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INNLEDNING 
Barnehagemeldingen 2015 – 2025 skal være med å bidra til et likeverdig barnehagetilbud 
med høy kvalitet i alle Bærums barnehager.   
 
I tillegg til tilbudene under, kan barnehager melde inn kompetansebehov gjennom regional 
ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-
viken/barnehage-og-opplaring/barnehage/regional-kompetanseutvikling/ 
 
Påmeldingen til kursene er forpliktende og barnehagen må delta på alle kursdagene der 
kurset går over flere dager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/barnehage/regional-kompetanseutvikling/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/barnehage/regional-kompetanseutvikling/
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OPPFØLGING AV STANDARD FOR SPRÅKARBEID I BÆRUMSBARNEHAGENE  

 

Språkutvikling hos barnehagebarn 

 

                                 
 
Kursholder: Barnehagenes veiledningssenter 
 
På kurset gjennomgås noen språkteoretiske modeller og barns språkutvikling fra 0-6 år.  
Hva er typisk språkutvikling og når skal man begynne å bekymre seg for eventuelle 
språkvansker?  Temaene knyttes til ny Standard for språkarbeid i Bærumsbarnehagen.  Det 
vil bli gitt en «lekse» som skal gjennomføres i perioden etter kurset. 

Tid Sted Målgruppe 

Torsdag 15. august 2019 
Kl 12.30-15.30 
 
                       

KSiS, auditorium 2 Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist:  1. juli til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
Kurset settes også opp: 

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 8. oktober 2019 
Kl 17.30-20.30 
 
                       

KSiS, auditorium 2 Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist:  24. september  til barnehage@baerum.kommune.no  
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:barnehage@baerum.kommune.no
mailto:barnehage@baerum.kommune.no
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God språkstøtte i barnehagen 

  

 
 
Kursholder: Barnehagenes veiledningssenter 
 
På kurset går vi gjennom hva som gir god støtte til barns språkutvikling og gir eksempler på 
tiltak som ivaretar det. Vi tar utgangspunkt i språkets innholdsside, formside og bruksside. 
Temaene knyttes til ny Standard for språkarbeid i Bærumsbarnehagen.   
 
 

Tid Sted Målgruppe 

Fredag 16. august 2019 
Kl 08.30-11.30 
 
                       

KSiS, auditorium 2 Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist:  1. juli til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
Kurset settes også opp: 

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 22. oktober 2019 
Kl 17.30-20.30 
 
                       

KSiS, auditorium 2 Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist:   8. oktober  til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:barnehage@baerum.kommune.no
mailto:barnehage@baerum.kommune.no
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Flerspråklig utvikling og språkstøttende tiltak 

  

 

     
 

Kursholder:   Barnehagenes veiledningssenter 
 
På kurset går vi gjennom spesielle kjennetegn ved barns flerspråklige utvikling og viser 
hvordan barnehagen kan støtte disse barnas tilegnelse av norsk språk. Temaene knyttes til 
ny Standard for språkarbeid i Bærumsbarnehagen.   
 

Tid Sted Målgruppe 

Onsdag 18. september 2019 
Kl 17.30-20.00 
                       

Malmskriverveien 4, 
Rom 601 

Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist: 4. september til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
 
Kurset settes også opp: 

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 19. november 2019 
Kl 17.30-20.00 
                       

Malmskriverveien 4, 
Rom 601 

Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist: 5. november til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:barnehage@baerum.kommune.no
mailto:barnehage@baerum.kommune.no
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Språkkartlegging i barnehagen 

  

 

     
 

Kursholder:   Barnehagenes veiledningssenter 
 
Kurset er knyttet til Standard for språkarbeid i bærumsbarnehagen og hovedtemaet er: 
Hvordan fange opp barn som trenger ekstra språkstøtte? Hovedvekten vil ligge på 
kartlegging av enkeltbarn. Vi gjennomgår noen av de mest sentrale 
språkkartleggingsverktøyene, og ser litt på hvordan man lager en oppfølgingsplan med 
utgangspunkt i den språkkartleggingen som er utført.  
  

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 24. september 2019 
Kl 13.00-15.00 
                       

Malmskriverveien 4, 
Rom 602 

Pedagoger 
 

åmeldingsfrist: 10. september til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
 
Kurset settes også opp: 

Tid Sted Målgruppe 

Torsdag 17. oktober 2019 
Kl 09.00-11-00 
                       

Malmskriverveien 4, 
Rom 602 

Pedagoger 
 

Påmeldingsfrist: 3. oktober til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:barnehage@baerum.kommune.no
mailto:barnehage@baerum.kommune.no
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Nettverk for de språkansvarlige i barnehagen 

 

Kursholder: Barnehagenes veiledningssenter  
Veiledningssenteret ønsker å tilby de språkansvarlige i barnehagene mulighet til å delta i 

nettverk gjennom høsten 2019 / våren 2020. Vi starter opp allerede i mai 2019, med et 

valgfritt grunnkurs  

Vi ønsker å gi de språkansvarlige i barnehagene et kompetanseløft gjennom faglig påfyll og 

refleksjon over praksiserfaringer fra hverandres barnehager. Temaene i nettverkene knyttes 

til ny Standard for språkarbeid i bærumsbarnehagen.   

