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GENERELL DEL - ORGANISERING, STRUKTUR OG INNHALD

1 Innledning



2 Formal og egenart ved utdanningen
Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere for pedagogisk arbeid med barn i barnehagen

generelt og spesielt for arbeid i samiske barnehager. Utdanningen skal være basert på

forskning, samisk t radisjonell kunnskap, være profesjonsrett et og praksisnær. Det skal t as

utgangspunkt i arbeidsområdene t il barnehagelæreren og gjeldende low erk og planverk for

virksomhet en. Ut danningen skal bidra t il at kandidat en kan delt a akt ivt i debatt en og

utviklingen barnehager for alle barn i dagens og morgendagens samfunn, og i særdeleshet

fokusere på den samiske barnehagen.

3 Utdanningsinstitusjonens ansvar for og organisering av
barnehagelærerutdanningen

3.1 Institusjonens ansvar
Organiseringen av ut danningen skal fremme integrering av t eori og praksis, faglig

progresjon, gjennomgående profesj onsrett ing og forankring i forskning og samisk

t radisjonell kunnskap.

3.2 Organiser ing
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akt ive i relevant forskings- og utviklingsarbeid. Utdanningsinst it usjonen skal vurdere om

barnehagelærerst udent en er skikket for barnehagelæreryrket . Vurdering av skikket het

omfat t er både faglige, pedagogiske og personlige forutset ninger og vil være der under hele

ut danningen, jfr . Forskrift om skikket het svurdering i høyere ut danning.

3.3 Institusjonelt samarbeid og mulighet for mobilite t
St udent ene skal kunne søke om overgang fra en inst it usjon t il en annen ett er det andre

st udieåret . Modellen legger t il rett e for regionalt samarbeid om ulike profi ler og

f ordypni ng er.

3.4 Internasjonalisering

For samisk barnehagelærerut danning innebærer internasjonalisering en priorit ering av

opphold ved urfolkslærest ed eller andre læresteder med spesiell kompetanse innenfor

flerspråklighet / språklig revit alisering

I ut formingen av lokale programplaner skal den enkelte inst it usjonen legge t il rett e for et

semest er ved et urfolkslærest ed eller ved en annen relevant inst it usj on. Programplanene og

undervisninga skal legge t il rett e for int ernasjonalisering ved lærest edet , for eksempel

gjennom engelskspråklig pensum og utenlandske gjest eforskere eller -forelesere og

int ernasjonale perspekt iv.

3.5 Videre utdanning

4 Utdanningas struktur og innhold
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på fordypning, kunnskapsområder og bacheloroppgaven det 3. st udieår.

Utdanningsst rukt uren skal gå fram av programplanene.

4.1 Laeringsutby tteformuleringar

4.2 Arbeidsformer og vurderingsformer

4.3 Praksis

Ee
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barnehageledere. Praksis skal bli vurdert ett er skalaen best att /ikke bestatt med en

avslut tende vurdering hvert st udieår, eller vurderinger ett er endt kunnskapsområde og

fordypning. Inst it usj onens eksamensreglement fastsett er hvor mange ganger en st udent

kan gjennomføre en praksisperiode. Praksislæreren skal ha videreut danning i veiledning på

minimum 15 st udiepoeng. Inst it usjonen har ansvar for å ut arbeide en plan som sikrer at alle

praksislærere t ar videreut danning innenfor veiledning. Ut danningsinst it usjonen bør alene

eller sammen med andre inst it usjoner ha et samlet t ilbud på minst 30 st udiepoeng i

veiledning.

