
  
  
  
  
 

 

 
Kvalitetsmelding om 

barnehager 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2018 

Sammen skaper vi Sarpsborg 
- Der barn og unge lykkes 



SIDE 2 AV 46 
 

 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2018 

 

INNHOLD 

INNLEDNING 4 

SAMMENDRAG 5 

KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 6 

KAPITTEL 1 – FAKTA OM BARNEHAGENE 7 

1.1 BARN I BARNEHAGE 7 

1.2 PROSJEKT «REKRUTTERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE BARN TIL BARNEHAGE» 10 

1.3 FORELDREBETALING 11 

1.4 TILSKUDD TIL GRATIS BARNEHAGE FOR FEMÅRINGER I BARNEHAGEÅRET 2018/2019
 11 

1.5 UTBYGGING OG BEHOV FOR NYE BARNEHAGEPLASSER 11 

1.6 ØKONOMI 12 

1.7 BEMANNING OG KOMPETANSE 13 

KAPITTEL 2 – KVALITETSSYSTEM OG KVALITETSUTVIKLING I BARNEHAGEN 15 

SLIK GJØR VI DET I 2019 17 

KAPITTEL 3 BARNEHAGEEIERS OG BARNEHAGEMYNDIGHETENS ROLLE 17 

3.1 BARNEHAGEEIERS ROLLE 17 

3.2 KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET 18 

3.3 FYLKESMANNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET 20 

KAPITTEL 4 HELHET OG SAMMENHENG 20 

4.1.BARN OPPLEVER GODE SAMMENHENGER I HELE LÆRINGSLØPET 21 

TILVENNING OG GODE OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 21 

SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE/ SFO 21 

SLIK GJØR VI DET I 2019 22 

4.2. BARN MED BEHOV FOR SAMORDNET TJENESTETILBUD MÅ SIKRES SAMHANDLING 

MELLOM DE ULIKE TJENESTEOMRÅDENE 22 

SAMHANDLINGSTEAM 22 

FOREBYGGENDE TJENESTER 22 

BARNEVERNTJENESTEN 23 

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 24 

VIRKSOMHET SPESIALPEDAGOGIKK FØRSKOLE 25 

ST. MARIE LÆRINGSSENTER 26 

http://web50.sarpsborg.com/personallibraries/sarpsborg/krog/checked%20out%20files/18-08273-4%20Kvalitetmelding%20om%20barnehager%202018%20-%20tilstandsrapport%202585039_2181896_0.DOCX#_Toc5867680
http://web50.sarpsborg.com/personallibraries/sarpsborg/krog/checked%20out%20files/18-08273-4%20Kvalitetmelding%20om%20barnehager%202018%20-%20tilstandsrapport%202585039_2181896_0.DOCX#_Toc5867689


SIDE 3 AV 46 
 

 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2018 

 

SLIK GJØR VI DET I 2019 27 

4.3. HJEM OG BARNEHAGE SAMARBEIDER OM BARNETS UTVIKLING OG LIVSMESTRING 28 

SLIK GJØR VI DET I 2019 30 

KAPITTEL 5 LÆRINGSKVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE 30 

5.1 BARN HAR GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE I SPRÅK OG REALFAG 31 

SYSTEMATISK SPRÅKARBEID 31 

SLIK GJØR VI DET I 2019 33 

5.2 BARN HAR SOSIAL KOMPETANSE OG OPPLEVER TILHØRIGHET OG LIVSMESTRING 33 

VEILEDNING I TRYGGHETSSIRKELEN 33 

FELLES KURSDAG MED FOKUS PÅ LIVSMESTRING 33 

FOREBYGGING AV MOBBING OG UTENFORSKAP 34 

HELSEFREMMENDE BARNEHAGER 35 

SLIK GJØR VI DET I 2019 36 

5.3 BARN GIS GODE MULIGHETER FOR UTVIKLING GJENNOM LEK OG LÆRING 36 

IPAD I BARNEHAGEN – ET PILOTPROSJEKT I REGI ST. MARIE LÆRINGSSENTER 37 

SLIK GJØR VI DET I 2019 37 

5.4 BARN ER AKTIVE I EGEN LÆRING, BENYTTER KRITISK TENKNING OG OPPLEVER REEL 

INNFLYTELSE I EGEN HVERDAG 37 

SLIK GJØR VI DET I 2019 40 

KAPITTEL 6 KOMPETANSE OG REKRUTTERING 40 

6.1 BARNEHAGENE HAR GODT KVALIFISERTE MEDARBEIDERE 40 

BARNEHAGEFAGLIG GRUNNKOMPETANSE. 41 

«RETT PÅ» 41 

TILSKUDD TIL UTVIKLINGSARBEID 41 

TILTAK I REGI AV STATEN OG FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 41 

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE. 41 

SLIK GJØR VI DET I 2019 42 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://web50.sarpsborg.com/personallibraries/sarpsborg/krog/checked%20out%20files/18-08273-4%20Kvalitetmelding%20om%20barnehager%202018%20-%20tilstandsrapport%202585039_2181896_0.DOCX#_Toc5867697
http://web50.sarpsborg.com/personallibraries/sarpsborg/krog/checked%20out%20files/18-08273-4%20Kvalitetmelding%20om%20barnehager%202018%20-%20tilstandsrapport%202585039_2181896_0.DOCX#_Toc5867699
http://web50.sarpsborg.com/personallibraries/sarpsborg/krog/checked%20out%20files/18-08273-4%20Kvalitetmelding%20om%20barnehager%202018%20-%20tilstandsrapport%202585039_2181896_0.DOCX#_Toc5867703
http://web50.sarpsborg.com/personallibraries/sarpsborg/krog/checked%20out%20files/18-08273-4%20Kvalitetmelding%20om%20barnehager%202018%20-%20tilstandsrapport%202585039_2181896_0.DOCX#_Toc5867709
http://web50.sarpsborg.com/personallibraries/sarpsborg/krog/checked%20out%20files/18-08273-4%20Kvalitetmelding%20om%20barnehager%202018%20-%20tilstandsrapport%202585039_2181896_0.DOCX#_Toc5867712
http://web50.sarpsborg.com/personallibraries/sarpsborg/krog/checked%20out%20files/18-08273-4%20Kvalitetmelding%20om%20barnehager%202018%20-%20tilstandsrapport%202585039_2181896_0.DOCX#_Toc5867714
http://web50.sarpsborg.com/personallibraries/sarpsborg/krog/checked%20out%20files/18-08273-4%20Kvalitetmelding%20om%20barnehager%202018%20-%20tilstandsrapport%202585039_2181896_0.DOCX#_Toc5867722


SIDE 4 AV 46 
 

 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2018 

 

Innledning 
 
Barnehagen er den første arenaen i et langt utdanningsløp. Her skal barns lærelyst og 
potensial møtes i et miljø preget av trygghet, inkludering og lek. Høy kvalitet på tilbudet er 
viktig for at barn skal få en god barndom, og at tilbudet skal være helsefremmende, 
forebyggende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

Meld.St.19 (2015-2016) Tid for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen, sier dette om 
kvalitet i barnehagen:  
Barnehagens betydning for barns utvikling og læring er i de senere årene dokumentert både i 
internasjonal og norsk forskning. Følgende hovedfunn kan fremheves: 

 Personalets kompetanse er av stor betydning for kvaliteten på barnehagetilbudet 
 Kvaliteten på relasjonene og samhandlingen mellom voksne og barn og mellom barn 

er særlig viktig for barns trivsel, utvikling og læring 
 Norske studier tyder på at det ikke er holdepunkt for å hevde at det er uheldig med 

tidlig start i barnehager med god kvalitet 
 God kvalitet på barnehagetilbudet er viktig for god språkutvikling og barns generelle 

utvikling 
 Det er en samfunnsøkonomisk gevinst i å satse på barnehager av god kvalitet som et 

tidlig forebyggende tiltak for å forhindre behovet for kompenserende tiltak senere 

Barnehager som arbeider systematisk og kunnskapsbasert og har personale med god 
kompetanse, legger grunnlag for gode relasjoner både mellom voksne og barn, mellom barn 
og for høy kvalitet på samspill og innhold.  

 
Antall barn (0-17 år) som kommer inn under fattigdomsgrensen har vært økende i Sarpsborg 
de siste årene. I 2013 gjaldt dette 1425 barn (13,8 %), mens i 2016 har antallet økt til 1761 
barn – noe som utgjør hele 17 % av barn og unge i Sarpsborg. Andelen barn som bor i 
husholdninger med lav inntekt er høyere i Sarpsborg enn for fylket (14,6 %) og landet som 
helhet (10,3 %). (tall fra SSB) Andelen unge med psykiske symptomer og lidelser er også 
høyere enn landsgjennomsnittet (Ungdata). 

 
Med dette utgangspunktet er barnehagene med sitt samfunnsmandat viktig for 
Sarpsborgsamfunnet som et tiltak for utjevning av sosiale forskjeller.  
 
Kvalitetsmelding om barnehagen skal gi informasjon om tilstand og status i 
barnehagesektoren i 2018.  
I tillegg til at kvalitetsmeldingen gir et bilde av situasjonen «her og nå» legger den også 
føringer for det videre arbeidet og peker på tiltak som skal gjennomføres i 2019. Disse 
tiltakene er forankret i rammeplanen og i Sarpsborgs lokale oppvekstplan. 

Kvalitetsmeldingen legges frem for politisk behandling. 
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Sammendrag 

Det pågår mye godt og viktig utviklingsarbeid i Sarpsborgbarnehagene. Det er et særskilt 
fokus på satsingsområdene språk, realfag og relasjonsarbeid.  

Kvalitetsmeldingen viser til og presenterer mange tiltak som er igangsatt og videreført i 2018. 
Endringer tar tid og det er av avgjørende betydning at kommunen evner å holde fast på den 
retningen som er valgt.  

Det har gjennom 2017 blitt arbeidet bredt med en helhetlig kommunedelplan for 
oppvekstområdet. Denne ble sluttført og vedtatt politisk høsten 2018. Oppvekstplanens 
føringer ligger til grunn for veien videre i årets kvalitetsmelding. 

Det var 2777 barn som hadde barnehageplass i Sarpsborg pr. 15.12.18. Kommunen har en 
dekningsgrad for barn i alderen 1-5 år på 89,7%, noe som er en økning fra 2017. Stadig flere 
minoritetsspråklige barn går i barnehage i Sarpsborg. I 2018 ble det igangsatt et prosjekt 
finansiert av statlige midler for å rekruttere ytterligere fra denne gruppen. Bevissthet rundt 
viktigheten av tidlig innsats har lagt grunnlag for et tverrfaglig samarbeid der man ønsker å 
informere minoritetsspråklige familier om fordelene ved å gå i barnehage. 

I august 2018 trådde ny norm for bemanning og pedagogisk personale i kraft. Barnehagene i 
Sarpsborg er på god vei til å oppfylle de nye kravene, pedagognormen er allerede innfridd og 
bemanningsnormen vil innfris fullt ut høsten 2019.  
 
Det har vært gjennomført en rekke kompetansetiltak for barnehageansatte i 2018, både 
videreutdanning i regi av utdanningsdirektoratet og lokale kompetansetiltak.  
 
Ansatte i barnehager, forebyggende tjenester, barneverntjenesten og virksomhet 
spesialpedagogikk førskole har gjennomført kompetanseheving i trygghetssirkelen. Dette er 
et viktig tiltak for å bidra til økt tverrfaglig forståelse hos de ulike faggruppene knyttet til 
vilkårene for barns psykiske helse, samt å sikre en felles tilnærming i møte med barn og 
foreldre. 
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Kommunedelplan oppvekst  

Bystyret vedtok i november 2018 
kommunedelplan for oppvekst 2018-2030, 
en helhetlig plan for innholdet i barnehage 
og skole. 

Kommunedelplan for oppvekst er et 
overordnet dokument som bygger på 
nasjonale føringer og tar opp i seg tidligere 
vedtatte kommunale styringsdokumenter 
på oppvekstområdet i Sarpsborg 
kommune. Planens handlingsdel beskriver 
konkrete tiltak som skal gjennomføres og 
skal fornyes hvert fjerde år. 

Årlig rullering av handlingsdelen skjer 
gjennom de årlige kvalitetsmeldingene for 
skole og barnehage samt kommunens 
handlingsplan. Tiltakene i 
kvalitetsmeldingene skal ligge til grunn for 
virksomhetsplanene for kommunale 
barnehager og skoler. Virksomhetsplanene 
vil ha en fellesdel basert på kommunedelplanen og dens handlingsdel. 

Arbeidet med å utarbeide en helhetlig kommunedelplan for oppvekstområdet har pågått 
gjennom 2017 og 2018. Det har vært bred medvirkning i planprosessen. 

