
Styrarnettverk 15.09.2022



Program for møtet
12.30 Innsikt i samarbeidsprosjektet mellom HVL og Fosshagen lærarutdanningsbarnehage v/Lillian Pedersen, Førsteamanuensis 
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Praksissamarbeidet mellom barnehagane og HVL v/Kari Marie Navarsete, rådgjevar HVL

13.15 Årshjul – eksempel frå Stedje barnehage v/Gunnhild Holen, styrar Stedje barnehage

13.45 Pause

14.00 Omdømmebygging av barnehagesektoren v/Anne Margrete, Lillian og Kari Marie

14.30 Fagnettverka – ei orientering om status

14.00 Oppsummering og vegen vidare

15.00 Me avsluttar

15.30 Felles teambuilding utandørs

19.30 Felles middag – lekker meny!



Velkommen til 

Lillian Pedersen, Førsteamanuensis Institutt for pedagogikk, religion og 
samfunnsfag

Kari Marie Navarsete, rådgjevar studieadministrasjon ved Fakultet for 
lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

- Innsikt i samarbeidsprosjektet mellom HVL og Fosshagen 
lærarutdanningsbarnehage 

- Samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og praksisfeltet



Velkommen til 

Gunnhild Holen, styrar i 

Stedje barnehage

God planlegging, ryddig årshjul =

God kontroll!



Tema: Omdømmebygging

• Kva er utfordringane våre?
• HVL?

• Praksisfeltet?

• Korleis kan me møte utfordringane?



Status på arbeidet med nye fagnettverk



Samling for nettverksansvarlege juni 2022

• Påmeldingsfrist til nettverka er 21.september ved midnatt

• Alle samlingar 09.00 – 14.30, hovudsakleg i Sogndal



Fysisk og psykisk helse

Nettverksansvarlege:

Rones barnehage v/Merete Kvist Rydvang
post@ronesbarnehage.no

Samling 6.oktober 2022:
Rom 0202 i stadionbygget, HVL campus Sogndal.
Program vert kunngjort ca 15.september: 
https://www.fagnettverkisogn.no/hending/fagn
ettverk-barnehage-fysisk-og-psykisk-helse/

Samling 1.mars 2023:

mailto:post@ronesbarnehage.no
https://www.fagnettverkisogn.no/hending/fagnettverk-barnehage-fysisk-og-psykisk-helse/


Tidleg innsats og 
språkutvikling

Nettverksansvarlege:

Hafslo barnehage v/Solveig Løkkebø

Solveig.lokkebo@luster.kommune.no

Samling 19.oktober 2022:

Informasjon om lokale og program vert kunngjort i 
forkant:

https://www.fagnettverkisogn.no/hending/fagnettv
erk-barnehage-tidleg-innsats-og-sprakutvikling/

Samling 14.mars 2023:

mailto:Solveig.lokkebo@luster.kommune.no
https://www.fagnettverkisogn.no/hending/fagnettverk-barnehage-tidleg-innsats-og-sprakutvikling/


Kreativitet, 
skaparglede og 
entrepenørskap

Nettverksansvarlege:

Askedalen barnehage v/Lillian Bruheim

lillian@askedalenbarnehage.no

Samling 27.oktober 2022:

Informasjon om lokale og program vert 
kunngjort i forkant:

https://www.fagnettverkisogn.no/hendi
ng/fagnettverk-barnehage-kreativitet-
skaparglede-og-entreprenorskap/

Samling 23.mars 2022:

mailto:lillian@askedalenbarnehage.no
https://www.fagnettverkisogn.no/hending/fagnettverk-barnehage-kreativitet-skaparglede-og-entreprenorskap/


Medverknad og 
vurdering for læring 
og gjennomføring

Nettverksansvarlege:

Førebels ingen, men arbeidsgruppa 
barnehage v/Ingrid Steine Bortne 
tek ansvar inntil vidare.

Avhengig av påmelding vil me
vurdere om me utsetter dette 
nettverket.



Livsmeistring gjennom styrka 
tilpassa og inkluderande
opplæring for alle

• Tema for alle på felles 
plandag 4.november 2022

• Digitalt føredrag: «Barn som 
utfordrar oss – strategiar og 
tiltak i møte med barn som 
strevar»

v/Belinda Ekornås

• Deretter refleksjonsoppgåver
på eigen arbeidsplass



Oppsummering og vegen vidare

Styrarnettverk 2022-2023

• 1.desember 2022

Villakssenteret Lærdal

• 23.mai 2023

Truleg Sogndal

Nettverk