Variert praksis innebærer at st udent ene får erfaring med ulike sider av barnehagelæreryrket

i et barnehagefelt preget av endring, mangfold og kompleksit et . St udent ene skal få

anledning t il å være både delt akende, utforskende og observerende i pedagogisk virksomhet

i barnehagen. St udent ene skal få erfaring med pedagogisk arbeid med barn med ulike

forutset ninger og behov og ulike aldersgrupper. St udent ene skal få variert praksis som

omfatt er planlegging og gjennomføring av læringsprosesser, pedagogisk ledelse, samarbeid

med kollegaer og foreldre, dokument asjon, og vurdering. St udent ene skal få t rening i å

reflekt ere krit isk over egen praksis og et ablerte praksiser i barnehagen. Programplanen skal

klargjøre ansvar og arbeidsdeling mellom utdanningsinst it usjon og barnehage, synliggjøre

ansvar og plikt er t il st udent ene i praksisopplæringa og i t illegg ha regler ved fravær i praksis.

Inst it usjonen og praksisbarnehagene har et felles ansvar for innhold, kvalit et og vurdering av

praksis og for progresjon i praksisopplæringa. Praksisbarnehagen skal organisere

praksisopplæringen i t råd med programplanene. Leder i barnehagen har det overordnede

ansvaret for å legge t il rett e for rammevilkårene for praksisopplæringen. I akt uelle

samarbeidsfora mellom ut danningsinst it usjonen og praksisbarnehagene skal represent anter

fra barnehageledelsen delt a. Inst it usj onene og praksisbarnehagene skal samarbeide om

kvalit et og progresjon i praksisopplæringen. Inst it usjonen, barnehageeiere og

praksisbarnehagene skal et ablere et langsikt ig og forplikt ende samarbeid om

praksisopplæringen og innholdet i ut danningen. Samarbeidet må involvere møt eplasser

mellom fagmilj øene på ut danningsinst it usjonen, barnehageeiere, praksisbarnehagene og

st udenter. Samarbeidet skal være formalisert og kan omfat t e FoU-prosjekt og utveksling av

kunnskap og erfaringer som kan inngå i utvikling av barnehagen, praksisopplæringen og

ut danningen som helhet . Inst it usjonen bør så langt som mulig sørge for at

praksisbarnehagene samlet represent erer et allsamisk perspekt iv og mangfold av

barnehager (f or eksempel organisering, st rre lse, aldersgrupper, drift sform,

gruppesammenset ning, pedagogisk profi l, geografisk plassering) for å oppfylle kravet om en

variert praksis.

Samarbeidet mellom utdanningsinst it usjon og praksisbarnehage skal være nedfelt i en eller

flere avt aler mellom ut danningsinst it usjon og barnehageeier.

Avtalen(e) skal inneholde følgende punkt :
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• Lengde

• Formål

• Rammer

o Forskrift for samisk barnehagelærerutdanning

o Nasjonale ret ningslinjer for samisk barnehagelærerutdanning

o Programplanene ved inst it usjonen

o Forskrift for vurdering av skikket het

Barnehagens ansvar

o Barnehageeierens, barnehagelederens og praksislærerens ansvar og oppgaver

o Organiseringa av praksisopplæringen ved den enkelt e barnehagen

o Tidsbruk

• Ansvaret t il lærerut danningsinst it usjonen

o Rolle- og oppgavefordeling internt ved utdanningsinst it usjonen

Samarbeidsfora

Gjensidig kompet anseutvikling

Ret ningslinj er for gjensidig evaluering av praksisopplæring

Godtgj@ring for praksisoppl ringen (jf. gjeldende praksislaereravt ale)

For praksis som er knyt tet t il grunnskole og event uelt andre virksomhet er, skal samarbeidet

mellom utdanningsinst it usjon og praksissted være nedfelt i avtaler mellom

ut danningsinst it usj on og skoleeier/ virksomhetseier.