Kommunedelplanen vil være et viktig verktøy for å sikre en enhetlig forståelse for planlegging 
og gjennomføring av tiltak innenfor oppvekstområdet i planperioden. 

Planen har fire innsatsområder for utvikling av oppvekstområdet. Disse er; 

 Helhet og sammenheng 
 Læringskvalitet og læringsutbytte 
 Kompetanse og rekruttering 
 Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling 

 

«SLIK VIL VI HA DET OG SLIK GJØR VI DET» er begrepene som blir brukt i planen når mål 
og tiltak skal synliggjøres. Gjennom disse mål- og tiltaksbegrepene konkretiserer kommunen 
mål kommuneområde oppvekst vil arbeide mot og de handlinger som skal føre til at målene 
nås. 
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Kapittel 1 – Fakta om barnehagene 
 
Barnehagen utgjør første fase i barns organiserte opplæringsløp og er en viktig barndoms- 
arena her og nå. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barn i barnehagen skal få utvikle seg i trygge og stimulerende omgivelser, finne venner, leke 
og lære. Personalet og deres kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal 
trives og utvikle seg i barnehagen.  

De aller fleste barn i Sarpsborg kommune har et barnehagetilbud i ordinære barnehager eller 
i familiebarnehager. For de barna som ikke har en barnehageplass kan Åpen barnehage 
være et godt alternativ. Åpen barnehage er et gratis barnehagetilbud der omsorgspersonen 
som kommer med barnet, er tilstede gjennom hele dagen og er en del av bemanningen.   

Det er satt fokus på det pedagogiske innholdet i Åpen barnehage, Åpen barnehage er en 
viktig bidragsyter for rekruttering av barn til ordinære barnehager.  
 
Åpen barnehage finnes tre steder i Sarpsborg kommune. Åpen barnehage Sentrum har 
åpent tre dager i uken (barnehagen er knyttet til St. Olavs barnehage), Åpen barnehage 
Tindlund har åpent to dager i uken (Tindlund barnehage) og Åpen barnehage Skjeberg har 
åpent to dager i uken (Sandbakken barnehage).  
 
I dette kapittelet presenteres tall og fakta om barnehagene for 2018. 
 

1.1 Barn i barnehage 
Oversikt over barnehager – etableringsår- antall barn pr. 15.12.2018: 
 
Kommunale barnehager Etableringsår Antall barn 

Under 3 år 
Antall barn 
over 3 år 

Fosbyløkka  1987 14  30 
Fritznerbakken 1972 21 46 
Hafslundsøy 2015 36  62 
Sandbakken  2014 28  70 
Sarpsborgmarka 1974/1976 41  63 
Stasjonsbyen 2017 31  31 
St. Olavs 2017 36  68 
Tindlund m/ Barnehagebussen 2014 29  77 
Valaskjold 1977 21  42 
Varteig 2007 8  20 

Sum  265 509 

Private barnehager Etableringsår Antall barn 
Under 3 år 

Antall barn 
over 3 år 

Askeladden- Albert Moeskausvei 1993 30 49 
Askeladden- Færdersgate  1993 17 22 
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Baneveien m/ avd. Mobakken 1997 40 74 
Bergsvingen 1991 17 35 
Bikuben 2004 7 20 
Borgen-barnehage  1978 19 44 
Fjelldal 1994 15 40 
Grotterødløkka 2005 27 37 
Hannestad 2008 36 68 
Hasle 1980 16 24 
Kulås  2005 26 42 
Lande Gård 2009 24 42 
Løkke 1987 14 24 
Læringsverkstedet barnehage  
avd. Bamsebo 

1988 9 16 

Læringsverkstedet barnehage  
avd. Do Re Mi 

1998 20 40 

Læringsverkstedet barnehage avd. 
HinkenHopp 

2004 15 54 

Læringsverkstedet barnehage  
avd. Kløvningsten 

2004 32 60 

Læringsverkstedet barnehage  
avd. Store Tune Gård  

1995 55 110 

Læringsverkstedet barnehage avd. Ullerøy  2013 5 25 
Nygårdshaugen 1990 19 33 
Skogro 1998 36 72 
Snarveien 2005 29 54 
Soltun  1997 28 37 
Storeper 2005 40 81 
Tubus 1990 31 58 
Tuneskipet 1999 12 42 
Tveterhytta 2004 9 18 
Tyrihans 1994 27 44 

Sum  655 1265 

Familiebarnehager Etableringsår Antall barn 
Under 3 år 

Antall barn 
over 3 år 

Askeladden- Trollskogen  
Askeladden- Eikeskogen    
Askeladden- Reveenka      
Askeladden- Skjærungen  

1993- 1999 
  

2 
6 
3 
4 

8 
3 
7 
6 

Sagatoppen  2004 8 0 
Skogro  2008 8 0 
Paletten. Samme eier som Picasso 2006 4 6 
Picasso. Samme eier som Paletten 2013 4 6 
Torsbekkdalen  2002 8 0 

Sum  47 36 
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Sarpsborg kommune har en plikt til å tilby barn under opplæringspliktig alder, og som er 
bosatt i kommunen plass i barnehage jf. § 12 a i Lov om barnehager.  Alle barn som fyller ett 
år senest innen utgangen av november har rett til en barnehageplass. Retten gjelder alle 
som har søkt innen søknadsfrist for hovedopptak. 
I tillegg tilbyr kommunen plass i barnehage også til barn på venteliste som etter loven ikke 
har rett til plass.  
 
Antall barn i ordinære barnehager og familiebarnehager: 
 

 
 
 

Antall barn som har plass i barnehage vil variere ut ifra størrelse på fødselskullene. 
 
Tabellen under viser dekningsgrad for barn i alderen 1- 5 år i perioden 2016- 2018: 
 
Årstall Sarps-

borg 
Fredrik
-stad 

Skien Kostra 
gr. 13  

Østfold Landet 
uten 
Oslo 

Landet 

Andel barn 1-5år m/ 
bhg.plass 2016 

88,4 89,7 88,4 92,0 89,1 91,5 91,0 

Andel barn 1-5år m/ 
bhg.plass 2017 

89,2 88,6 89,2 92,1 89,6 91,8 91,3 

Andel barn 1-5 år m/ 
bhg.plass 2018 

 89,7  89,3  89,6  92,2  89,9  92,2  91,8 

 
Dekningsgraden har blitt bedre i Sarpsborg i løpet av de siste årene. Som det fremgår av 
tabellen ligger dekningsgraden i Sarpsborg for 2018 på omtrent samme nivå som 
Fredrikstad, Skien og Østfold. Sarpsborg ligger fortsatt noe lavere enn kommunegruppe 13 
og landet for øvrig. 
 
Når det gjelder antall barn under 1 år som går i barnehagene i Sarpsborg, så ser vi at i 2017 
var det en stor andel 1- åringer som gikk i barnehagen. For 2018 ligger tallet omtrent likt med 
2016. Variasjoner her kan ha sammenheng med størrelsen på fødselskull. 
Barn under 1 år med barnehageplass:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Barn 2015 Barn 2016 Barn 2017 Barn 2018 
2713 2723 2786 2777 

2016 2017 2018 
29 43 32 
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Minoritetsspråklige barn i barnehage:  
 
Oversikt over antall minoritetsspråklige barn i barnehage pr. 15.12.2018.  
 
2015 2016 2017 2018 
516 563 603 634 

 
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år: 

2015 2016 2017 2018 
67,9 73,3 74,3 79,31 

 

Tabellene viser at det har vært en betydelig økning i antall minoritetsspråklige barn i 
barnehagene i Sarpsborg de siste fire årene. Dette er en positiv utvikling som kan ha 
sammenheng med innføring av gratis kjernetid, mulighet for å søke om tilskudd til gratis 
barnehageplass og at foreldre/ foresatte har fått økt kunnskap om hvor viktig barnehage er 
som en del av utdanningsløpet.  

1.2 Prosjekt «Rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehage»  
Regjeringen bevilget i 2018 midler over statsbudsjettet til «tilskudd til økt 
barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn». Sarpsborg kommune fikk tildelt midler, og 
startet opp et prosjekt høsten 2018 for å øke barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige 
barn. Intensjonen med prosjektet har vært å kartlegge og å øke rekruttering av 
minoritetsspråklige barn til barnehage. 208 minoritetsspråklige barn i Sarpsborg kommune 
født i årene 2013-2017 var pr. 31. august registrert uten barnehageplass. 

Barnehagen er en viktig integreringsarena, og det er derfor viktig å sette inn tiltak for å få 
flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage. Kunnskapsformidling om hva barnehage 
er, hvorfor barnehage er viktig, hvilke tilbud kommunen kan gi gjennom åpen og ordinær 
barnehage, søknadsprosess og økonomiske hjelpetiltak, har vært essensen i dette arbeidet. 
Kunnskapsformidlingen har skjedd gjennom skriftlig informasjon og i fysiske møter med 
familiene. 

Det vi kan se som et resultat av prosjektet er at flere barn har fått plass i barnehage, 
interessen for åpen barnehage og for barnehage generelt er økende. 

Det er satt fokus på det pedagogiske innholdet i åpen barnehage, de ansattes rolle i møte 
med familiene og åpen barnehages innsats for å øke rekruttering til barnehage. 

                                                
 

 

1 Antall barn i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Data hentes 
fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 
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Helsestasjonene er en viktig aktør i rekrutteringen av minoritetsspråklige barn til barnehage.    

Et årshjul er utarbeidet for å ivareta et godt tverrfaglig samarbeid mellom familiesentrene, 
åpen barnehage og St. Maries læringssenter. Det tverrfaglige samarbeidet er en viktig 
suksessfaktor i det videre arbeidet. 

1.3 Foreldrebetaling 
Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass, og det er Stortinget 
som fastsetter makspris. I tillegg kommer betaling for kost. Det er innført 
moderasjonsordninger innenfor foreldrebetaling, søskenmoderasjon og redusert 
foreldrebetaling.  
 
Søskenreduksjon er 30 % for det andre barnet og 50 % for det tredje eller flere barn.  
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal 
familier som søker, innvilges redusert foreldrebetaling. Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med 
utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, skal etter søknad, innvilges 20 
timers gratis oppholdstid per uke.  
 
Moderasjonsordning  2015 2016 2017 2018 
Antall barn med redusert foreldrebetaling 307 456 535 576 
20 timer gratis oppholdstid som en del av det 
ordinære barnehagetilbudet 

113 278 326 376 

 

Som tabellen viser så er det en stor økning barn med redusert pris i barnehagene fra 2015 til 
2018, og det er også langt flere som innvilges 20 timer gratis oppholdstid som en del av 
barnehagetilbudet. 

1.4 Tilskudd til gratis barnehage for femåringer i barnehageåret 2018/2019 
Kommunen har søkt og fått innvilget tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet til gratis 
barnehageplass for barnehageåret 2018/2019. Ordningen gjelder femåringer som ikke 
benytter seg av barnehage av økonomiske årsaker eller som lever under vanskelig 
hjemmeforhold med for eksempel rus, problematikk rundt psykisk og/ eller fysisk helse eller 
der familien på en annen måte er i krise. Hver sak vurderes individuelt.  

Målsettingen med ordningen er økt deltakelse for barn som ellers ikke ville ha gått i barnehage, 
men som kan ha stor nytte av tilbudet. Tilskuddet har blitt brukt til å dekke barnehageplass 
eller til å løse praktiske utfordringer slik at disse barna kan benytte seg av en barnehageplass. 
Ved utgangen av desember 2018 hadde tilskuddsmidler blitt brukt til ulike ordninger for 21 
barn.  

1.5 Utbygging og behov for nye barnehageplasser 
I Sarpsborg er den prosentvise fordelingen mellom kommunale og private barnehager ca. 
28/72.  
 
Tabellen viser endring i barnehageplasser fra 2015 til 2018 (En plass kan bety flere barn da 
det er barnehager som tilbyr delte plasser):  
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Barnehager 2015 2016 2017 2018 
Private - 2  18 -6  7,6 
Kommunale - 55 2,5 70  -16 
Totalt - 57 20,5 64 -8,4 

  
Det fremtidige behovet må derfor vurderes opp mot nyere prognoser. Kommunedelplan for 
barnehage- og skolekapasitet er under utarbeidelse. Denne vil omhandle vurdering av behov 
for fremtidige barnehageplasser. Per i dag er det noe overkapasitet. Dette betyr at alle barn 
som ønsket plass i barnehage, har fått plass.  

