Modul 5: Veien videre
Manus til den som leder fagsamling 14: Hvor er vi og hvor skal vi?
Dette er manuset til Powerpoint-presentasjonen Hvor er vi og hvor skal vi?

Mål for fagsamlingen:
Personalet skal reflektere sammen om barnehagens egen digitale praksis.

Lysark 1: Hvor er vi og hvor skal vi?
I denne fagsamlingen skal vi jobbe med tidligere gruppeoppgaver og refleksjonsarbeid vi
har gjennomført i forbindelse med oppdragene og erfaringsutvekslinger. Det er nødvendig
å hente fram det vi har skriftliggjort digitalt, og skjemaer vi har fylt ut sammen underveis i
arbeidet med utviklingsarbeidet. I arbeidet med modul 5 skal vi sammen løfte fram viktige
områder innenfor barnehagens arbeid med digital praksis, og dette gjør vi altså gjennom å
fordype oss i egne refleksjoner rundt vår praksis og erfaringer vi har delt med hverandre.
Vi har jo allerede startet forarbeidet før vi sammen skal utvikle en videre framdriftsplan
sammen i neste fagsamling.
Lysark 2: Opphenting av refleksjoner fra gruppearbeid
Vi skal nå hente fram alle gruppearbeid og refleksjoner som vi har jobbet med på de
tidligere fagsamlingene i modul 1-4. Hensikten med å hente fram våre tidligere arbeider er
å gjennomføre en form for analyse av vår samlede profesjonsfaglige digitale kompetanse,
og finne sentrale områder vi vil videreutvikle. I denne fasen av utviklingsarbeidet skal vi ta et
stopp og evaluere før vi finner veien videre. Dette er nødvendig for at vi skal opprettholde et
trykk på motivasjonen, skape et behov og sammen forankre de viktige kjernekomponentene
eller områdene vi skal utvikle videre i arbeidet med barnehagens digitale praksis.
Vi må derfor spørre oss selv om følgende spørsmål:
• Hva har vi gjort?
• Hva tar vi med oss videre? Hvorfor?

Lysark 3: Hva har vi gjort?
For at vi skal finne våre kjernekomponenter eller de områdene vi skal sette søkelys på i vårt
videre arbeid med å utvikle barnehagens digitale praksis må vi først fordele alle notater og
dokumenter vi sammen har skrevet ned. Gjennom å gjøre en gjennomgang av temaer og ved
å løfte fram våre erfaringer vil vi sammen finne våre kjernekomponenter i det videre arbeidet.
På denne måten ser vi verdien av, og en felles forståelse for hvordan arbeidsformene vi har
gjort sammen bidrar til å bygge vår kapasitet over tid. Vi skal sammen utvikle vår praksis. Det
handler også om å få et eierforhold til satsningen vi er i gang med og skal videreutvikle. Selv
om vi nå har jobbet mye med å utvikle vår digitale praksis, går vi nå inn i en ny førfase eller
initieringsfase hvor vi skal peke ut den videre kursen. Vi trenger derfor mer informasjon for å
kunne målrette satsningen vår best mulig.
Til deg som leder fagsamlinga her er informasjon om den praktiske gjennomføringen:
Personalet sitter i grupper på 3-5 personer. Her skal dere hente fram alle
refleksjonsarbeidene dere har jobbet med i modul 1-4. Finn en hensiktsmessig måte å
fordele notater, skjema og oppsummeringer på mellom gruppene. Alle trenger ikke å jobbe
med det samme samtidig. Dere kan rullere på hvilke grupper som jobber med de ulike
refleksjonsarbeidene eller dere kan jobbe lengre med færre på hver gruppe. Det er sentralt
at alt det dere har jobbet med i de foregående modulene blir løftet fram, og at dere sammen
gjør en vurdering over hva dere tar med dere videre i arbeidet med å utvikle en lokal tilpasset
fremdriftsplan for barnehagens digitale praksis i fagsamling 15.
Lysark 4: Hva tar vi med oss videre?
Nå skal dere jobbe sammen ei god stund i gruppene, og dere skal sammen finne fram til
kjernekomponentene eller områdene dere mener vi skal jobbe mer med. Fordel notater
eller dokumenter mellom dere på gruppa. Det kan være lurt å skrive noen enkle notater eller
stikkord for dere selv før dere skal snakke sammen på gruppa om disse punktene:
• Snakk sammen på gruppa og bli enige om hvilke sentrale områder dere vil jobbe mer
med.
• Ha fokus på hvorfor dere vil jobbe mer med disse områdene.