4.4 Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven skal legges t il det sist e st udieåret . Oppgaven skal være profesjonsrett et

og bygge på kunnskap fra ett eller flere av kunnskapsområdene og/ eller fordypningen og

erfaringer fra praksis. Arbeidet med bacheloroppgaven skal øve st udent en i aplanlegge og

gjennomføre et selvst endig arbeid i t råd med faglige og met odiske krav og forskningset iske

ret ningslinjer. I sammenheng med arbeidet med bacheloroppgaven skal inst it usj onen gi

st udent ene innføring i ulike vit enskapst eoret iske perspekt iv, det særegne ved

urfolksforskning og relevant e met oder/ arbeidsmåt er innenfor forsknings- og

utviklingsarbeid. Arbeidet med bacheloroppgaven skal være veiledet , og omfanget av

veiledningen skal gå fram av programplanen. Karakt eren på bacheloroppgaven skal st å på

vit nemålet t il kandidaten.

--
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4.5 Fordypin g

4.6 Pedagogikken si rolle og plass i utdanninga

4.7  Fritak og innpassing
§ 5 i forskriften fast setter regler for frit ak fra og innpassing av fag/ fagområde.

5.1 Faglighet
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st udent er med ulik bakgrunn, ulike forut set ninger og behov. For astyrke den samiske

barnehagelærerut danningen utveksler inst it usjonene nye ideer t il forbedring, og

samarbeider om abygge opp st erke faglige miljø

5.2 Profesjonsrett ing

5.3 Forskings- og utviklingsorientering

5.4 Krav til studentinnsats
Inst it usj onen gir st udent ene en att rakt iv og krevende barnehagelærerut danning som er

tydelig på st udent enes rett igheter, plikter og ansvar. Det går fram av programplanen

hvordan st udent enes arbeidsinnsats blir fordelt på de forskjellige oppgavene og

læringsformene gjennom utdanningsløpet . Læringsmiljøet ved inst it usjonen kjennetegnes

ved akt iv st udent delt aking og tydelige krav t il st udent innsat s. Instit usjonen legger t il rett e

for, og har et særskilt ansvar for aet ablere inkluderende praksiser som sikrer at alle

st udent er får like sjanser i st udiet , uavhengig av språklig og kult urell bakgrunn.
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5.5 Styrka praksisopplæring
Praksis er int egrert i alle kunnskapsområdene og fordypingen, og inngår i

læringsut byt t eformuleringene i programplanene. Inst it usjonen skaper helhet og

sammenheng i ut danningen gjennom en samordning mellom de to læringsarenaene.

Inst it usjonen styrker samisk barnehagelærerutdanning som profesjonsutdanning ved at

t eoret isk kunnskap på ulike måt er inngår i int eraksjon med praksisfelt et .

5.6  Internasjonalisering og flerkulturelle perspektiv

5. 7 Samisk barnehagelærerdanning

6 Indikatorer for ny samisk barnehagelæ rerutdanning
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problemst illinger.

II. Undervisningspersonalet og praksislærere har

systemat isk samarbeid om innholdet i utdanningen.

Ill. Ut danningen blir gjennomført i kont akt med

relevant e samarbeidspart nere.

IV. Programplanen skal sikre syst emat isk arbeid med

utvikling av munt lig, skrift lig og digit al kompet anse t il

st udent ene.

3 . Forskings- og

utviklingsorient ering
I. Laerings-o g arbeidsformer aktiviser er student ene

t il krit isk, reflekt ert og bevisst tenking.

II. Inst it usjonen bidrar akt ivt til autvikle FoU-arbeid

og publisering på områder som er relevant e for

samisk barnehagelærerut danning og

barnehagelæreryrket .

Ill. Ut danningsinst it usjonen st imulerer syst emat isk t il

FoU-virksomhet som involverer praksisfelt et og

st udenter.

4. Krav t il st udent innsats I. Programplanene omt aler forvent et st udent innsats

og -delt akelse i st udiet .

II. Programplanene synliggjør variasj on i og

fordeling av arbeids- og vurderingsformer gjennom

ut danningslpe t.

Ill. Inst it usj onen har utviklet f lere strategier for_ak e

gjennomst rømming av st udent er.