1.6 Økonomi 
Med bakgrunn i barnehagelovens § 14 skal kommunen yte tilskudd til ordinær drift av alle 
godkjente private barnehager forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren ble rammefinansiert. Kommunen kan i tillegg yte tilskudd til barnehager 
som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. I tillegg til 
foreldrebetaling dekkes kostnader til barnehagedrift gjennom rammetilskuddet.  
 
Oversikt på tilskudd til private barnehager fra 2015 – 2018:  
 

 
 
 

Refusjoner 
Private barnehager kan, med bakgrunn i sine vedtekter, gi tilbud til barn bosatt i annen 
kommune. Dersom private barnehager tar inn barn bosatt i annen kommune, har kommunen 
der barnet har barnehageplass rett til å søke bostedskommunen om refusjon for kostnader til 
ordinær drift, som ikke dekkes av foreldrebetaling og andre offentlige tilskudd.  
 
Antall barn som ikke er bosatt i Sarpsborg kommune som har barnehageplass i private 
barnehager i Sarpsborg:  
 

 
 
 

På grunn av foreldrenes valgfrihet vil det alltid forekomme noen familier som velger 
barnehage ut ifra et bestemt retningsvalg, eller på grunn av bosted/arbeidssted. 
 
Antall barn bosatt i Sarpsborg kommune som har barnehageplass 
i privat barnehage i annen kommune: 

 
 
 

 

2015 2016 2017 2018 
258 mill. 266 mill. 266 mill. 268 mill. 

2015 2016 2017 2018 
59 barn 61 barn 59 barn 47 barn 

2015 2016 2017 2018 
66 barn 56 barn 45 barn 42 barn 
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Fra 2015 til 2018 ser man en markant nedgang i antall barn med barnehageplass i annen 
kommune. Dette kan skyldes bedre kapasitet i Sarpsborg de siste årene, samtidig har 
barnetallet i Sarpsborg sunket noe i samme periode.  

1.7 Bemanning og kompetanse 
Kvaliteten på det som foregår til daglig i barnehagen er avgjørende for hvordan barnehagen 
påvirker barnets trivsel og utvikling – her er forskningen sammenfallende. Særlig viktig er 
kvaliteten på relasjonene og samhandlingen mellom voksne og barn og barna imellom. 
 
Antall barn per ansatt 
Tallene som presenteres er hentet ut fra Nasjonalt barnehageregister som har utarbeidet en 
nasjonal tilpasning for å kunne sammenligne barnehager med ulik sammensetning av barn, 
justert for alder og oppholdstid. Barn under to år er vektet dobbelt. 
 
Barn per ansatt 2015 2016 2017 2018 
Barnehager i Sarpsborg 6,58 6,68 6,64 6,18 
Det nasjonale snittet 6,2 6,0 6,0 5,8 

 
Antall barn per ansatt viser til antall barn per årsverk til grunnbemanningen. Tallene tar ikke 
hensyn til delte plasser. Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte 
med barna.  
 
Kompetanse som kvalitetsfaktor 
I strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2014- 2020 er det utarbeidet et system for 
kompetanseutvikling. Barnehageeier har det primære ansvaret for kompetanseutvikling for 
sine ansatte og har derfor to viktige roller for kompetanseutvikling i egne barnehager. Det 
ene er at eier skal motivere og legge til rette for etter- og videreutdanning for personalet og 
det andre er å drive en ansettelsespolitikk som styrker barnehagens samlede kompetanse. 

I Sarpsborg har alle de kommunale barnehagene barne- og ungdomsarbeidere. De private 
barnehagene kommer etter, og har hatt en økning de siste årene. Det betyr at barnehagene 
er opptatt av å styrke barnehagens samlede kompetanse. 
 
Andel ansatte i barnehagene med pedagogisk utdanning er 48,74 % og andel ansatte med 
barne- og ungdomsarbeiderfag er 10,83 %. 
 
Ledelse 
Styrer/daglig leder har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og har en viktig rolle 
for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeid og 
personalansvar. God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og 
høy kvalitet, i alle barnehager. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i 
endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av 
barnehagene (Utdanningsdirektoratet).  
De siste årene har barnehagene i Sarpsborg hatt 3-4 styrere årlig som har deltatt på den 
nasjonale styrerutdanningen.  
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Pedagogisk bemanning 
Fra 01.08.2018 trådte Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i kraft. 
Bestemmelsen skal sikre barnehagene en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehagen 
skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 
barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. 
 
Grunnbemanning 
Fra 01.08.2018 trådte Lov om barnehage § 18 Grunnbemanning i kraft. Forskrift om 
overgangsregler til loven åpner for at barnehageeier kan benytte perioden frem til 01.08. 
2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning. Bestemmelsen sier at bemanningen må være 
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehagen 
skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når 
barna er over tre år. Bemanningsnormen gjelder for barnehagen i sin helhet, og barnehagen 
kan beregne prosentvise stillinger ut ifra antall barn. Mange av barnehagene i Sarpsborg har 
allerede ved utgangen av 2018 innfridd kravet til grunnbemanning. 
 
Dispensasjoner 
Barnehageloven §§ 17 og 17 a med forskrifter gir kommunen adgang til å innvilge midlertidig 
dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning og midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet og kravet om norskferdigheter.  
 
Sarpsborg kommune har i 2018 innvilget en dispensasjon fra norm om pedagogisk 
bemanning og en dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder. 
 
Menn i barnehage 
Pr i dag er andel ansatte menn i barnehagene på landsbasis 9,5 %, mens det i Sarpsborg 
ligger på 11,4 %. Selv om Sarpsborg ligger litt over landsgjennomsnittet så er det viktig å 
fortsatt ha et fokus på kjønnssammensetning blant personalet i barnehagene. 
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Kapittel 2 – Kvalitetssystem og kvalitetsutvikling i barnehagen 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et kvalitetssystem som skal gi alle aktører i 
barnehagesektoren et godt grunnlag for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten innenfor sine 
ansvarsområder. Kvalitetssystemet skal gi: 
 

 barnehagen et verktøy til å vurdere og reflektere 
egen praksis 

 kommunen informasjon for å vurdere hva de skal 
føre tilsyn med 

 nasjonale myndigheter et kunnskapsgrunnlag for å 
sette mål for og utvikle tiltak på ulike områder i 
barnehagesektoren 

 foreldreinformasjon som grunnlag for valg av 
barnehage, og som grunnlag for dialog om kvaliteten 
i barnehagen barnet deres går i 

 
Formålet med kvalitetssystemet er å bidra til et mer likeverdig barnehagetilbud for alle barn 
gjennom å gi støtte til systematisk vurdering og utvikling av kvalitet i barnehagen. 
Kvalitetssystemet skal gi informasjon om tilstanden i sektoren og inneholder ulike verktøy for 
kvalitetsutvikling i barnehagene. 
 
Målet for kvalitetsarbeidet i barnehagesektoren er barns trivsel og utvikling. Dette målet er 
uttrykt i barnehageloven (§1 Formålsparagraf) og rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver. 
 
Kvalitet deles inn i struktur-, prosess- og resultatkvalitet. Strukturkvalitet kan for eksempel 
være: personaltetthet, kompetanse, inne- og uteareal, gruppestørrelse og organisering. 
Eksempler på prosesskvalitet kan være: lyttende og omsorgsfullt samspill mellom voksne og 
barn, og godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Eksempel på resultatkvalitet kan være: 
barns trivsel og barns språklige, kognitive og sosiale utvikling. 
Ansatte og deres utdanning og kompetanse (strukturkvalitet) kan påvirke hvordan samspillet 
mellom barn og voksne blir (prosesskvalitet), som igjen har betydning for barnas trivsel og 
utvikling i barnehagen (resultatkvalitet).  
 
Barnehagens arbeid skal planlegges og vurderes. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal 
beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og 
rammeplanen. Vurderingsarbeidet i den enkelte barnehage må bygge på refleksjon og 
diskusjon som hele personalgruppa er involvert i. Kvalitetsvurdering er viktig for å utvikle 
barnehagen som organisasjon og er en forutsetning for kvalitetsutvikling. 
 
Kunnskapsgrunnlag og kvalitetsverktøy er sentrale elementer i kvalitetssystemet og skal gi 
aktørene i barnehagesektoren grunnlag for å vurdere og videreutvikle kvaliteten. Eksempler 
på ulike elementer som er tilgjengelige på utdanningsdirektoratets hjemmesider er:  
 



SIDE 16  AV 46 
 

 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2018 

 

Kunnskapskilder  Kvalitetsverktøy 
Ståstedsanalyse  Ståstedsanalyse 

Vetuva – barnehageforskning   Ekstern barnehagevurdering 

BASIL   Pedagogisk dokumentasjon 

KOSTRA   Støttemateriell til rammeplanen 

Forskning  Webinar 

Barnehagefakta  Filmer 

Statistikkportalen  Plakatgenerator 

Nasjonalt barnehageregister (NBR)  Temasider 

Utdanningsspeilet  Foreldreundersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen  Reflex 
  Veiledere 

 
 
Foreldreundersøkelsen 
Den nasjonale foreldreundersøkelsen ble tilgjengelig i 2016.  Resultatene fra 
foreldreundersøkelsen kan brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å 
vurdere og utvikle barnehagetilbudet, og barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med 
foreldrene. 
 
Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, men gir også 
viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå. På alle 
spørsmål svarer foreldrene på en skala fra 1-5 der 1 er dårligst og 5 er best. Man kan også 
svare «vet ikke». Undersøkelsen har nærmere 30 spørsmål, her gjengis fem ulike indekser:  
 
 
Hovedområder Sarpsborg  

2016 
Sarpsborg  
2017 

Sarpsborg  
2018 

Nasjonalt  
2018 

Svarprosent 64,56 % 70.59 % 72,23 % 71 % 
Total tilfredshet 4,6 4,5 4,6 4,5 
Ute- og innemiljø 4,2 4,2 4,3 4,1 
Barnets utvikling 4,7 4,7 4,7 4,6 
Informasjon 4,3 4,3 4,3 4,2 
Barnets trivsel 4,8 4,8 4,8 4,7 

 
2018 er det tredje året barnehagene i Sarpsborg gjennomfører foreldreundersøkelsen, og 
som det fremgår av tabellen har svarprosenten økt med 1,6 % noe som er en liten økning fra 
2017. Tabellen viser videre at foreldrenes totale tilfredshet med barnehagene i Sarpsborg 
har hatt en liten økning på 0,1 % fra 2017 til 2018.  
 
I 2018 var det 33 barnehager som gjennomførte foreldreundersøkelsen. Det langsiktige 
målet er at alle barnehager i Sarpsborg gjennomfører foreldreundersøkelsen. I tillegg vil 
fokus være hvordan barnehageeier jobber med resultatet av undersøkelsen både ut mot 
personalet i barnehagen og i foreldregruppen.   
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Andre kvalitetsverktøy 
Det er opprettet nettverk for språkveiledere i kommunale og private barnehagene der det 
blant annet jobbes med ulike verktøy som skal bidra til å styrke barnehagenes språkmiljø.  
Flere barnehager benytter kompetansepakker innenfor iktplan.no, og 
kompetanseutviklingspakker innenfor språkløyper og realfagsløyper. Barnesamtaler, 
trygghetssirkelen, handlingsplan mot mobbing og utenforskap og begrepsmodellen er 
eksempler på andre verktøy/metoder barnehagene arbeider med i utvikling av kompetanse 
og kvalitet.  
 
I de kommunale barnehagene har det blitt gjennomført barnehagevurdering og 
barnehagevandring. 
 
 

Kapittel 3 Barnehageeiers og barnehagemyndighetens rolle 

3.1 Barnehageeiers rolle 
Barnehageeier har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med 
gjeldende lover og regelverk jf. barnehagelovens § 7 Barnehageeierens ansvar. Det følger 
av eieransvaret å ha en forsvarlig styring, herunder stille til disposisjon de nødvendige 
rammebetingelser for å kunne oppfylle barnehagelovens krav. Barnehagen skal være en 
lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer.  
 
Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse, og 
barnehagens eier har ansvar for å: 

 Sørge for at de ansatte får en innføring i barnehagens samfunnsmandat, ansvar og 
innhold 

 Sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse 

 Kartlegge kompetansebehovet og ha en langsiktig plan for rekruttering og 
kompetanseutvikling 

 Initiere og legge til rette for at de ansatte får nødvendig opplæring og 
kompetanseheving 

 Bidra med egne midler til kompetansetiltak 

 Ivareta likestillingsperspektivet i rekruttering av ansatte 
 

Slik gjør vi det i 2019 
Det blir viktig i det videre arbeidet å oppfordre alle barnehager om å ta i bruk de 
kvalitetsverktøy som er tilgjengelig via utdanningsdirektoratets hjemmesider. I 2019 vil 
det være et spesielt fokus på verktøy som foreldreundersøkelsen, ståstedsanalysen, 
språkløyper og realfagsløyper.  
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3.2 Kommunen som barnehagemyndighet 
Kommunen er lokal barnehagemyndighet jf. § 8 i Lov om barnehage. Kommunen skal gi 
veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med lover og regler. 
Barnehagemyndigheten skal påse at barna får et pedagogisk og trygt barnehagetilbud i tråd 
med barnehageloven og rammeplanen.  
Kommunen er også ansvarlig for å forvalte tilskudd til de private barnehagene, samt sikre 
tilstrekkelig antall barnehageplasser.  
 