Lysark 5: Gruppearbeid organisert som arbeid med Linking Ideas – skjema
Nå har vi jobbet sammen i grupper og vi har sammen funnet noen sentrale områder vi skal
fordype oss i. Vi skal fortsatt sitte i de samme gruppene og jobbe videre med våre utvalgte
kjernekomponenter. For å målrette arbeidet enda mer og for å kunne samle alle gruppenes
innspill om hvilke områder vi skal ta med oss videre skal dere nå fylle ut et skjema som
løfter fram vår nåværende praksis, peker på hvor vi ønsker at vår praksis innenfor de valgte
områdene skal være og hvordan vi skal komme dit. Nå skal dere sammen fylle ut gruppas
Linking Ideas- skjema: Hvilken praksis har vi nå? Hvor vil vi? Hvordan skal vi komme dit? Skriv
stikkord i skjemaet.
Dette skjemaet skal hjelpe oss med å sammenfatte alle gruppenes innspill og målrette
eller spisse arbeidet videre. Det handler blant annet om å utnytte tidligere erfaringer og
kunnskaper og synliggjøre disse i spissingen av områdene eller kjernekomponentene som er
viktige for vår barnehage.
Lysark 6: Oppsummering av gruppearbeid
Nå skal vi gjøre en felles oppsummering av arbeidet med gjennomgangen av alle
refleksjonsarbeidene vi har gjort i løpet av utviklingsarbeidet med Barnehagens digitale
praksis. Som dere ser, har vi jobbet med mange sentrale sider av vår digitale praksis. Vi har
gjort mye forskjellig, og vi har gjennom arbeidet med nettressursene også allerede utviklet
vår egen praksis både på individnivå og som enhetsnivå. Vi vet at varig endring av praksis
vil ta tid. Det tar opp til et halvt år å utvikle en forpliktelse til utviklingsarbeid, og hvis vi liker
innholdet i det som skal utvikles fører det til en forpliktelse til arbeidet vi skal videreutvikle
sammen nå. Det er med andre ord viktig for oss at vi jobber med innholdet slik vi nå har gjort
for å forplikte oss i arbeidet «veien videre» nå. Barnehagen får et godt utgangspunkt for at
arbeidet vi har gjort fram til nå vil gi gode resultater i et langsiktig perspektiv. Vi vet også at
slike endringsprosesser som vi nå er midt oppe i vil ta tid. Det tar tre til fem år før de kan
sees på som varig endring av praksis, og at vi har etablert vår nye praksis. Når det er sagt, er
det heldigvis slik at det ganske tidlig i endringsprosessene er mulig å se «spor av endring»
både på et individ og kollektivt nivå. Det er gjennom samskaping at endringen vokser fram.
Gjennomgangen av våre tidligere arbeider peker på veien videre for å utvikle oss enda mer.
Nå skal vi derfor dele alle gruppenes innspill.
Til deg som leder fagsamlinga her er informasjon om den praktiske gjennomføringen:
Gruppene deler sine tanker om arbeidet med digital praksis i en digital delingsplattform eller
ved et muntlig framlegg. Den som leder samlinga, viser resultatet av oppsummeringa på
storskjerm eller en digital tavle og åpner opp for innspill i plenum. Det er viktig å bruke god
tid på denne delen av gruppearbeidet slik at alle får løftet fram sine synspunkter i arbeidet
med veien videre med å utvikle barnehagens digitale praksis. Linking-Ideas-skjemaene
samles inn og tas med på fagsamling 15 av den som leder samlinga

