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Tá man leitar eftir bókum um dagstovnaleiðslu í føroyskum, donskum og norskum bókasøvnum, so 

sæst skjótt, at norsku bøkurnar eru fleiri í tali enn tær donsku. Eitt annað, sum man skjótt leggur 

merki til, er, at innan norska dagstovnaøkið eru nakrar leiðslubøkur til “styrere” og nakrar  

leiðslubøkur eru til “barnehageledere”.  

Ein “styrer” er tað, sum vit á føroyskum nevna ein dagstovnaleiðari, ímeðan ein “barnehageleder” er 

tann námsfrøðingurin sum hevur leiðsluábyrgdina í einari barnagarðsstovu. Í einari vanligari norskari 

barnagarðsstovu arbeiða sum oftast fýra fólk: ein “barnehageleder”, ein námsfrøðingur, eitt 

hjálparfólk og eitt starvsfólk við aðrari útbúgving, t.d. innan sernámsfrøði, tónleik ella myndlist.  

Í teimum norsku leiðslubókunum sæst, at tær fremstu uppgávurnar hjá “barnehagelederen” er at 

vera starvsfólkaleiðari hjá hinum starvsfólkunum í stovuni og at hava leiðsluna av námsfrøðiliga 

virkseminum í stovuni.  

Hesin norski leiðslustrukturin við “styrer” og “barnehageledere” kann samanberast við tað sum á 

enskum máli verður nevnt “distributed leadership” – á føroyskum máli kunnu vit nevna hetta útbýtta 

leiðslu. Í stuttum kann sigast, at “styreren” gevur eitt sindur av leiðsluni frá sær til 

“barnehageledere”, soleiðis at henda útinta leiðslan er nærri at starvsfólkunum og børnunum.  

Ein slík útbýtt leiðsla verður mett at hava nógvar fyrimunir í nútímans organisatións- og 

leiðsluástøðum innan námsfrøðiliga økið. Men tað er greitt, at hesin leiðslustrukturur kann tykjast 

avbjóðandi í donsku dagstovnasiðvenjuni, har idealið innan barnagarðsorganisatión sum oftast hevur 

verið tann flati strukturin, har øll í stovuni eru javnsett; tað er ógvuliga sannlíkt, at henda danska 

siðvenjan hevur havt stóra ávirkan í Føroyum.  

Óansæð um man heldur, at tað er best at ein námsfrøðingur er leiðari á hvørjari stovu ella man 

heldur at tað er best við einum fløtum javnsettum strukturi, so meti eg, at tað er hugkveikjandi at 

lesa hesar norsku leiðslubøkurnar. Um tað er onkur sum er áhugaður í meira vitan um hvørja leiðslu 

ein “barnehageleder” útinnir, so vil eg viðmæla hesar tvær bøkur:  

Skogen, E., Haugen, R., Lundestad, M. & Slåtten, M.V. (2013). Å være leder i barnehagen.  Bergen: 

Fakforlaget. 

Barsøe, L. (2013). Barnehagelæreren som leder – Å lede voksne i arbeid med barn. Oslo: 

Kommuneforlaget. 

 