5. Styrket praksisopplæring I. Inst it usj onen har en forplikt ende plan for a
videreutvikle kompet ansen t il praksislærerne.

II. Praksisbarnehagene represent erer et mangfold og

gir st udent ene variert e praksiserfaringer.

Ill. Praksiserfaringene t il st udent ene blir brukt e

syst emat isk i undervisningen i alle

kunnskapsområdene.

6. Int ernasjonalisering og

flerkult urelle

perspekt iv

I. Inst it usj onen har st udent - og lærerutveksling

gjennom bruk av int ernasjonale samarbeidsavtaler.

II. Inst it usjonen benytter pensum på andre språk enn

samisk.

Ill. Globale, flerkult urelle og int ernasjonale

perspekt iv blir t emat isert e i pensum og

undervisning.

IV. Inst it usjonen arbeider syst emat isk med

rekrutt ering av og st udieformer rett et mot

samiskspråklige st udent er og st udent mangfoldet .
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KUNNSKAP

St udenten

- har kunnskap om akt uelle t eorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning

- har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap

og kont akt mellom barn

- har kunnskap om observasj on og pedagogisk dokument asjon som forutset ning for didakt isk

til rettel e gging for barns leke- og laeringsprosesser, og av barnehagens leke- og laerin gsmilj o

- har kunnskap om barns vaeremat er, omsorgs-, leke- og læringsbehov, særlig knyttet t il de

yngste barna i barnehagen og t il overgangen barnehage/ skole

- har kunnskap om ulike pedagogiske og digit ale verkt øys betydning for afremm e barns lek

og læring og hvordan disse kan brukes kreat ivt og krit isk

- har kunnskap om ulike samiske områder, samiske barns livsverden, samisk oppdragelse,

samisk t enkemåt e om læring og utvikling gjennom delt akelse i akt ivit et er og gjøremål

FERDIGHETER

St udent en

- kan gå inn i omsorgsfulle relasj oner med barn, preget av vilje t il innlevelse og anerkj ennelse

av hvert enkelt barn og framst å som en bevisst rolle- og språkmodell både for barn, og i

samarbeid med personale og foresat t e

- kan t ilrett elegge og formidle barnehagens innhold på en helhet lig og sammenhengende

måt e som inkluderer barns erfaringer, int eresser og rett t il medvirkning

- kan planlegge, grunngi og reflekt ere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av

praksiserfaringer, t eori og forskning

- kan analysere og reflekt ere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kult urelt

mangfold og det samiske perspekt ivet , og bruke dett e som en ressurs i pedagogisk arbeid

med barn i samarbeid med foresatt e

- kan lede pedagogiske prosesser og se, møt e og støtt e barns nysgjerrighet og skapende

utt rykk i allsidige leke- og læringsopplevelser

GENERELL KOM PETANSE

St udent en

- kan utøve profesjonelt skjønn gjennom aanvende faglig kompet anse på prakt iske og

t eoret iske problemst illinger
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- har kunnskap om utviklingen av forholdet mellom det samiske samfunnet og

st orsamfunnet gjennom t idene, herunder det et nopolit iske aspekt et

- har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd,

likest illing og sosial ulikhet samt har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk,

nåt idig og fremt idig perspekt iv

- har kunnskap om barns reaksjoner og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssit uasj oner

samt kunnskap om hvordan man kan st ptt e barn o g samarbeide med andre hj elpeinst anser
» '

- har kunnskap om kristen t ro og kult urarv, om de øvrige verdensreligionene, om samisk

t enkemåt e, andre livssyn og fi losofi samt et isk t eori, grunnlagst enkning og et isk veiledning

- har kunnskap om barns rett ighet er, internasjonale konvensjoner samt lover og forskrift er

som regulerer barnehagedrift en og annet arbeid knyt t et t il barn

FERDIGHETER

St udent en

- kan begrunne, formidle og prakt isere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