Barnehagemyndighetens ansvar for kompetanseutvikling i barnehagesektoren: 

 Ha oversikt over kompetansebehov i kommunale og private barnehager 

 Utvikle kompetanseplaner for alle ansattgrupper som omfatter både kommunale og 
private barnehager, og som ivaretar nasjonale føringer og lokale behov som en 
forutsetning for tildeling av statlige midler 

 Prioritere og tildele kompetansemidler for å ivareta kompetansebehov i kommunale 
og private barnehager  

 Delta i regionale kompetansenettverk og utvikling og gjennomføring av 
kompetanseutviklingstiltak 

 
Virkemidler 
Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon i sitt arbeid: veiledning, tilsyn og 
godkjenning. Risikovurdering skal ligge til grunn for barnehagemyndighetens valg av 
virkemiddel, og risikovurdering er en løpende vurdering av sannsynligheten for og 
konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter. 
 
Veiledning 
Barnehagemyndigheten skal aktivt gi informasjon/veiledning til barnehageeierne om 
eierplikter i barnehageloven med forskrifter. Dette skal bidra til økt regelverksetterlevelse i 
barnehagene. Barnehagemyndigheten gjennomfører egne fagarenaer for 
enhetsledere/styrere/ledere i barnehagene. I tillegg inviteres andre enheter innenfor 
oppvekstområdet inn.  
I 2018 ble det gjennomført fire fagarenaer med bl.a. følgende temaer: 

 Implementering av ny rammeplan 

 Organisering av barnehagen/barnehagehverdagen 

 Pedagogisk ledelse 

 Regional ordning, barnehagebasert kompetanseutvikling 

 Rutiner for å forebygge, stoppe og håndtere mobbing i barnehage 

 Prosjekt rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehagen 

 Endringer i barnehageloven, §§ 2a, 17a, 18, 18a, 18 b, 18 c, kap. VA 19 i og 22. 
  
Tilsyn 
Kommunens rolle som tilsynsmyndighet er hjemlet i § 16 i Lov om barnehage. Tilsyn er 
kontroll av om barnehagene oppfyller eierplikter nedfelt i barnehageloven med forskrifter. 
Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og eventuelt 
pålegge endring av lovstridig forhold eller uforsvarlig praksis.  
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Brukerne skal gjennom kommunens tilsyn være sikret at følgende blir ivaretatt: 

 Tilsyn skal være et verktøy for å bidra at barn får et godt barnehagetilbud 

 Barnehagen drives i henhold til lover, forskrifter og kommunale vedtak 

 Eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i henhold 
til Lov om barnehage med forskrifter 

 
Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for planlegging, kvalitetsutvikling og tilsyn 
med hele barnehagesektoren i kommunen.  
 
Barnehagemyndigheten har gjort en risikovurdering på bakgrunn av barnehageeiers plikter 
nedfelt i lovverket. Det er utarbeidet en tiltaksplan for perioden 2019 – 2021 der det fremgår 
hvilke områder i lovverket barnehagemyndigheten vil gi veiledning og hvilke områder det er 
nødvendig å gjennomføre tilsyn med barnehagene. 
 
Nettbasert tilsyn 
Kommunen som barnehagemyndighet gjennomførte nettbasert tilsyn (barnehagetilsyn.no) i 
alle barnehager i 2018.  Det nettbaserte tilsynet gjennomføres hvert år i oktober.  
Det er ikke avdekket lovstridige eller uforsvarlige forhold i tilsynet de siste tre årene. 
 
Stedlig/anmeldt tilsyn 
Fokusområder for tilsynet i 2018 var følgende:   

 Barnehagens formål og innhold (§§ 1 og 2 i Lov om barnehager)  

 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
o Punkt 7 Barnehagen som pedagogisk virksomhet, med spesiell vekt på 

kvalitetsutvikling i barnehagen: 
 hvilke verktøy/ tilnærmingsmåter barnehagen bruker i arbeid med 

kvalitetsutvikling i alle ledd 
 hvordan barnehagen jobber med refleksjonsarbeid gjennom 

barnehageåret. 
 

Det ble gjennomført tre stedlige tilsyn i 2018, Snarveien FUS barnehage, Bikuben barnehage 
og Valaskjold barnehage. Ingen av disse resulterte i pålegg av endring av lovstridig eller 
uforsvarlige forhold.  

I plan for tilsyn 2018 var det planlagt gjennomført syv stedlige/anmeldte tilsyn i barnehagene, 
fire av disse ble ikke gjennomført på grunn av personalendringer i virksomhet kompetanse 
og kvalitet oppvekst. Tilsyn i disse fire barnehagene vil bli gjennomført i 2019. 

  
Bekymringsmeldinger/klagesaker 
Barnehagemyndighet mottok fire bekymringsmeldinger/klagesaker i 2018. Det ble ikke 
opprettet tilsynssak i noen av sakene, da barnehagemyndigheten etter forespørsel har fått 
informasjon/dokumentasjon fra barnehageeier på barnehagens rutiner/prosedyrer og praksis. 
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Godkjenning 
Barnehagemyndigheten har en plikt til å gi veiledning og behandle og avgjøre alle søknader 
om godkjenning av barnehage. I 2018 fikk en kommunal barnehage ny godkjenning, en 
privat barnehage fikk ny godkjenning i midlertidige lokaler, og en privat barnehage fikk ny 
godkjenning på bakgrunn av utvidet uteareal. 
 

3.3 Fylkesmannen som tilsynsmyndighet 
Fylkesmannen skal gi råd og veiledning til kommuner og barnehageeiere om 
barnehageloven med forskrifter. 
 
Fylkesmannens mandat for å føre tilsyn med kommunene er fastsatt i kommuneloven § 60 b 
samt barnehagelovens §§ 9 og 9a.  Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører de 
oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt etter barnehageloven. Fylkesmannen kan 
i særlige tilfeller føre tilsyn direkte med den enkelte barnehage. 
 
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunen etter lovens §§ 10 og 11, § 14 
andre ledd, §§ 16 til 18, og §§ 19 e til 19 h og der det følger av forskrift gitt i medhold av 
denne lov.  
 
Fylkesmannen arrangerer ulike informasjon- og dialogmøter for barnehagemyndigheten i 
kommunen, i tillegg har det i år vært flere møter i forbindelse med ny regional 
kompetanseordning. 
 
Fylkesmannen har ikke ført tilsyn med Sarpsborg kommune i 2018. 
 

Kapittel 4 Helhet og sammenheng 

Å skape helhetlige oppvekstsvilkår for barn forutsetter et godt samarbeid og en felles retning 
for de ulike tjenesteområdene og kompetansemiljøene i kommunen. I Sarpsborg skal barn 
oppleve helhet og sammenheng i sin faglige og sosiale utvikling, og i oppvekstplanen blir det 
løftet fram at helhet og sammenheng handler om omsorg, danning, lek og læring.  
 
Barnehageloven understreker at barnehagens arbeid skal foregå i nær forståelse og 
samarbeid med barnas hjem. Et godt foreldresamarbeid er derfor viktig for å skape helhet og 
sammenheng i barns hverdag.  
 
Noen barn har tjenester fra ulike tjenesteområder og for at tiltak skal være koordinert og 
tilpasset det enkelte barn på best mulig måte er et godt tverrfaglig samarbeid en forutsetning. 
 
Forskning viser at kvaliteten i den direkte samhandlingen mellom barn og voksne er av 
avgjørende betydning for barns utvikling og psykiske helse. De siste årene har derfor 
relasjonskompetanse og bruk av trygghetssirkelen som verktøy vært et satsingsområde i 
Sarpsborg. Ansatte i barnehager, forebyggende tjenester, barneverntjenesten og virksomhet 
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spesialpedagogikk førskole har gjennomført kompetanseheving i trygghetssirkelen. Ansatte i 
barnehager, forebyggende tjenester, barneverntjenesten og virksomhet spesialpedagogikk 
førskole har gjennomført kompetanseheving i trygghetssirkelen. Dette er et viktig tiltak for å 
bidra til økt tverrfaglig forståelse hos de ulike faggruppene knyttet til vilkårene for barns 
psykiske helse, samt å sikre en felles tilnærming i møte med barn og foreldre. 
 

4.1.Barn opplever gode sammenhenger i hele læringsløpet 

Tilvenning og gode overganger innad i barnehagen 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet får en trygg og god 
start i barnehagen. Personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet 
opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Flere barnehager har de siste 
årene gjort endringer i gjennomføringen av tilvenningsperioden for å ivareta en god start på 
barnehagehverdagen med fokus på trygghet og tilknytning. Trygghetssirkelen benyttes som 
verktøy for å se og forstå barns behov og atferd. Overganger skjer også innad i barnehagen, 
og personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter barnegruppe.  

Sammenheng og overgang barnehage - skole/ SFO 
Barnehagen utgjør første fase i barns organiserte 
opplæringsløp. Her legges et viktig grunnlag for at 
barn skal lykkes ved inngangen til de første 
skoleårene. Barn i barnehagen skal få 
opplevelser, erfaringer og kunnskap som gjør at 
de kan begynne på skolen med trygghet, 
nysgjerrighet og tro på egen mestring. 
Overgangen mellom barnehage og skole er 
vesentlig for at den enkelte skal få oppleve helhet 
og sammenheng i sin faglige og sosiale utvikling. 
 
I 2013 ble det utarbeidet et årshjul med 
rutinebeskrivelser for gode overganger mellom 
barnehage og skole som er overordnet og 
forpliktende for alle barnehager og skoler i Sarpsborg.  
 
Barna skal ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen 
og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. I 2016 startet Virksomhet 
kompetanse og kvalitet oppvekst arbeidet med å revidere dette årshjulet ved hjelp av et 
pilotprosjekt. Målet med prosjektet har vært å utvikle et funksjonelt årshjul for god 
sammenheng og godt samarbeid mellom barnehage og skole. Pilotprosjektet for å sikre gode 
sammenhenger mellom barnehage og skole ble avsluttet høsten 2018. Ledere og ansatte fra 
barnehage, SFO og skole, St. Marie læringssenter, eksterne samarbeidspartnere som gir 
spesialpedagogisk hjelp, foreldre og barn har medvirket og hatt synspunkter på 
rutinebeskrivelsen med vedlegg.  
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4.2. Barn med behov for samordnet tjenestetilbud må sikres samhandling 
mellom de ulike tjenesteområdene 

Samhandlingsteam 
I 2017 innførte kommunen Tverrfaglig samhandlingsteam for barn og unge.  
Samhandlingstemaet skal bidra til å gi barn og unge et mer helhetlig hjelpetilbud på et tidligst 
mulig tidspunkt i saker som bekymrer. Det er et forum som både barnehager og skoler 
benytter seg av i de sakene som tidlige tiltak ikke har ført fram. Det kan også være saker 
som barnehagene/skolene ikke kan løse innenfor egen kompetanse. Dette teamet har faste 
representanter (ledere) fra ulike tjenesteområder som PPT, barnevern, forebyggende 
tjenester, spesialpedagogisk tiltak, livslange tjenester og NAV. Teamet koordineres av en 
rådgiver i stab kommuneområde Oppvekst. Det er etablert et system for oppfølging av den 
enkelte saken hvor saksansvarlige fra de ulike tjenesteområdene deltar og følger saken 
videre. Det er ønskelig med tidlig innsats og starte arbeidet med barn og familier som det er 
knyttet bekymring rundt så tidlig som mulig. I 2018 behandlet samhandlingsteamet 6 
barnehagesaker.  

Forebyggende tjenester 
Virksomhet forebyggende tjenester videreutvikler de 3 familiesentrene som ble opprettet i 
2015. De er geografisk plassert i Skjeberg, på Hannestad og i Sentrum, og er tverrfaglig 
sammensatt og består av helsekretærer, jordmødre, helsesykepleiere, leger, 
barnefysioterapeuter, familierådgivere, psykolog, psykiatriske sykepleiere og 
ungdomskontakter. Familierådgiverne har kompetanse i verktøyet Trygghetssirkelen, noe 
som brukes i veiledningsgruppe med foreldre, for å styrke foreldrenes kunnskap om sin egen 
omsorgsrolle, samspill og tilknytning.  

