
Sånn gjørr me det i Sandnes
Kvalitetsutvikling gjennom 

Den utviklingstøttende barnehagen,USB
Gudrun Skancke Eriksen og Birthe Holm

Fagstab barn og unge- Sandnes Kommune



Den utviklingsstøttende barnehagen i Sandnes

Fellesskap 
Forskning
Fornyelse



USB-Fellesskapet

Alle mann alle

«Gi flad pedal»

Fra assistent til rådmann

Felles pedagogisk plattform - felles språk



USB- Kunnskap og forskning

• Sånn gjørr me det i Sandnes

• Same shit new wrapping

• Standard for kvalitet

CLASS som struktur – her kommer filmen 
https://vimeo.com/334410537

https://vimeo.com/334410537


Classroom Assessment Scoring System



USB-Fornyelsen

1. Og det virker !

2. Det treffer

3. Det er nyttig

4. Det engasjerer

5. Det frustrerer

6. Det er skummelt

7. Det skaper glede og stolte medarbeidere

8. Fornyelse slutter aldri 



CLASS-observatørene

• Opplevelse av utvidet kompetanse

• Variasjon i arbeidshverdagen

• Gøy og inspirerende å besøke andre barnehager 

• En berikelse for egen barnehage

"Hun har vært helt fantastisk. Og hun har lagt ned vanvittig mye 

arbeid i dette og har hatt mye opplæring for oss, både ped ledere og 

hele personalgruppa (..). Observatørene brenner mer for det og. Og 

får spredd det mer på en måte, så jeg tror nok at de barnehagene 

som har hatt en observatør gjerne har fått et ekstra utbytte. Hun tar 

jo med alt hun lærer ned til oss igjen. Ikke bare ped lederne, men og 

til medarbeiderne. Så vi får på en måte alt hun får."



"Du blir mer bevisst på hvordan du bruker åpne spørsmål til barnet. (...) Du 

tenker at det er små barn og at "de kan ikke svare deg". Så du tenkte ofte du 

skulle stille ja/nei spørsmål, men det er ikke sånn. Når du stiller (spørsmål), 

så får du respons. Du må ikke tenke at de er små og ikke kan svare. Vi så 

veldig stor utvikling i språk. Det var der vi skåret lavt (...). Men nå har vi blitt 

mye bedre og alle har blitt veldig bevisste på hvordan de snakker til unger. 

Selvsnakk og parallellsnakk, som du ikke tenkte over før. (...) Vi hører at 

assistentene bruker det. "Nå tar jeg kosten og koster. Nå skal jeg vaske en 

tallerken." Så gir jeg en tommel opp, det er viktig at ped leder gir 

tilbakemelding til andre, bekrefter at det er riktig, og at det er som i e-

læringen vi har gått igjennom."