- kan reflektere krit isk over egne verdier, holdninger og væremåt er og handle i t råd med

barnehagens formålsbest emmelse

- kan formidle kult urenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet t ilrett elegge for

markering av høyt ider og merkedager

- kan samt ale med barn om et iske, religiøse, fi losofiske og livssynsmessige spørsmål

- kan st imulere t il demokrat iforst åelse ved å ut øve demokrat i i praksis

GENERELL KOM PETANSE

St udent en

- kan møt e et iske ut fordringer i barnehagens dagligliv, reflekt ere krit isk over et iske spørsmål

og begrunne sine handlingsvalg

- har t ilegnet seg et faglig og profesj onelt grunnlag for å kunne arbeide t verrfaglig og

tverret at lig i barnehagen

- kan samarbeide med barns foresatt e

- kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi et isk veiledning

- har evne t il å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relat ere disse

sammenhengene t il praksis
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Språk, tekst og matematikk
Kunnskapsområdet t emat iserer barns språklige, begrepsmessige, matemat iske og

t ekst kult urelleutvikling. Disse utviklingsområdene er vikt ige for barns lek og læring og er

avgjørende for at barn kan utvikle relasj oner t il andre mennesker og fungere sosialt i et

f lerspråklig og flerkult urelt samfunn. Innholdet i kunnskapsområdet dreier seg om barns

språk og språkutvikling, barnelitt erat ur og mediekult ur og barns mat emat iske

meningsskaping, kreat ive undring og problemløsing. Kunnskapsområdet fokuserer på

barnehagelærerens rolle og ansvar for a gi barn variert e erfaringer med t ilpassede språklige,

lit t erære og matemat iske aktivit et er. Ku nnskapsomradet belyser t emaer knyttet t il

overgangen barnehage/ skole.

Kunnskapsområdet kombinerer teoret isk og praksisnær kunnskap om språk- og

mat emat ikkutvikling samt kart legging og vurdering. Språklige og matemat iske praksiser er t il

st ede i barns lek og ut forsking. Kunnskapsområdet legger vekt på at barnehagelæreren

forholder seg akt ivt t il laerings- og danningspotensialet i disse praksisene. Kunnskapsbasen

bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene norsk og samisk, matemat ikk og pedagogikk.

Undervisningen skal t ydeliggjøre en barnehagepedagogisk t ilnærming og fagdidakt isk

forsking knyt t et t il kunnskapsområdet , der praksis inngår som en int egrert del.

LÆRINGSUTBYTTE FOR KUNNSKAPSOM RÅDET SPRÅK, TEKST OG MATEMATIKK

KUNNSKAP

St udent en

- har kunnskap om barns mat emat isk utvikling, barns munt lige og skrift lige språk og

språkutvikling, også i flerspråklige og flerkult urelle perspekt iv

- har kunnskap om skjønnlitt erat ur og sakprosa for barn, sjangrer fra munt lige

fort ellert radisjoner og moderne tekst - og mediekult urer

- har kunnskap om betydningen av a utvikle posit ive holdninger t il matemat ikk, språk og

språkmangfold

- har kunnskap om mat emat iske områder som er relevant e for barn, og mat emat ikk som

verktøy for syst emat isk ut forsking og t enking

- har kunnskap om lekens betydning for språk- og mat emat ikklæring

FERDIGHETER

St udenten

- kan observere, legge t il rett e for, kart legge og følge opp barns språk- og

mat emat ikkutvikling
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LÆRINGSUTBYTTE FOR KUNNSKAPSOM RÅDET KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

KUNNSKAP

St udent en

- har innsikt i hvordan duodj i, kunst og kult ur bidrar t il barns ulike opplevelser og

utt rykksformer, læring og danning

- har kunnskap om ulike syn pakunst og kult ur, estet ikk, kreativitet og kreat ive prosesser
·--- . ---- .

