagogisk institusjon hvor ansatte må ha 
kunnskap om pedagogiske prosesser. Som leder kreves det at både 
barnas behov og ansattes behov ivaretas. Å være leder i en 
barnehage krever overordnede kunnskaper, noe vi ønsker å 
fremheve ved dette kurset. 
Kurset «Pedagogisk ledelse i barnehagen» har til formål å gi deg som 
leder eller mellomleder kunnskap om ledelsesprosesser og faglegging 
i barnehagen. Kurset fokuserer også på hvordan en utvikler en 
læringskultur i barnehagen, profesjonsidentitet og faglige 
refleksjoner. 
Barnehagelærere som innehar stilling som pedagogisk leder har en 
sentral rolle i forståelsen av barnehagen som en lærende 
organisasjon. Ut fra sine profesjonskunnskaper om barnehagens 
egenart, både i form av didaktisk planlegging og ikke minst lekens 
plass i barns liv, står barnehagelæreren i et spenningsfelt mellom 
barnehageeiere og politiske føringer på den ene siden, og sine faglige 
kunnskaper på den andre siden. 
For å være en lærende organisasjon, der endring og utvikling er til 
det beste for barna, må hele personalgruppen delta i refleksjoner og 
kunne stille spørsmål til praksis. Med utgangspunkt i rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver, pekes det på sentrale aspekter 
knyttet til stillingen pedagogisk leder.  
Program, elektronisk påmelding og mer informasjon finner du ved å 
TRYKK HER              Påmeldingsfrist: 5. oktober     Pris: kr. 1.870- 

Utdrag fra programmet; 
 

Mandag, 5. november 

Kursleder; Jan Bølstad 
Forelesere; Pia Elisabeth Sundvall og Tonje Skoglund 
 

Kl. 09:00 – 10:00 
Registrering 
 

Kl. 10:00 – 11:00 
En introduksjon; 
Pedagogisk ledelse og faglegging i barnehagen 
 

Kl. 11:00 – 12:00 
Barnehagen som en lærende organisasjon 
Pedagogisk ledelse 
Pedagogisk tenkning 
 

Kl. 12:00 – 13:00 
Lunsj 
 

Kl. 13:00 – 14:30 
Å utvikle en læringskultur 
Metakommunikasjon og kommentatorkompetanse 
Faglegging og pedagogisk dokumentasjon 
Bruk av profesjonsspråk 
Pedagogiske ledermøter 
Daglig leder i skvis 
 

Kl. 14:30 – 14:45 
Kaffe/Te 
 

Kl. 14:45 – 15:30 
Reflekterte ansatte – muligheter for endring av pedagogisk praksis 
Refleksjonsmøter 
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