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Gir barnehagene et løft på internett
Høgskolen i Nord-Trøndelag
(HiNT) opplever en
overraskende stor interesse
blant studenter for det nye
nettbaserte deltidsstudiet
for barnehagelærere.

Mens utdanningsinstitusjoner
landet rundt har registrert laber
interesse fra studenter som vil
utdanne seg til barnehage-
lærere, er situasjonen en helt
annen ved Høgskolen i Nord-
Trøndelag.
– Responsen for det nye

studietilbudet er overveldende.
140 studenter har meldt seg på,
opplyser studieleder Grethe
Friedrich.
Etter en periode med storstilt

utbygging av barnehager er det
ifølge tall fra Kunnskaps-
departementet en mangel på
mer enn 4000 barnehagelærere
for å oppfylle dagens pedagog-
norm. Nesten halvparten av alle
barnehageansatte har ikke kom-
petanse for arbeid i barnehage.
Samtidig er det stadig færre

studenter som søker seg til
barnehagelærerutdanningen.
Ved samordnet opptak tidligere
i år ble det på landsbasis
registrert en nedgang i søker-
tallet på 20 prosent fra året før.
– Dette er dramatisk sier

Grethe Friedrich.

Svar på nasjonal satsing
Høgskolen i Nord-Trøndelag
opplevde en nedgang i søker-
tallet på seks prosent til det
ordinære fulltidsstudiet. En-
kelte andre høgskoler derimot
registrerte nærmere 30 prosent
nedgang.
Kunnskapsdepartementet har

satt i gang en rekrutterings-
kampanje for å få flere studenter
til å søke barnehagelærer-
utdanning. Studielederen
mener at det nye deltidsstudiet
ved Høgskolen i Nord-Trønde-
lag treffer midt i blinken på den

nasjonale sats-
ingen.
– Et inntak av

over hundre
studenter til vårt
nye studietilbud
vil bety mye for
rekrutteringen i
denne regionen,
sier Friedrich.
Hun forteller

atHiNT ble kontaktet av region-
rådene i Orkdal og på Fosen i ja-
nuarmed enkonkret forespørsel
om høgskolen kunne tilby en
fleksibel, desentralisert, nett-
basert deltids barnehagelære-
rutdanning i de to regionene. Ti-
dligere hadde høgskolen mot-
tatt en lignende henvendelse fra

namdalsregionen.
– Vi utarbeidet et forslag til

organisering av et deltids-
studium over fire år, basert på
nettundervisning i tillegg til
lokale samlinger og 20 ukers
praksisopplæring.

Først i landet
Grethe Friedrich fremholder at
de fleste studentene som har
meldt seg på er godt voksne
personer. Arbeidsgiverne har
vist stor velvilje ved å legge for-
holdene til rette for at studen-
tene skal kunnegjennomføreut-
danningsløpet fordi de mangler
kvalifiserte pedagoger i barneh-
agene. Flere av søkerne vil også
få kostnadene dekket av ar-
beidsgiver.
Undervisningstilbudet vil

være det første fullskala, nett-
baserte barnehagelærerstudiet i
landet.
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Mangel på
kompetanse
G Landets barnehager mangler

over 4000 barnehagelærere for å
oppfylle dagens pedagognorm.
G Nesten halvparten av alle barn-

hageansatte har ikke kompetanse
for arbeid i barnehage.
G Regjeringen har mangedoblet

de statlige midlene til kompetanse
og rekruttering fra10 mill. kroner i
2005 til120 mill. kroner i 2013.
G Kunnskapsministerer Kristin

Halvorsen la nylig frem en strategi
der målsettingen er å heve kompe-
tansen og rekruttere ansatte til
barnehagene.
G Studentene svikter barneh-

agelærerutdanningen. Nasjonale
søkertall fra samordnet opptak i
2013 viser en nedgang på 20 pro-
sent fra året før.
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Kompetanseløft:140 studenter har meldt seg på det nye nettbaserte deltidsstudiet for barnehagelærere ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
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