Familiesentrene følger familien fra barnet er født og fram til skolestart gjennom 
helsestasjonsprogrammet og de ulike konsultasjonene og tilbudene som finnes på 

Slik gjør vi det i 2019 
Det er viktig at den enkelte barnehage har gode rutiner for tilvenning og overganger 
innad i barnehagen. Dette vil være tema på ledersamlinger og skal resultere i en 
rutinebeskrivelse.   

I 2019 skal rutinebeskrivelsen for god sammenheng mellom barnehage og skole med 
vedlegg sluttføres og implementeres ute i virksomhetene. Det nye årshjulet med 
rutinebeskrivelse skal i drift fra 1. august 2019. Videre ønsker virksomhet kompetanse 
og kvalitet oppvekst å invitere to barnehager og to skoler til å delta i et nytt 
pilotprosjekt med overskriften «Siste året i barnehagen og første året i skolen». Målet 
med denne piloten er å sikre en faglig og metodisk progresjon fra barnehage til skole. 
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familiesentrene, og kan på et tidlig stadium identifisere ugunstige forhold og sikre tidlig 
intervensjon for de yngste barna. Virksomhet forebyggende tjenester ser viktigheten av et 
tverrfaglig samarbeid og samarbeider godt med PPT, BUP skoler og fastleger. Samarbeidet 
med barnehagene fungerer godt i enkeltsaker hvor både helsestasjonen og barnehagen tar 
kontakt med hverandre. Rammeplan for barnehage påpeker at styrer i barnehagen skal sikre 
at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med helsestasjonen. Det er ønskelig å 
etablere et mer formelt samarbeid med faste tverrfaglige møter i barnehagene for barn det er 
knyttet bekymring rundt. I tillegg kan samarbeid om gjennomføring av foreldremøter være en 
fin arena for å formidle felles informasjon og bruke kompetansen på tvers av faggruppene i 
helse og oppvekst.   

En gruppe som det er viktig å ha økt fokus på framover er minoritetsspråklige barn som ikke 
går i barnehage. Foreldrene trenger god veiledning på hvilke tiltak de kan benytte seg av, 
men også motivasjon til å søke barnehage så tidlig som mulig. Helsestasjonene har en viktig 
rolle i prosjektet rekruttering av minoritetsspråklige barn i barnehagen. Årshjulet for dette 
arbeidet beskriver hvilke samarbeidsrutiner som må etableres mellom ulike tjenesteområder i 
kommunen.  

Barneverntjenesten 
Barnevernstjenestens hovedoppgave er å 
sikre at barn som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å 
bidra til at barn får trygge oppvekstvilkår. 
Gjennom sin daglige kontakt med barnet 
og familiene har barnehageansatte en 
viktig rolle i å fange opp barn som kan 
være utsatt for omsorgssvikt. Når 
personalet observerer atferd som gir uro 
og bekymring må personalet være konkret 
og dele bekymringen med foreldre og rådføre seg med barnevernstjenesten om saken skal 
meldes eller ikke. Barnevernstjenesten har i løpet av 2018 utviklet sine nettsider med blant 
annet informasjon om barnevernets arbeid og hva ansatte skal gjøre hvis man blir bekymret/ 
opplever uro for et barn. 
  
Barnehagene og barnevernet samarbeider både på generelt grunnlag og i oppfølging av 
enkeltsaker. Barneverntjenesten opplever samarbeidet med barnehagene som godt og at 
barnehagene henvender seg oftere for rådføring og drøftinger enn tidligere.  
I 2018 mottok barnevernstjenesten 211 meldinger på barn i førskolealder og av disse meldte 
barnehagene 16,2 % av meldingene. Flere av sakene som er meldt er av høy 
alvorlighetsgrad og problematikken knyttet til vold og overgrep i nære relasjoner er økende. 
Et godt samarbeid mellom barnevernet og andre kommunale tjenester er avgjørende for å 
oppdage og hjelpe utsatte barn og deres familier tidlig. Det handler både om et informasjons- 
og holdningsarbeid og en samordning av det forebyggende arbeidet på tvers av fagområder i 
kommunen. 2-3 av de ansatte ved barneverntjenesten har et særlig ansvar for generell 
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informasjon og veiledning om barnevernet. Dette arbeidet har barnevernet kalt Barnas arena. 
I 2018 har de blant annet vært på ulike arenaer i det flerkulturelle miljøet.   

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  
Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om 
spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir 
utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger, og skal bistå barnehagen i arbeidet med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med 
særlige behov, jfr. Barnehageloven § 19c. 

PPT jobber i dag med 102 aktive saker for barn i førskolealder. Av disse er det 12 barn som 
får logopedisk hjelp. I overkant av 30 barn har minoritetsspråklig bakgrunn. I løpet av 2018 
ble det henvist 326 saker til PPT, og av disse var 69 av sakene i førskolealder.  

Henvisningene i 2018 på førskolebarn fordeler seg slik (jente-gutt): 

Under 2 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
4 (3 – 1) 6 (2 - 4) 10 (2 - 8)  21 (7 – 14) 28 (6 - 22) 

                                                                                                                     

Tallene for 2018 viser samme tendens som i 2017, nemlig at det var flest henvisninger på 
barn i alderen 4- 5 år. 
 
PPT ser med noe bekymring på at det er en nedgang i antall henvisninger på førskolebarn 
og en økning i henvisninger på barn fra grunnskolens mellomtrinn. Når starttidspunktet for 
vanskene undersøkes, er det alt for mange av disse barna som allerede i tidlig førskolealder 
hadde utfordringer knyttet til språk, men at målrettede tiltak ikke ble iverksatt. Barnehagen 
har en stor og viktig oppgave i å iverksette tidlig innsats for barn som trenger det. Kunnskap 
om hva som er normal utvikling hos barn og hva som kan være tegn på forsinket eller 
avvikende utvikling hos barn er kompetanse som barnehageansatte må inneha. I tillegg må 
barnehagene ha kompetanse og gode rutiner knyttet til observasjon og ulike 
kartleggingsverktøy. 
 
Mange barn henvises for språkvansker, og forskning viser at det er svært gunstig for barns 
språklige utvikling, at det settes inn tiltak fra 2 års alder. Det å ha et funksjonelt språk ved 
skolestart minsker risikoen for lese- og skrivevansker.  Det handler om å oppdage og sette 
inn målrettede tiltak så tidlig som mulig slik at barna blir godt rustet til skolestart og «livet». 
En annen gruppe barn med særlige behov som PPT opplever er økende, er 
autismespekterforstyrrelser. 

Alle barn PPT får henvist skal vurderes både i henhold til tiltak innenfor den ordinære 
barnehagedrifta, og innenfor behovet for spesialpedagogisk hjelp. Begge deler beskrives i 
den sakkyndige vurderingen, og det er viktig at tiltak som iverksettes på begge områdene 
henger sammen.  PPT ønsker å jobbe mer systemisk med barnehagene gjennom drøftinger 
og veiledning i hvordan barnehagene kan få til mer kontinuitet og helhet i arbeidet rundt 
enkelte barn.  
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I tiltaksteam barnehager, har PPT behandlet mellom 80 og 90 saker i 2018. Tiltaksteam er 
en viktig samhandlingsarena mellom PPT, Virksomhet spesialpedagogikk førskole og 
barnehagene. Flere barnehager har benyttet tiltaksteam i 2018 enn tidligere. Barnehagene 
opplever at tiltaksteam gir dem nyttig veiledning og mulighet til å drøfte problemstillinger og 
utfordringer dem har i hverdagen.  

Virksomhet spesialpedagogikk førskole  
Det er barnehageloven som gir barnet den individuelle retten til hjelp, dersom det har behov 
som ikke kan avhjelpes innenfor et ordinært barnehagetilbud, jfr. Barnehageloven §19 a-h. 
Tilbud om spesialpedagogisk hjelp vil si at barnet har en sakkyndig vurdering fra PPT og får 
et vedtak som innebærer at barnehagen barnet har plass i, får tildelt ressurser som skal gå til 
å hjelpe barnet.  Virksomhet spesialpedagogikk førskole består av både spesialpedagoger 
og miljøarbeidere som jobber ute i barnehagene. 

Det er fattet 101 vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 19a i 2018, og 
det er en økning fra 2017. Hovedårsaken for hjelpebehov er store vansker innenfor 
kommunikasjon og deltagelse i egen hverdag, kognitive vansker og atferd som fører til 
vansker innenfor sosiale ferdigheter/ samhandlingsvansker og reguleringsvansker.  

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 
barnehagetilbud. Det er fattet 63 vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt 
funksjonsevne etter barnehagelovens § 19g. Mange av disse barna har i tillegg vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp. Hovedårsakene til hjelpebehov er de samme som for 
spesialpedagogisk hjelp (19a) og et fåtall innenfor medisinske årsaker og fysiske 
vansker/hindringer.    

I løpet av 2018 har virksomheten hatt et lavterskeltilbud for barnehagene. En 100 % stilling 
har vært prioritert til å arbeide direkte med barnehagene knyttet til ulike utfordringer de har i 
hverdagen. Det har vært fokus på hva barnehagene selv kan få til innenfor egne rammer. I 
en del tilfeller har også foreldrene i barnehagene vært involvert, hvor de blant annet har fått 
veiledning på samspill foreldre-barn med fokus på bruk av verktøyet Trygghetssirkelen.   
 
I barnehagene er det et stort fokus på individrettede tiltak for enkeltbarnet og i mindre grad 
system-rettede tiltak. Både innenfor det spesialpedagogiske og det allmennpedagogiske 
området må det i tiden framover arbeides for å få en felles forståelse for viktigheten av at 
barn med særlige behov får et inkluderende og likeverdig barnehagetilbud.  
 
Virksomheten opplever at det er behov for å styrke de barnehageansattes kompetanse 
knyttet til ulike vansker i barnegruppene. Tett samarbeid mellom spesialpedagogene og 
barnehagens personale, med et fokus på helhetlige og systemretta tiltak, har betydning for 
utøvelsen av den spesialpedagogiske hjelpen og kvaliteten på det helhetlige tilbudet som gis 
til barnet.   

Virksomheten har gjennomført ulike kompetansehevingstiltak for sine ansatte der det kan 
nevnes vergekurs og sertifisering i bruk av Trygghetssirkelen. 
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St. Marie læringssenter 
St. Marie læringssenter er et flerkulturelt kompetansesenter som blant annet har ansvaret for 
å forvalte det øremerkede statlige tilskuddet til minoritetsspråklige barn i barnehagene i 
Sarpsborg.  Barnehagemyndigheten får tildelt øremerkede midler ut fra antall 
minoritetsspråklige barn som går i barnehage pr 15.12. hvert år (BASIL). Det statlige 
tilskuddet for 2018 var på kr. 2079120,- og ble benyttet til språkstimulerende tiltak for 
minoritetsspråklige barn som går i barnehage og veiledning/ oppfølging av 
barnehageansatte.    

Barnehagene kan søke om “Hjelp til oppstart”, tospråklig/ norskspråklig assistanse, samt 
veiledning for å styrke den norskspråklige utviklingen til minoritetsspråklige barn. Det har til 
sammen vært ca. 450 minoritetsspråklige barn i de barnehagene som har søkt og fått tildelt 
språkmidler. Hjelp til oppstart er tenkt som en «tolketjeneste» og et bindeledd mellom barn/ 
foresatte/barnehagen. Dette er for nyankomne og nye barn i en oppstartsfase i barnehagen, 
der barn og foresatte snakker lite/ ikke noe norsk. Det har vært innvilget 32 søknader om      
"Hjelp til oppstart ", hvor de største språkgruppene har vært kurdisk, arabisk og polsk. 

Barnehagene kan søke om språkmidler i form av tospråklig/ norskspråklig assistanse, samt 
veiledning. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom St. Marie læringssenter og 
barnehagene knyttet til gjennomgang av søknad, ressurstildeling, tiltak og evaluering av 
gjennomførte tiltak. 24 barnehager søkte og fikk tildelt norsk/ tospråklige midler i 2018. En 
søknad om, og innvilgede midler til tiltak, innebærer obligatorisk opplæring i 
begrepsmodellen for hele personalgruppa i barnehagen. Det forventes at de ansatte benytter 
begrepsmodellen som et verktøy i det videre arbeidet for å styrke den norskspråklige 
utviklingen for de minoritetsspråklige barna i barnehagen. I 2018 ble det gjennomført 
opplæring i «Begrepsmodellen» i 11 barnehager i Sarpsborg.  

I tillegg til å veilede og gjennomføre kurs for barnehagepersonalet har de ansatte ved St. 
Marie læringssenter en sentral rolle i prosjektet “Rekruttering av minoritetsspråklige barn”.  

