
HOLDNINGER OG ROLLEFORSTÅELSE
Personalets holdninger er ofte avgjørende for om man kan få til 
utviklingsprosesser.

Hvilke holdninger man har til regler, rutiner, ryddighet, risiko osv.  
kan være forskjellige, og gjøre at personalet går inn i prosesser  
med ulikt ståsted. 

KOMPETANSE
På samme måte som holdninger påvirker ståsted i prosesser kan  
ulik kompetanse i personalet gjøre det samme.

Kunnskapsoverføring på en jevnbyrdig måte, hvor personalet lærer 
av hverandre, kan gi et felles utgangspunkt for videre arbeid. 

OPPLEVELSE OG ERFARING
Å oppleve at det daglige praktiske arbeidet på sikt blir lettere for 
personalet kan gi motivasjon til å fortsette utviklingsprosessen.

Erfaring med hvordan det fysiske miljøet bidrar til å fremme barns 
lek og trivsel bør deles i personalgruppen slik at man kan lære av 
hverandre.

 
ENDRINGSVILLIGHET
I utviklingsprosesser er endringsvillighet og tålmodighet nøkkel- 
faktorer. Det er viktig at personalet er forberedt på å legge om 
rutiner og egen praksis, og ha mot til å prøve igjen om man ikke 
lykkes.

VIKTIGE FAKTORER FOR PERSONALETS ROLLE

Tips!
• Avklar holdninger i 

personalgruppa slik at 
dere kan finne et felles 
utgangspunkt og mål. 

• Avklar kompetansen i per-
sonalgruppa og identifiser 
hvem som  
kan bidra med hva. 

• Del erfaringer dere gjør 
dere underveis i  
prossessen, både gode 
 og mindre gode. 

• Snakk om utfordringer og 
vanskeligheter som enkelte 
kan oppleve i arbeidet 
med endringene, og hjelp 
hverandre med å finne 
løsninger på problemer.

Utvikling og organisering
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Personalets rolle
Med personalets rolle mener vi den enkelte ansattes forståelse av sin egen rolle, både  
når det gjelder å bidra til utviklingen av det fysiske miljøet, men også i møtet med barna  
og hvordan de ønsker å ta i bruk miljøet.

Personalets rolle er nært knyttet til både deres kunnskap og kompetanse, men også det 
eierskapet de har til arbeidet.

Åpenhet for innspill fra andre kollegaer, ledere eller eksterne aktører vil kunne bidra til økt 
kunnskap og motivasjon til å bidra, samtidig som at hver enkelt må oppleve at de får mulighet 
til å bruke den kompetansen de har.


