RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for barnehage- og
skolesektoren i seks kommuner i Finnmark. Kommunene er
Hasvik, Loppa, Alta, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp

Digital styrerkonferanse Vest-Finnmark 2020
Digitalt via Teams – 8. april 2021
PROGRAM:
0930

Åpning v/ Rikke Raknes, styreleder RSK Vest-Finnmark

0940 - 1100

Utviklingsarbeid som barnehagebasert kompetanseutvikling
- Ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling
v/ Høgskolelektor Dmmh, Kjersti Nissen
- Med for- og etterarbeid

1100 - 1110

Kaffe/te – litt å spise - der du er!

1110 - 1215

Utviklingsarbeid som barnehagebasert kompetanseutvikling fortsetter v/ Kjersti Nissen

1215 - 1300

Lunsj, der du er! RSK Vest-Finnmark dekker lunsj inntil kr. 100 pr. deltaker.

1300 – 1330

Samarbeidet mellom stat, Statsforvalter, UiT og RSK - barnehagene i nettverk
Rekomp og statlige føringer og det videre arbeid med samarbeidsforum og prioriteringer v/
Liv Hanne Huru, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

1330 – 1400

Barnehagene i nettverk - kompetanseutvikling gjennom lærende nettverk, presentasjon av
nettverk, inndeling i Vest-Finnmark og plan framover v/ Øyvind R RSK – Vest Finnmark
- Med innspillsrunde i breakoutrooms

1410 – 1440

UiT og barnehagebasert kompetanseutvikling – hvordan kan UiT best bidra ut mot
nettverkene? v/ Betty Steinsvik (eller annen) v/ UiT Tromsø

1440 – 1500

Fra styrerens ståsted – nettverk og lokal kompetanseutvikling sett fra barnehagen
v/ nettverk 1 Alta - Siv-Kristin Ryeng/Ann-Lill Pedersen

1500

Avslutning

RSK Vest-Finnmark
co/ Alta kommune
Postboks 1403
9506 Alta

oyvrog@alta.kommune.no

Forarbeid – reflekter skriftlig over følgende spørsmål:
Hvilke erfaringer har du med å lede utviklingsarbeid i barnehagen?
Hvilken rolle tar du som styrer?
Hva mener du er barnehagens styrker og utfordringer i utviklingsarbeid?
Som forberedelse kan dere også se filmen «Bakom» som region Fosen har laget etter 3 år med
Barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med Dmmh. Dere finner filmen nederst i
vedlagte dokument:
https://fosenregionen.no/utviklingsveileder/samarbeidsomrader-barnehage/rekom/

Digitalt møte sammen med andre:
Man kan velge å sitte sammen med noen kollegaer eller samlet i nettverk slik barnehagene er
inndelt. Vi ser helst at dere sitter minst to sammen.

Breakoutrooms:
Underveis i konferansen vil dere bli sendt ut i gruppediskusjoner i på forhånd inndelte grupper.
Vi ber gruppene sørge for at en noterer stikkord som kan spilles inn i plenum og sendes over til
oyvrog@udf.no i etterkant.

Målgruppe:
Styrere i Måsøy, Loppa, Nordkapp, Hasvik, Hammerfest og Alta.
Barnehageeiere, nettverksledere barnehage, tillitsvalgt.

Møteromslenke vil sendes alle som har meldt seg på:
Husk å påse at du er registrert med riktig e-postadresse.
Min Side - RSK Vest-Finnmark (rsk-vest.no)

