
 
 
 
 
Til deg som har verdens viktigste jobb! 
 
 
Kompetansegruppa har gleden av å invitere deg som ansatt i barnehagen til kurs 
høsten 2013. Nasjonalt satsningsområde for kompetanseutvikling i barnehagene er 
fortsatt ”Vennskap og deltakelse.”  
Høsten 2013 har kompetansegruppa valgt å arrangere enkeltkurser som alle i 
personalgruppa kan ha nytte av. 
Foredragsholderne er hentet fra kurser som har fått gode tilbakemeldinger fra 
deltakerne. 
 
Ønsker du ny inspirasjon som i tillegg gratis og har kort reisevei, meld deg på kurs 
 
Kurs 1: Finnes det en app for alt? 
Kursholder: Filip Witzell 
Kursdag: Mandag 23.09 3 kurs: kl 8.30-10.30/kl. 11.00-13.00/kl. 13.30-15.30 
Sted: Tanum kulturbarnehage 

Filip er utdannet  a ne- og  ngdo sa  e de .  an  a       s 
p aks s   a skole og  a ne age.   alle de   ene  an  a   o  et    a ne age og skole  
 a   an    t opptatt a    l ettet    k a     .  pes elt   de s ste   ene n   ”to   ”- 
teknologi og nettbrett har blitt  t  edt  e  det lette e  o  de   nste  a na   ta      k 
digitale verktøy.  
  l p e  opptatt a  at de  oksnes ko petanse        e s       at de kan  e lede 
barna og undre seg sammen med dem, n   d g tale  e kt      kes. Han er engasjert 
i prosjektarbeid, av Matematikksenteret i Trondheim, i perioder. Samarbeider da med 
fagansvarlige på senteret for å utvikle opplegg til bruk i barnehager og skoler. Knyttet 
til bruk av matematiske applikasjoner. 

   o ed aget   l det  ok se es p     ken a   ate at kk-appl kas one  p  nett  ett. 
 an   l g  ekse ple  p    o dan  o sk ell ge appl kas one  dekke  et   dt spekte  a  
o   de   nnen o   ate at kk    a ne agen. 

   l p   l g  ekse ple  p    o dan dette kan  o eg  p   a ns p e  sse   ed    k a  
”to   -teknolog ”, hvordan pedagogene kan benytte seg av undringen rundt temaene 
barna er opptatt av, og hvordan de kan introduseres for nye tema.  



 
 
 
 
Kurs 2: Berøringsteknologi i barnehagen – En kilde til lek, læring og 
språkutvikling 
Kursholder: Margareth Sandvik 
Kursdag: Torsdag 10.10 2 kurs: kl. 8.30 – 11.30 / kl. 12.30 – 15.30 
Sted: Tanum kulturbarnehage 

 
 
Margareth Sandvik er dosent i norsk ved førskolelærerutdanningen HiOA. Ny 
teknologi er en rik kilde til språklige aktiviteter som er verdifulle, ikke bare på norsk, 
men også på mange andre morsmål. På kurset presenteres ny forskning på 
berøringsteknologi i barnehagen, både bruk av nettbrett og digitale tavler. 
Voksenrollen, valg av apper og flerspråklig ressurser får særlig fokus. 
 
 
 
 
Kurs 3: Lekens plass i skjemaveldet? 
Kursholder: Margaretha Öhman 
Kursdag: Torsdag 7.11 2 kurs: kl. 8.30 – 11.30/ kl. 12.30 – 15.30 
Sted: Tanum kulturbarnehage 

 
Margaretha Öhman er psykolog og familieterapeut. Begynte å jobbe i barnehage før 
hun tok videre utdannelse. Hun har skrevet flere bøker, bla «Det viktigste er å få 
leke», hvor hun bla formidler at å leke gir en følelse av velbefinnende og helse. I lek 
prøver, utvikler og bekrefter barn sin kunnskap og viten. Men hvordan skaper vi rom 
for at leken skal få vokse blant alle krav om voksenstyrte aktiviteter, og hvordan 
forstår vi det viktige begrepet «læring»? Hvordan støtter vi barn i å utvikle sine 
lekemuligheter og sine strategier for å bli med i lek? 
 
 
 
 
 
 

http://www.margaretaohman.se/home/wp-content/uploads/2010/05/marg.jpg


Kurs 4: «Magiske samlingsstunder» 
Kursholder: Trude Anette Brendeland 
Kursdag: Tirsdag 26.11.13 kl. 9.00 – 15.00 
Sted: Sliperiet 
 

 
Trude Anette Brendeland har 16 års erfaring som før07/602skolelærer. Hun driver i 
dag inspirasjonsforetaket: 
http://www.fantasifantasten.no/ 
I 2009 utga hun boken «Magiske samlingsstunder», og har siden vært rundt i Norge 
og holdt kurser med samme emne. 
Kurset vil: 

- Gi ideer til hvordan bli gode lyttere til barnas egne fortellinger 
- Inspirere personalet til å leke og lage nye fortellinger med barna 
- Vise kilder til fortellinger som passer for aldersgruppa 
- Formidle konkrete fortellinger man kan ta med seg tilbake til barnehagen 
- Gi metoder og ideer til hvordan man kan leke, fortelle og illustrere fortellinger 

og eventyr sammen med de yngste. 

    

 

Kurs 5: «Trivsel og mistrivsel på jobb; Arbeidsmiljøloven og det psykososiale 
arbeidsmiljøet». 
Kursholder: Ståle Einarsen 
Kursdag: Tirsdag 07.01.2014 kl. 18 – 21.  
Sted: Sliperiet 

 

Ståle Einarsen er psykologiprofessor ved Universitetet i Bergen. Han kan på en 
svært engasjerende og humoristisk måte holde foredrag om hvordan organisasjoner 
kan løse konflikter på arbeidsplassen. Litt om temaet: 

http://www.fantasifantasten.no/


Hva står egentlig i arbeidsmiljøloven om det sosiale på jobb? Hvordan ta opp 
problemer på en ryddig måte. Plikter og rettigheter som ansatte har i 
arbeidsmiljøarbeidet.  
Hva kan vi kreve av arbeidsgiver. Hvordan skal ledere håndtere konflikter for å opptre 
rettferdig og ryddig. Hvordan varsle på en ryddig måte? 

 
 

 

Påmelding: 
Bindene påmelding til Anne-Kathe Christensen innen mandag 15.09.13.  
Anne.kathe.christensen@larvik.kommune.no 
 
Styrer melder på samlet antall fra barnehagen. 
 

 
 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med en i kompetansegruppa, gjerne pr. epost: 

 Bjørg Ødelund - Helgeroa barnehage, bjorg.odelund@larvik.kommune.no 

 Trine Lise Hvarnes – Sentrumssatelitten barnehage – trine.lise.hvarnes@larvik.kommune.no  

 Malene Gjone – Kvelde barnehage, malene@kveldebarnehage.no 

 Tove Skjerven – Guriskogen barnehage, leder@guriskogen.no 

 Anne-Kathe Christensen – Oppvekst FF, anne.kathe.christensen@larvik.kommune.no  
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