Målet er å kunne styrke sin bevissthet i hva det vil si å inneha rollen som språkansvarlig og 

samtidig rustes til å få til god implementering av språkarbeid i egen barnehage.  

   
 

Grunnkurs: Valgfritt grunnkurs  
Dette kurset er frivillig, og ment for de som ønsker en grunnleggende presentasjon av barns 

språkutvikling. På kurset gjennomgås noen språkteoretiske modeller og noe grunnleggende 

om barns språkutvikling. Vi tenker at det er essensielt å ha denne kompetansen i bunn når 

man deltar i nettverkene utover høst 19/vår 2020. 

De som allerede har vært på kursene om barns språkutvikling og språkstøtte i barnehagen. 

trenger ikke melde seg på grunnkurset. 

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 7. mai 2019 

Kl: 09.00-12.00 

Malmskriverveien  

Rom 601 

De som er 

språkansvarlige i sin 

barnehage 
 
Påmeldingsfrist: 1. april til barnehage@baerum.kommune.no 

Navn på barnehagen og den språkansvarlige 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:barnehage@baerum.kommune.no
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Nettverk: for de språkansvarlige i barnehagen 
 

Vi tilbyr nettverk på to ulike dager. Meld deg på den tiden som passer best 

for deg og din barnehage.  

Nettverk 1 

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdager høst 2019/vår 2020 

Kl: 12.30 – 15.00 

 

HØST 2019: 

17. september 2019 

29. oktober 2019 

 

VÅR 2020: 

21. januar 2020 

3. mars 2020 

5. mai 2020 

KSiS rom 3091 De som er 

språkansvarlige i sin 

barnehage 

 
ELLER:  
Nettverk 2 

Tid Sted Målgruppe 

Torsdager høst 2019/vår 2020 

Kl: 09.00 - 11.30 

 

HØST 2019: 

19. september 2019 

31. oktober 2019 

 

VÅR 2020: 

23. januar 2020 

5. mars 2020 

 7. mai 2020 

KSiS rom 3091 De som er 

språkansvarlige i sin 

barnehage 

 
Påmeldingsfrist: 20. august til barnehage@baerum.kommune.no  

Navn på barnehagen og den språkansvarlige. Merk hvilket nettverk du ønsker å melde deg 

på.  

 
 
 
 

mailto:barnehage@baerum.kommune.no
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VEILEDNING 

Veiledning for nyutdannete barnehagelærere 

 
Barnehagekontoret tilbyr veiledningsgrupper for alle nyutdannete barnehagelærere i 
private og kommunale barnehager i kommunen. Nye grupper starter opp høsten 2019. 
Datoer for resten av året kommer når vi vet antall deltakere.  Vi tar sikte på at det holdes 
veiledning i gruppe ca. én gang pr. måned. 
 

Informasjon om veiledning for nyutdannede barnehagelærere høsten 2019 kommer. 
 
 

Veiledning for pedagogiske ledere som har dispensasjon fra utdanningskravet 
for første gang   

 

Barnehagekontoret tilbyr veiledningsgrupper for pedagogiske ledere som har dispensasjon 
fra utdanningskravet for første gang i private og kommunale barnehager i kommunen. Nye 
grupper starter opp høsten 2018, med et oppstartsmøte 18. september. Datoer for resten 
av året kommer når vi vet antall deltakere.   Vi tar sikte på at det holdes veiledning i gruppe 
ca. én gang pr. måned. 
 

Informasjon om veiledning for pedagogiske ledere som har dispensasjon fra 
utdanningskravet for første gang  høsten 2019 kommer. 
 

 

STYRERMØTER 

Styrermøter  for  private og kommunale barnehager  

Møtene er informasjons- og dialogmøter mellom Barnehagekontoret og styrerne i 
kommunale og ikke-kommunale barnehager og familiebarnehager. Utfyllende program 
med aktuelle faglige temaer for det enkelte styrermøte vil bli sendt ut i forkant av møtene. 
 
Møtenes innhold er blant annet:  

 Informasjon om statlige og kommunale føringer 

 Aktuelle problemstillinger for barnehagene i Bærum  

 Foredrag / kurs  
 
 

Informasjon om høstens styrermøter kommer. 
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KURSLOKALER 
 

 KSiS, Kunnskapssenteret,  Otto Sverdrupsplass 4, inngang A,  Sandvika. (Ved 
stasjonen) 
 

 KSiS, Kunnskapssenteret (det gamle),  Malmskriverveien 4, Sandvika.   (Tinghuset, 
inngang mot sjøen). 

 

 Rådhuset, Sandvika. 
 

 Asker Konferansesenter AS     
Solbråveien 49, 1383 Asker 

   Se kart : http://www.askerkonferansesenter.no/web/hvor.html 
 

 Thon Hotell Oslofjord 
Sandviksveien 184, 1337 Sandvika 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.askerkonferansesenter.no/web/hvor.html

