MØTEPLAN FOR LEDERE I NITTEDALSBARNEHAGENE - HØST 2020
Dato/Tid:
Målgruppe
Aktivitet
Tema:
Sted:
10.sept.
Styrere og eiere
REGELVERKSVeiledning på nytt
Kl.09.00SAMLING/DRIFTSregelverkssamling
14.00
MØTE.
Driftsmøte kl.12.00-14.00
09.00-12.00
Driftsmøte kl.12.00På Teams
14.00

Ansvar:
Bhg. adm

12.Okt.
Kl. 09.0011.00
På Teams
21,22 og
23.Okt.
På Teams

Ledere i oppvekst

Oppvekstsamling
Per Korsvik inviterer
ledere i sektoren

Sikre samhandling og
koordinering i sektoren for alle
barn

Kommunalsjef
oppvekst

Styrere og
pedagogiske ledere

Realisering av kvalitetsplan
-Barnehagen som en lærende
organisasjon
-Inkluderende miljø

KSKonsulent
/Bhg.
adm.

11.Nov
Kl.08.3011.30
På Teams

Styrere og
pedagogiske ledere

Alternativt ift. saker som er
relevante uten KS
Pilotprosjekt helhetlig
spesialpedagogisk hjelp fra
1.januar
Evt. psykososialt miljø

Bhg. adm.

2, 3. og 4.
Des.
På Teams

Styrere og
pedagogiske ledere

STYRERNETTVERKSMØTE
Videreføring av
samlingen i juni.
Første dag felles ½
dag
kompetanseheving
med KS.
De andre 2 dagene er
satt av til
gruppeveiledning, 1/2
dag pr. gruppe.Totalt
pr. gruppe 1hel dag .
STYRERNETTVERKSMØTE
Bidra til forankring,
innsikt og forståelse i
helhetlig og
inkluderende
spesialpedagogisk
hjelp
Realisering av
kvalitetsplan
Barnehagen som en
lærende
organisasjon.
Kompetanseheving
og veiledning.
Vurdere hvilke
deltagere som har
best forutsetninger
for å være pådrivere i
fortsettelsen av
realisering av planen?

Første dag felles med en halv
dag kompetanseheving med KS.
De andre 2 dagene er satt av til
gruppeveiledning, en halv dag
pr. gruppe. Totalt 1 hel dag pr.
gruppe.

KSKonsulent
/Bhg.
adm.

Sikre en pådrivergruppe som
bidrar til realisering av plan som
har motivasjon og kapasitet til å
realisere planen

PÅDRIVERGRUPPE REALISERING AV KVALITETSPLANEN Mona(Nygård), Liv (Tøyenåsen) og Tone
(Steinrøysa) ,Merethe og Anette) i forkant av møter og etterkant av styrerseminar.
Dato
Deltagerer
Sted
Foreløpige saker
Referent
17.09
Pådrivergruppa På
Avklare valg av fremtidige deltakere i
Merethe

Sist endret 24.08.20

08.30-10.00

November

Teams

pådrivergruppen. Planlegge faglig innhold i
framtidig styrernettverksmøter og
regelverksamlinger.

Pådrivergruppa

KURS OG DATOER ELLERS
Det vises for øvrig til kompetanseplan for våren og Årshjul for nittedalsbarnehagene.
Planleggingsdager kommunale barnehager høst 2020:
17.08, 29.10., 30.10
Lusekampanje uke 10 og uke uke 35
NB! Åpen dag i alle nittedalsbarnehagene 4.februar kl. 08.30-17.00.
Husk å bruke samarbeidsutvalget på denne dagen.

Sist endret 24.08.20

Merethe