-har kunnskap om duodj i både som fag, og også som en vikt ig ident itetsdannende og

kult urell forankring

- har kunnskap om kommunikasj ons- og samspillst eorier i estet iske sammenhenger, og om

mot ivasjon, ident itet og selvoppfat ning i arbeid med duodj i og kunst- og kult urfaglige

områder

- har kunnskap om barns musikalit et og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende

arbeid innen digit al og to- og t redimensjonale former og utt rykk, og om est et iske

dimensjoner og formmessige element er i barns dramat isk lek og utvikling

- har kunnskap om barnekult ur, kult urarv i flerkult urelle perspekt iver, samisk kult ur, og har

forståelse for hvordan kult ur påvirker barns ulike utt rykksformer

FERDIGHETER

St udent en

- kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunst neriske og kunst pedagogiske

prosesser med og for barn

- kan st rukt urere og skape milj øer som inviterer barn t il estet iske opplevelser, undring,

ut forsking, skaperglede og lek

- kan legge t il rett e for duodj i, kunst- og kult uropplevelser og fremme barns estet iske

utvikling

- kan bruke sin faglighet t il improvisasjon i lek og læring

- kan anvende ulike redskaper, teknikker og mat erialer fra duodj i og forskj ellige

håndverkst radisjoner og ut forske disse i samspill med barn

GENERELL KOMPETANSE

St udent en

- ser barn som kompet ente delt akere som kan medvirke i barnehagens duodj i, kunst- og

kult urarenaer
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- har kunnskap om hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og forstår seg
selv

- har kunnskap om hvordan barn lærer i samspill med miljøet og hvordan en kan init iere og

st øtt e opp om barns egeninit ierte læringsprosesser

- har kunnskap om nat uren, kroppslig lek, kost hold og helse i et samisk og et flerkult urelt

perspekt iv, og hvordan dett e inngår i en helhet i barnehagen

- har kunnskap om fysiske fenomen, biologisk mangfold og ba rekraft ig utvikling

- har kunnskap om helsefremmende arbeid, ergonomi, motorikk og fysisk og psykisk utvikling
hos barn

FERDIGHETER

St udent en

- kan ut forske nat uren og eksperiment ere med fenomen i den fysiske verden og med

hverdagst eknologi sammen med barn

- kan velge og bruke hensikt smessige mat erialer, råvarer, t eknikker og redskaper i prakt isk

arbeid med barn og gjøre bruk av lokale nat urressurser

- kan reflektere over og ta hensyn t il ulike kult urelle perspekt iv i arbeidet med helse, nat ur
og bevegelse

- kan planlegge, gjennomføre og vurdere behov for fysisk akt ivit et , hvile, variert e målt ider og

god hygiene for barn i barnehagen

- kan vurdere risiko av lekemilj ø og sammen med barn skape og bruke ulike rom og miljø

inne, ut e og i nat uren samt legge t il rett e for barns risikomest ring

GENERELL KOMPETANSE

St udent en

- er medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelseslek og

nat uropplevelser

- kan analysere og krit isk reflekt ere over kjønn, likest illing, likeverd, kult urelt mangfold,

barnehagens rut iner, kost hold og bevegelsesakt ivit et er som sent rale livskvalit et er og

helsefremmende faktorer i barnehagen

- kan orient ere seg i og bruke nærmiljøets mulighet er for nat urfaglig ut forsking og bevegelse

sammen med barn

- kan ivaret a egen helse i arbeidet i barnehagen



Samiske språk, flerspråklighet og språklig revitalisering
For den samiske folkegruppe er språkbevaringsarbeid og utvikling av samisk språk og kult ur

en sent ral del av det pedagogiske arbeidet , og dett e preger også den samiske

barnehagelærerutdanningen. Det er nødvendig å presisere et skille mellom nivåer; mens

samiske språk er overordnet, er f lerspråklighet en nødvendighet , et middel ti l a ivareta

samisk. Barnehage og skole er uten t vil svært vikt ige for samisk språkrøkt . De kan ikke

underv urderes i sprakrk t samm enheng.