Det er etablert et samarbeid med helsesøstrene, da de har en viktig rolle i å fange opp 
minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. I tillegg er det etablert kontakt med 
INTRO og mødregruppa på St. Marie læringssenter, for å promotere barnehagens innhold og 
en arena for å lære norsk.  
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Slik gjør vi det i 2019 
I 2019 skal det arbeides videre med å informere barnehagelederne om 
samhandlingsteamets rolle og arbeid, og motivere flere barnehager til å benytte 
samhandlingsteamet i aktuelle saker. 

Arbeidet med å etablere et mer formelt samarbeid mellom familiesentrene og 
barnehagene starter opp. En arbeidsgruppe for dette arbeidet opprettes. 

Barnevernet skal i større grad rette informasjon og veiledning ut mot 
barnehagene for å styrke barnehageansattes sin kompetanse om omsorgssvikt 
og utsatte barn, samt utvikle kjennskap og bedre samarbeid om hverandres 
oppgaver.  

Fra høsten 2019 vil PPT etablere faste kontaktpersoner ut mot barnehagene. 
Det etableres et samarbeid mellom de ulike kompetansemiljøene i kommunen for 
å utvikle en modell for kompetanseutvikling for barnehageansatte og andre 
aktuelle faggrupper. Barns normalutvikling, barnehagenes praksis knyttet til 
observasjon og kartlegging er temaer som bør prioriteres.    

Virksomhet spesialpedagogikk førskole vil tilby kompetanseheving på områder 
som Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK) og autismespekter 
forstyrrelser (ASF) ved oppstart av enkeltvedtak etter 19a. Fokus på det 
systemiske arbeidet ute i barnehagene fortsetter. Lavterskeltilbudet videreføres.  
 
Forberedelse av kvalitetsvurdering av virksomhet spesialpedagogikk førskole 
starter opp. Vurderingen vil ha fokus på miljøarbeiderne tilknyttet virksomheten, 
og vil være et ledd i organisasjonsutviklingen av virksomheten.  
 
I 2019 skal årshjulet for rekruttering av minoritetsspråklige barn sluttføres og ut i 
drift. Det tverrfaglige samarbeidet blir en viktig faktor for å lykkes. Ansatte ved St. 
Marie læringssenter har i samarbeid med koordinator ved Virksomhet 
kompetanse og kvalitet, åpen barnehage og familiesentrene en viktig rolle i dette 
arbeidet. I tillegg til skriftlig informasjon blir de fysiske møtene med de 
minoritetsspråklige familiene på ulike arenaer viktige. 
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4.3. Hjem og barnehage samarbeider om barnets utvikling og livsmestring 
I barnehageloven fremheves det at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet skal 
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. Foreldre og barnehagens personale har med andre ord et felles ansvar for 
barnets trivsel og utvikling der det beste for barnet alltid skal være en målsetting. 
Barnehagens personale har ansvar for å legge til rette for et godt foreldresamarbeid og en 
god dialog med foreldrene.  
 
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, det vil si med foreldrene til hvert enkelt 
barn, og gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre 
foreldrenes medvirkning, både for den enkelte og som foreldregruppe.  
 
 
 

Foreldresamarbeid i et flerspråklig miljø – et praksisblikk fra Valaskjold barnehage 

Valaskjold barnehage har en andel på 50 % flerspråklige barn. For å nå alle foreldrene har 
fokuset vært på foreldresamarbeid, og særlig organisering og gjennomføring av 
foreldremøtene i barnehagen. 

 

Organisering av foreldremøter i barnehagen 
Hensikten med et foreldremøte i barnehagen er å nå ut med mest mulig informasjon til flest 
mulig foresatte. Vi har valgt å bruke stands med ulike temaer i gjennomføringen av 
foreldremøtene. På den måten får vi inkludert alle ansatte samtidig som vi synliggjør 
virksomhetens årsplan og faglige ståsted.  
 
Temaer på de ulike standene var: 

- Tur, uteliv og utstyr - Her er det også med en egen del om klær i barnehagen 
- Foreldresamarbeid - Med temaer som synliggjør viktigheten av et godt   
  foreldresamarbeid 
- Danning og mobbing 
- Drømmer, prosjektarbeid og kunnskap - Dette er utgangspunktet for all praksis i  
  barnehagen 
- Mat, kropp og helse 
- «Pausestand» med kaffe, te, sjokolade - Her får foreldrene mulighet til å prate  
  sammen på deres premisser og etablere relasjoner seg imellom. 

 
Gjennomføring: 
Foreldrene blir fordelt i små grupper som fysisk rullerer mellom standene, og alle foreldre må 
innom alle temaer. Det er satt av 7 minutter på hver stand. Gjennom denne organiseringen 
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kommer ansatte og foreldre tettere på hverandre og man får formidlet budskapet på en god 
og nær måte. Ved at det blir mindre grupper oppleves det heller ikke så «skummelt» å stille 
spørsmål. 

Under foreldremøtet brukes hele barnehagen som arena. Det er stands i ulike rom, samt ute.  
Foreldrene må bevege seg mellom hver stand og vi har erfart at det resulterer i småprat 
mellom foreldrene. Vi har bevisst lagt inn en «pausestand» slik at foreldrene skal kunne 
etablere relasjoner i foreldregruppen, samt prate med ansatte om andre aktuelle temaer. Her 
er det rom for en liten kaffekopp og sjokoladebit. 

Erfaringene våre med denne organiseringen er at oppmøtet blir mye bedre. Tradisjonelt har 
oppmøtet på foreldremøtene vært svært varierende og dårlige, men etter at denne 
organiseringen satt seg, har flere foreldre deltatt. Vi sikrer foreldremedvirkning og flere 
foreldre får mulighet til å komme med ytringer og skape nye relasjoner.   

Hvordan gi foreldrene innblikk i barnehagehverdagen? 
For foreldrene er det viktig å få tilbakemelding om hvordan nettopp deres barn har hatt det i 
barnehagen. Hva har de gjort? Hva har de spist? Hvor mye har de spist?  
I en stor barnehage med mange barn er det tidvis vanskelig å treffe og prate med alle 
foreldre. Det er heller ikke alle foreldre som ønsker denne direkte informasjonen fra oss, så 
vi må ha alternative måter å nå ut til de på. Vi bruker mye bilder sammen med litt tekst i 
foreldresamarbeidet i barnehagen. På hver sone henger det infoskjermer som benyttes til å 
synliggjøre drømmer, spor og interesser i barnehagen. Her er det viktig å synliggjøre 
spesielle prosjekter og turer som barna er med på, slik at dette syntes i barnehagen når 
foreldrene leverer og henter barna sine. Gjennom denne kanalen viser også barna interesse 
og ønsker selv å fortelle foreldrene hva som skjer i løpet av dagen eller turen. 
 
Digital plattform for kommunikasjon 
Kommunikasjon igjennom digitale løsninger er et godt hjelpemiddel i hverdagene. Særlig til å 
distribuere informasjon, tilbakeblikk og beskjeder om ulike aktiviteter. I Valaskjold har vi i 
flere år benyttet en digital plattform for kommunikasjon. Klarer man å få med alle foreldre på 
dette, har man en felles kanal der flere nås samtidig. Gjennom denne kanalen, samt bruk av 
bilder og infoskjermer, får foreldrene et godt bilde på hva som rører seg i barnehagen - og 
hvilke spor som blir fulgt i dag, eller i går. 
 
Bruk av tolker og oversettelser 
Skal man klare å etablere et godt foreldresamarbeid som er basert på gjensidig tillitt og 
respekt, må man enkelte ganger ty til ulike hjelpemidler. Vi har positiv erfaring med bruk av 
tolk og tolketjenester. En tilstedeværende tolk på foreldremøter og under foreldresamtaler 
gjør samarbeidet bedre for både barnehagen og foreldrene. Særlig under oppstart av nytt 
barnehageår gir barnehagen ut mye dokumentasjon og dokumenter til foreldrene. Dette er 
informasjon som barnehagen anser som viktig for foreldrene å lese, og det blir viktig å møte 
de på de språkene som foreldrene mestrer. Det å få oversatt noen standardiserte 
dokumenter som kan gjenbrukes er derfor viktig for å sikre at foreldrene forstår 
informasjonen som blir gitt.  
 

Det viktigste av alt! 

Møt foreldrene 
– bruk 10 sekunder på å si at du har sett deres barn i dag 

– vær tydelig med respekt! 
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Kapittel 5 Læringskvalitet og læringsutbytte 
 

I oppvekstplanen for Sarpsborg kommune løftes det fram at alle barn har rett til å utvikle seg 
på ulike måter og i ulikt tempo. Barnehagene skal etterstrebe høy kvalitet i læringsarbeidet 
og legge til rette for at alle barn skal få oppleve mestring, læringsglede og trivsel. 
Læringskvalitet og læringsutbytte utgjør kjernen i barnehagens virksomhet. I rammeplanen 
for barnehagen står det at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om 
deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Videre står det at barnas nysgjerrighet, 
kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres 
læringsprosesser.  

Vi vet at gode relasjoner som fremmer både trygghet og stimulering hos barn etablerer 
underliggende prosesser i hjernen, som blant annet er viktig for barns læring. Nye og mer 
komplekse strukturer i hjernen bygger på de grunnleggende strukturer som etableres i tidlig 
alder. Derfor er god barnehagekvalitet for de yngste barna av uvurderlig betydning også for 
senere læringsprosesser, for eksempel i skolen (Lekhal, Zachrisson mfl., 2018). 

 

Slik gjør vi det i 2019 
Det er utarbeidet brosjyrer om ordinær og åpen barnehage på mange ulike språk. I 
2019 skal disse trykkes opp og distribueres ut til aktuelle arenaer som 
familiesentrene, NAV, servicetorget i kommunen og så videre. Brosjyrene beskriver i 
korte trekk hva barnehage er og hvorfor det er positivt å gå i barnehage.  

Systematisk observasjon og kartlegging gir personalet nødvendig kunnskap om det 
enkelte barn og barnegruppa og skal bidra til rett hjelp til rett tid. I den reviderte 
rutinebeskrivelse for god sammenheng mellom barnehage og skole er det bestemt at 
barnehagene skal bruke kartleggingsverktøyet «Begrepsforståelse» for å støtte 
språkarbeidet med minoritetsspråklige barn. Verktøyet bygger på Magne Nyborgs 
begrepsteori og gir svar på hvilke grunnleggende begreper det er hensiktsmessig å 
arbeide videre med. Rutinebeskrivelsen skal i drift fra 1. august 2019. 
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5.1 Barn har grunnleggende kompetanse i språk og realfag 
Sarpsborg kommune har hatt en uttalt 
satsing på språk gjennom utvikling og 
implementering av språk- og leseplan og 
drift av nettverk med ressurspersoner 
siden 2013.  

I tillegg har Sarpsborg kommune siden 
2015 vært en realfagskommune. Det er 
fokus på å øke barnas førmatematiske 
forståelse og gi barna grunnleggende 
realfaglige begreper gjennom å leke, 
utforske og undre seg over 
sammenhenger, mønster og system. 
Dette arbeidet er forankret i Sarpsborg kommunes realfagsstrategi som ble revidert høsten 
2018, og i kommunens regneplan. Tiltakene i strategien blir tett fulgt opp, og det holdes 
statusmøter i Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst for å sikre fremdrift og evaluering 
av enkelttiltak. Ett av strategiplanens hovedtiltak er drift av lærende nettverk. 

På barnehagenivå er satsingen på språk og realfag nå samlet i ett stort nettverk der nesten 
samtlige barnehager i Sarpsborg har med en eller flere ressurspersoner, kalt språkveiledere. 
Disse har flere nettverkssamlinger i løpet av året. I 2018 har temaer på disse samlingene 
vært implementering av rammeplanen med spesielt fokus på språkmiljøet for de yngste, 
arbeidsmåter og progresjon, med utgangspunkt i fagområdene kommunikasjon, språk og 
tekst, og antall, rom og form. Høsten 2018 ble det arrangert en felles samling for ledere og 
språkveiledere der man jobbet med veilederrollen, med faglig bistand fra Vigdis Refsahl fra 
Statped. 

Det har i samarbeid med Inspiria science senter blitt arrangert to heldagssamlinger åpent for 
alle barnehageansatte der man har lagt vekt på å inspirere til å jobbe med realfag i 
barnehagen.  

Systematisk språkarbeid 
Resultatet av flere års forskning, i ulike land, bekrefter at ordforråd i barnehagealder spiller 
en viktig rolle for senere begrepsforståelse og utvikling av leseforståelse. Hvordan 
barnehagen fanger opp hvert barn og hvordan dette følges opp er avgjørende for det enkelte 
barns språkutvikling. I Sarpsborg benytter barnehagene seg blant annet av 
språkrefleksjonsmøter. Dette er et verktøy til barnehageansatte, for å kunne snakke presist 
om det enkelte barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø. 