Den overordnede målsett ingen for utdanningen er a forberede st udentene slik at de kan
fungere som barnehagelærere i og på samisk i barnehagen. Gjennom
barnehagelærerut danningen skal st udentene styrke sine egne kunnskaper i språket både
prakt isk og t eoret isk. Utgangspunkt et er at samisk både er et ident itetsfag, opplevelsesfag,
danningsfag, kult urfag, ferdighet sfag, redskapsfag og kommunikasjonsfag.

Arbeidet med målområdene skal sikre et vekselspill mellom t eoret isk kunnskap,
praksiserfaring, st udentens eget arbeid, faglige oppgaver og didakt isk refleksj on.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerut danningsfagene samisk, pedagogikk og

annenspråkspedagogikk og men også andre relevante fag. Undervisninga skal tydeliggjøre ei

barnehagepedagogisk t ilnærming og fagdidakt isk forsking knytt et t il kunnskapsområdet , der

praksis inngår som en int egrert del.

LÆRINGSUTBYTTE FOR KUNNSKAPSOMRÅDETSAMISKE SPRAK, FLERSPRAKLIGHET OG
SPRÅKLIG REVITALISERING

KUNNSKAP
St udent en:

- har kunnskap om språkopplæringsmet oder i forhold t il barns flerspråklige utvikling
- ha kunnskap om grunnleggende Iese- og skriveopplæring for flerspråklige barn
- har oversikt over hovedt rekkene i samisk språkhist orie, kjenner bakgrunnen for

språkskift e og språklige domener
- kunnskap om grunnprinsippene for forsknings- og utviklingsarbeid, med særlig vekt på

utvikling av læremidler for flerspråklige barn
- har kunnskap om språklig revit aliser ing
- har kunnskap om ulike samiske språk og dialekter
- har kunnskap om språket s formelle st rukt urer pa lyd-, ord- og set ningsnivå

FERDIGHETER

St udent en:

- kan bruke samisk som munt lig og skrift lig kommunikasjonsspråk i alle barnehagens

gjøremål og i alle kunnskapsområder i barnehagen, og være gode forbilder i sin egen

munt lige språkbruk og sin akt ive bruk av samisk skrift språk



á



25

- har kunnskap om barnehagens historie, kult ur og egenart, lover, styringsdokument er og
int ernasjonale konvensjoner

- har kunnskap om relevant forsking, metoder og verkt øy som grunnlag for ledelses- og
utviklingsarbeid

- har kunnskap om t radisjonell samisk ledelse og samværsformer, om ledelse generelt og om
veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutset ninger

- har kunnskap om makt , medvirkning, mangfold og likeverd i demokrat iske prosesser i
barnehagen- -- .- -+

- har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatt e og personale

FERDIGHETER

St udent en

- kan vise selvst endighet i a lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og

pedagogisk arbeid med barn, personale og foresatt e

- kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og

barnehagelærerprofesjonen

- kan selvst endig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre,

dokument ere og evaluere pedagogisk arbeid

- kan t a i bruk egnede metoder og verkt øy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser

- kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av

barnehagelærerrollen og med profesjonset ikk

GENERELL KOM PETANSE

St udent en

- kan lede pedagogisk arbeid og t a beslut ninger som fører t il utvikling av den samiske

barnehagens praksis

- har relasjonell forst åelse og kompet anse og mest rer kommunikasjon med barn, foresatt e

og personale

- kan være i konst rukt iv dialog med hj emmet og ekst erne samarbeidspart nere

- kan se hvordan st rukt urelle og kult urelle forhold legger rammer for ledelse og

utviklingsarbeid

- kan ident if isere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke

ledelseshandlinger som er nødvendige for arealisere en ønsket utvikling
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