Sarpsborg kommune har valgt å løfte frem begrepsmodellen som en metodikk for læring av 
begreper i barnehager. Ved tildeling av språkmidler til barnehager med minoritetsspråklige 
barn skal barnehagene få opplæring i begrepsmodellen og det forventes at denne benyttes i 
språkarbeidet. Det er pedagoger fra St. Marie Læringssenter som har ansvar for 
opplæringen ute i barnehagene.  

I den reviderte rutinebeskrivelsen for god sammenheng mellom barnehage og skole er 
kartleggingsverktøyet «Begrepsforståelse» valgt som verktøy for å støtte språkarbeidet med 
minoritetsspråklige barn i den enkelte barnehage. «Begrepsforståelse» er solid forankret i 
Magne Nyborgs teori og det anbefales at materiellet brukes tidlig på høsten slik at 
barnehagen kan fange opp og støtte barn som har sen språkutvikling. 
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Begrepsmodellen - et praksisblikk fra Bikuben barnehage 
Bikuben barnehage har en stor andel minoritetsspråklige barn, og språk er et uttalt 
satsingsområde. Personalet opplevde at de hadde behov for et verktøy som kunne sette 
dem i stand til å jobbe systematisk med barnehagens språkmiljø. I forbindelse med tildelte 
språkmidler fikk personalet våren 2016 opplæring i begrepsmodellen fra medarbeidere ved 
St. Marie læringssenter.  
 
Personalet jobber med verktøyet jevnlig i mindre barnegrupper. Temaer velges med 
utgangspunkt i barns interesser og spor, og personalet griper gjerne tak i det barn blir opptatt 
av i forbindelse med turer og opplevelser.  

  

 Det ble flere turer til «funnstedet» etter hvert som beverprosjektet tok form. 

                                                                                

Et eksempel på dette er beverprosjektet. På 
tur oppdaget barna spor etter bevere som 
hadde gnagd på trærne. Barna tok mange 
bilder av det de fant. Dette tok de så med 
seg tilbake til barnehagen, der de utforsket 
mer 

Barn og voksne ble nysgjerrige og ønsket å 
finne ut mer om beveren. Det dukket opp 
noen spørsmål de ønsket å undersøke: 
«Hvordan ser en bever ut?» «Hvor bor 
den?» «Hvorfor tygger den på trær?». Barn 
og voksne tok i bruk iPad og pc for å skaffe 
mer informasjon, de fant flere bilder og satt 
opp disse i et tankekart sammen med det 
de selv hadde med seg tilbake fra turen. 
Underveis i prosessen dukket det opp flere 
ord de måtte undersøke betydningen av, så 
de laget seg en ordliste.  

Personalet opplevde økt kompetanse på 
begrepsutvikling ved å benytte seg av 
begrepsmodellen. Verktøyet førte til økt 
engasjement og bevissthet rundt arbeidet med 
språkutvikling. Barna fikk lære gjennom bruk av 
sansene, ved å sortere informasjon og ved å øve 
seg på å gjenfortelle ved bruk av tankekartet som 
støtte. Denne arbeidsmåten fremmer et undrende 
og utforskende læringssyn og er i tråd med 
føringene i rammeplanen. 
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5.2 Barn har sosial kompetanse og opplever tilhørighet og livsmestring 

Veiledning i Trygghetssirkelen 
I tråd med den helhetlige satsingen på trygghetssirkelen i Sarpsborg kommune har 
virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst inngått et samarbeid med Kompetansesenter 
rus og psykisk helse om veiledning i bruk av trygghetssirkelen ute i barnehagene. Høsten 
2018 startet veiledere fra Kompetansesenter rus og psykisk helse dette arbeidet ute i to 
familiebarnehager og fire ordinære barnehager: Sagatoppen og Torsbekkdalen 
familiebarnehager, Stasjonsbyen, Varteig, Fosbyløkka og Hafslundsøy barnehager. 
Veiledningene strekker seg over et barnehageår- og det er tenkt at på sikt skal alle 
barnehager i Sarpsborg som ønsker det i få tilbud om å delta.  

Felles kursdag med fokus på livsmestring 
I november 2018 ble alle barnehager i Sarpsborg invitert til en felles kursdag med tema 
livsmestring. Temaet ble lagt etter innspill fra barnehagene. Første del av dagen hadde fokus 
på hvordan personalet i barnehagen kan fremme barns psykiske helse og bidra til 
livsmestring ved foredragsholder Line Melvold. Siste del av dagen tok for seg betydningen av 
å ta grep for å føle mestring i egne liv og få en opplevelse av å være «god nok» ved 
psykolog Trond Haukedal. Ca. 40 barnehager var representert på denne kursdagen. 

Slik gjør vi det i 2019 
Språkveiledernettverket fortsetter arbeidet med å styrke språkveilederne i det 
systemiske arbeidet ute i virksomhetene. Arbeidet med implementering av 
språkplanleggingsmøter fortsetter. Det vil styrke det systematiske arbeidet med 
kartlegging av barnehagens språkmiljø og valg av målrettede tiltak. Som et tiltak i 
Realfagskommunesatsingen får nettverket en samling med faglig bidrag fra 
Matematikksenteret høsten 2019.  

Opplæring av barnehagene i begrepsmodellen i regi av St. Marie læringssenter 
fortsetter i 2019.  

I 2019 skal rutinebeskrivelsen for god sammenheng mellom barnehage og skole og 
SFO sluttføres og implementeres ute i virksomhetene. Det nye årshjulet med 
rutinebeskrivelse skal i drift fra 1. august 2019 
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Forebygging av mobbing og utenforskap 

Handlingsplanen «Tett på» ble ferdigstilt våren 2017 og 
besluttet ut i drift barnehage- og skoleåret 2017/2018.  
Handlingsplanen ble revidert i juni 2018.  
 
Planen er en del av det helhetlige arbeidet mot utenforskap og 
mobbing. Gjennom handlingsplanens årshjul forplikter 
virksomhetene seg til å arbeide systematisk med et 
fokusområde som omhandler temaene inkludering, kritisk 
tenkning og/eller mangfoldskompetanse. Planen inneholder 
kartleggingsverktøy, pedagogiske opplegg og henvisning til 
digitale ressurser som kan brukes i dette arbeidet.  
 
I 2018 har nesten samtlige barnehager i Sarpsborg en 
handlingsplan for forebygging og håndtering av mobbing 
 
 
 
 
Handlingsplan mot mobbing - et praksisblikk fra Læringsverkstedet Hinkenhopp 
barnehage 
 
I Læringsverkstedet er det blitt utarbeidet en felles handlingsplan for hvordan vi jobber med 
forebygging og håndtering av negative handlinger og mobbing.  
I Hinkenhopp barnehage har vi fått en økt bevissthet rundt systematisk utestengelse som en 
form for mobbing det kan være vanskelig å oppdage om man ikke som voksen er 
oppmerksom på problematikken. Personalet må være i stand til å oppdage denne 
utestengelsen fra lek og gjenkjenne det som mobbing. 

 

Vi har jobbet med holdningene våre på et personlig plan og gruppeplan. I dette arbeidet har 
vi bla brukt handlingsplanens vedlegg: «De voksnes relasjoner til barna, sjekkliste» som 
egenrefleksjon og refleksjon i gruppa. 

Problemstillinger vi har vært opptatt av i dette arbeidet er blant annet: Hva er mobbing? Er 
det kun det vi ser? Hvilke barn tror vi er de som mobber? Hva handler inkludering om? Kan 
våre holdninger til barns behov og krav til mål og planer være til hinder for inkludering? Er vi 
tilstedeværende voksne i leken? Vi trodde vi var det men ikke der den usynlige mobbing 
kanskje skjer? Vi har diskutert om tilstedeværelse kan forstyrre leken. Kan vi gå inn å styre 

I handlingsplanen står det at fokus på lek, 
språk og relasjoner er noe av det viktigste 
i arbeidet med forebygging. For å klare 
det på en god og riktig måte har vi i 
Hinkenhopp jobbet mye med de voksnes 
holdninger til «hva er mobbing», de 
voksnes tilstedeværelse i leken og 
kommunikasjon mellom ansatte, barn og 
foreldre. 
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rollene i leken for å ha inkludering som et mål? Det finnes alltid barn som får den laveste 
statusrollen i leken – kan vi overstyre og gi det barnet en annen rolle? Holder det å stå på 
avstand å observere? 

Mye av dette arbeidet ligger forankret i våre personlige holdninger til hva mobbing er, hvor 
det skjer og hvordan vi kan jobbe med inkludering.  

                 

Eksempler på tiltak vi har iverksatt ved håndtering av mobbing er:  

- Jevnlig dialog mellom de ansatte, observasjon og dokumentasjon for å kartlegge og finne 
årsak til uønsket atferd. 

- Fokus på å bygge positive relasjoner i barnegruppa gjennom å samles om aktiviteter de 
involverte barna likte spesielt godt. Det ble prioritert å frigjøre tid til dette blant personalet.  

- Aktiv bruk av Læringsverkstedets program for å styrke sosial kompetanse 
«Hjerteprogrammet» i smågrupper.  

- Utarbeidelse av «venneregler» sammen med barna. 

- Gruppesamtaler med barna rundt tematikken utestengelse, vennskap og lignende. 

- Lekeøvelser der barn blir utfordret i å tape, vente på tur, inkludere, samarbeide osv.  

Vi i Hinkenhopp barnehage har gjort oss viktige erfaringer i arbeidet med forebygging, 
avdekking og håndtering av mobbing. Vi er opptatt av at mobbing avdekkes tidlig, vi har 
erfart verdien av foreldreinvolvering- og har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre i etterkant 
av saker der de opplever at barnehagen har opptrådt profesjonelt. Handlingsplanen har vært 
et viktig verktøy å støtte seg til i arbeidet mot mobbing og for inkludering.  

 

 

Helsefremmende barnehager 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. God helse 
og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. Det helsefremmende 
arbeidet i barnehagen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til å gi barna et 
godt grunnlag for å gjennomføre det 13- årige opplæringsløpet.  

Læringsverkstedets handlingsplan inneholder 
en tiltaksplan som benyttes dersom det 
avdekkes mobbing i barnehagen. Tiltaksplanen 
beskriver ulike tiltak som skal iverksettes og 
hvem som har ansvar for gjennomføring. 
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I Sarpsborg er det Tubus idrettsbarnehage og Tveterhytta barnehage som er godkjent som 
helsefremmende barnehager av Østfoldhelsa. I tillegg har Snarveien FUS barnehage, 
Tindlund barnehage, Tyrihans barnehage, Sandbakken barnehage, Bergsvingen barnehage 
og Baneveien barnehage startet prosessen med å bli godkjent. 

 

 

5.3 Barn gis gode muligheter for utvikling gjennom lek og læring 

Dagens barnekultur er preget av teknologi og 
media, og samfunnet støtter seg til medier og 
IKT i de fleste sammenhenger. I 
«Handlingsprogram for IKT i skoler og 
barnehager i Sarpsborg kommune 2017-2020» 
er det et uttalt mål at barn i barnehager og 
skoler har den digitale kompetansen som skal til 
for å lykkes i fremtidens utdanningssystem, 
samfunns- og arbeidsliv.  

Barnehagen kan bidra til at barna får noen 
grunnleggende erfaringer og kompetanser når 
det gjelder bruk av digitale verktøy. Dette er 
viktig for å utjevne sosiale skiller i samfunnet, 
som i dette tilfellet handler om tilgang til digitale 
verktøy og om hvordan vi kan bruke verktøyet 
på en klok måte, altså digital dømmekraft. 

I Sarpsborg kommune møter alle elever i første klasse iPad som læringsverktøy. At barn 
erfarer at deres allerede ervervede kunnskap er relevant og gyldig for skolen bidrar til en 
bedre sammenheng mellom barnehage og skole. Tidlige erfaringer med digitale verktøy og 

Slik gjør vi det i 2019 
Veiledning i bruk av trygghetssirkelen fra virksomhet kompetansesenter rus og 
psykisk helse fortsetter i nye barnehager fra høsten 2019.  

Felles kursdag for barnehagene videreføres med samling 15.november. 
Barnehagene er invitert til å komme med innspill til ønsket tematikk og aktuelle 
foredragsholdere.  

I 2019 vil det blant annet gjennom «Tett på» fortsatt fokuseres på 
relasjonskompetanse og trygg tilknytning som forebyggende mot utenforskap og 
mobbing. 

Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst vil benytte aktuelle arenaer for å 
motivere og oppfordre ledere i barnehagene til å iverksette et systematisk arbeid mot 
å bli helsefremmende barnehage.  
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utvikling av digitale ferdigheter er dermed også et viktig ledd i å skape denne gode 
sammenhengen. 

Alle barnehagene i Sarpsborg har digitale verktøy tilgjengelig i arbeid med barna, og de 
fleste barnehagene har digital praksis på agendaen i hverdagen. Virksomhet kompetanse og 
kvalitet oppvekst har bistått noen barnehager med kurs om digital dømmekraft for 
barnehagens ansatte, og i desember 2018 ble det satt i gang et pilotprosjekt, «iPad i 
barnehagen», i regi av St. Marie læringssenter.  

iPad i barnehagen – et pilotprosjekt i regi St. Marie læringssenter 
St. Marie læringssenter har inngått avtale med Rikt og har invitert inn Kulås barnehage, St. 
Olavs barnehage og Bikuben barnehage som deltagere i prosjektet. Det er Rikt som har 
utarbeidet innholdet og som gjennomfører opplæring og oppfølging underveis i 
prosjektperioden. Prosjektet er en videreføring av Begrepsmodellen og tenkt som et verktøy 
for begrepslæring og utvidelse av ordforrådet til de minoritetsspråklige barna i barnehagen. 
Personalet vil gjennom denne piloten få grundig opplæring i bruk av iPad som verktøy for 
utforskende læringsprosesser og god kjennskap til ulike språkstimulerende apper. 

 

  

5.4 Barn er aktive i egen læring, benytter kritisk tenkning og opplever reel 
innflytelse i egen hverdag 
Barna tilbringer deler av barndommen sin i barnehagen. Der legges det til rette for at barn får 
frihet til å leke, oppleve magiske øyeblikk og påvirke sin egen barndom. Barn skal få oppleve 
et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. 
Deres nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og være en del av 
læringsprosessene (Oppvekstplan 2018 - 2030). 

 

 

 

 

Slik gjør vi det i 2019 
«iPad i barnehage»-prosjektet fullføres våren 2019, og det skal i samarbeid med 
involverte barnehager og virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst utarbeides en 
plan for hvordan kompetansen og metoden kan videreføres til andre barnehager i 
Sarpsborg. Dette vil inngå som en del av kompetansehevingstilbudet for IKT i 
Sarpsborg-barnehagene. I løpet av 2019 vil det bli invitert inn til et nettverksmøte for 
IKT-ansvarlige i barnehagene og arbeidet med å utvikle en kompetansepakke for 
digital praksis vil påbegynne.  
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Praksisblikk fra St. Olavs barnehage  
 
Pedagogisk grunnsyn  
Barn tilegner seg kunnskap og ferdigheter gjennom erfaringer, opplevelser og deltakelse. Det 
betyr at alle situasjoner i barnehagen, det være seg lek, uteliv, matlaging, spising, påkledning 
eller turer, kan ha positiv innvirkning på barnas liv. Hver eneste mellommenneskelig 
interaksjon er en mulighet til å bygge relasjoner og tilrettelegge for utvikling.  
 
Metodikk 
Metodikken i barnehagen er verdibasert, tuftet på dialog og handling. I alle sammenhenger 
skal personalet samtale med barna, gi valg, stille spørsmål og undre seg sammen med dem. 
Og i alle settinger skal barna få delta på det som skjer - på en eller annen måte. Når barna 
blir møtt ut fra sine intensjoner og får være aktører i eget liv, opplever de anerkjennelse og 
mestring - fordi de får tillit, mulighet til å tenke og klare selv.   
 
Barns premisser 
Å jobbe på denne måten, hvor prosessene er like viktige som målene og barns 
definisjonsmakt og deltakelse har egenverdi, ivaretar ytterpunktene i rammeplanens 
samfunnsmandat: barn skal få være barn - de skal bli møtt på egne premisser, samtidig som 
de lærer og utvikler seg.  
 

 
Bildet illustrerer spennet i barnehagens samfunnsmandat: å få være barn i en dannings- og kunnskapsprosess. Nationaltheatret i Oslo, 

under forestillingen Rockeulven. I pausen er det turn i 3. etasje.   
 

Prosjektarbeid  
Aktiviteter og gjøremål i barnehagen er bygd opp rundt små og store prosjekter. På den ene 
side følger vi opp barnas egne drømmer, interesser og det de er opptatt av. På den andre 
side legger vi ut spor for at barna skal oppdage verden og få utvidet erfaringshorisonten.    
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Den voksnes væremåte  
Barn er prisgitt kulturen i barnehagen. De er prisgitt hvordan hver ansatt viser tillit og 
tilrettelegger for utfordringer og muligheter. Bindeleddet til barns opplevelse av kvalitet er den 
ansattes væremåte. Virksomheten har definert et sett av nøkkelverdier som presiserer 
betydningen av hver enkelt ansatt som profesjonell premissleverandør for barna. Disse er 
årvåkenhet, tydelighet, improvisasjon og kunnskapsformidling.   
 
Tilstedeværelse 
Hver situasjon i barnehagen har betydning for barnas liv. Det er derfor essensielt at de 
ansatte kontinuerlig evner å være der barna til enhver tid er. Tilstedeværelse er det 
personalmessige maskineriet som gjør at vi ideelt sett klarer å følge opp alle barna. I teorien 
handler det om å balansere det pedagogiske arbeidet med behovet for oversikt og forsvarlige 
rammer. I praksis handler det om hvordan personalet, relasjonelt og organisatorisk, som lag 
og enkeltpersoner, evner å være relasjonsarbeidere og kunnskapsformidlere i alle 
situasjoner.   

  
Barna er med på alt som skjer i barnehagen. Barns deltakelse er en            Å oppdage verden. Det er barnas interesser, ikke deres  

integrert del av pedagogikken.                                                                             alder, som avgjør hvem som skal være med på hva.   

 

En lærende organisasjon   
Barnehagevandring er et lederverktøy som setter forventningene, basert på nøkkelverdiene, i 
system. I praksis er det leders oppfølging av hver enkelt ansatt. Prosessen består av 
samtaler, filming, tiltak og evaluering. Formell veiledning på tvers av basene gjennomføres 
annenhver uke, mens hverdagsveiledning gjøres kontinuerlig. Hverdagsveiledning er 
refleksjon, praksisfortellinger og hvorfor-spørsmål gjennomført i en uformell kontekst. 
Metoden er enkel, konsis og lite tidkrevende.  
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Kapittel 6 Kompetanse og rekruttering  

Rammeplanen for barnehager gir tydelige føringer for hvordan eier, styrer, barnehagelærere 
og andre ansatte skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. 
Oppfyllelse av samfunnsmandatet i tråd med barnehageloven og rammeplanen krever 
kompetente ansatte i alle ledd, og kompetanseutvikling i barnehagen innebærer en stadig 
utvikling av personalets kompetanse. Handlingsprogrammet «Kompetanse i barnehagene i 
Sarpsborg 2014-2018 har vært førende for hvilke satsingsområder og 
kompetanseutviklingstiltak som har vært prioritert og gjennomført for barnehageansatte i 
Sarpsborg de siste årene.  

Kompetansetiltakene som har vært gjennomført i for barnehageansatte i Sarpsborg i 2018 
har vært finansiert både gjennom statlige og kommunale midler. I 2018 ble Sarpsborg 
kommune tildelt kr.1 110 700,- i statlige midler på bakgrunn av søknad om tilskudd til 
gjennomføring av kompetanseutviklingsplanene; Handlingsprogram 2014-2018 og 
tiltaksplanen for barnehageåret 2018/ 2019.  Tiltak som har vært iverksatt har også bidratt til 
implementering av den nye rammeplanen. Det vil bli endringer i tildelingen og bruken av de 
statlige kompetansemidlene fra 2019. Regional ordning for barnehagebasert 
kompetanseutvikling skal tre i kraft.  

6.1 Barnehagene har godt kvalifiserte medarbeidere 
I tillegg til kompetanseheving som er tett knyttet til satsingsområdene språk- og realfag, 
Trygghetssirkelen og Mobbing i barnehagen har det vært følgende 
kompetanseutviklingstilbud for barnehageansatte i Sarpsborg: 

Slik gjør vi det i 2019 
Implementeringen av rammeplanen for barnehager, med fokus på blant annet 
barnehagens verdigrunnlag, arbeidsmåter, og barnehagen som pedagogisk 
virksomhet, fortsetter ute i barnehagene og på de ulike arenaene for lederne, 
språkveilederne og andre ansatte i barnehagene. 
 
Implementeringen av handlingsplanen «Tett på» fortsetter, med spesielt fokus på å 
jobbe forebyggende ved hjelp av verktøy som trygghetssirkelen og fokus på kvalitet i 
relasjoner. Virksomhetene tilbys hjelp til oppstart i arbeidet med handlingsplanen, der 
fokus kan være på den ansattes holdninger og bevissthet rundt kritisk tenkning, 
mangfoldskompetanse og demokrati.  
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Barnehagefaglig grunnkompetanse.  
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst har arrangert kursrekker for assistenter og 
fagarbeidere siden 2016. Kursrekkene består av fem samlinger med tematikken: 
implementering av rammeplan i henhold til barnehagens samfunnsmandat, den gode 
barndommen og barn som utfordrer (ved PPT og virksomhet spesialpedagogikk førskole), og 
barns språkutvikling og språkmiljø i barnehagen. Høsten 2018 startet 27 assistenter og 
fagarbeidere på denne kursrekken.  

«Rett på» 
Rett på er et samarbeid mellom Sarpsborg kommune som barnehageeier og Barnehagenett 
og et tiltak for ansatte i kommunale og private barnehager. Det er et konsept der praksisfelt 
og forskere møtes med korte innlegg som går rett på sak og som belyser et tema fra ulike 
perspektiver. Innleggene bidrar med konkrete tips som deltakerne kan ta med seg tilbake til 
egen barnehage. I 2018 ble det gjennomført to seminarer hvor temaene var barnehagens 
læringsmiljø og effektive møter. Det var stor oppslutning på begge seminarene og 
tilbakemeldingene fra de som deltok var gode.  

Tilskudd til utviklingsarbeid  
En del av de statlige kompetansemidlene har blitt brukt til tiltak ute i den enkelte barnehage. 
Barnehagene har hatt mulighet til å søke barnehagemyndigheten om tilskudd til å 
gjennomføre kompetanseutviklingstiltak for personalgruppen knyttet til et spesifikt 
utviklingsarbeid. 14 barnehager benyttet seg av denne muligheten i 2018.  

Tiltak i regi av staten og fylkesmannen i Østfold  
De siste årene har staten og fylkesmannen hatt stor satsing på ulike etter- og 
videreutdanningstilbud for barnehageansatte. Interessen for de ulike tilbudene har vært god, 
men alle som søkte fikk ikke tilbud om studieplass. I 2018 startet det opp deltakere på 
følgende tilbud fra Sarpsborg: 

 3 styrere på videreutdanning for styrere 

 3 barnehagelærere på videreutdanning Naturfag og matematikk 

 7 barnehagelærere på videreutdanning i Veiledning 

 4 fagarbeidere/ assistenter på fagskoleutdanning i oppvekstfag – Barn med særskilte 
behov 

 13 assistenter på teoriforberedende kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

I tillegg har Sarpsborg hatt deltakere med på deltids barnehagelærerutdanning, ulike 
videreutdanninger og masterstudium.  

Noen etter- og videreutdanninger har det fulgt tilretteleggingsmidler med. Disse skal komme 
den barnehageansatte til gode slik at den ansatte kan gjennomføre studiet. Midlene har vært 
benyttet til å dekke vikarutgifter, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og 
semesteravgift. 

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere. 
Alle nyansatte nyutdannede barnehagelærere skal få veiledning den første tiden i jobben sin. 
Det er barnehageeier som har hovedansvaret for å gi nytilsatte nyutdannede 
barnehagelærere veiledning og oppfølging.  
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Veiledning av nyutdannede bidrar til å: 
 rekruttere flere dyktige barnehagelærere 
 beholde barnehagelærere i yrket 
 sikre kvaliteten i barnehagene 

 
Veiledningen skal sikre en best mulig overgang mellom utdanning og yrke, og skal bidra til å 
rekruttere og beholde dyktige barnehagelærere i barnehagen. 

 
 

 

 

 

Slik gjør vi det i 2019 
Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling skal innføres. Den 
enkelte barnehageeier må gjennomføre en kompetanseanalyse i egen organisasjon 
og utarbeide en kompetanseplan for sine ansatte. Barnehageeier eller nettverk av 
barnehageeiere skal melde inn kompetansebehov til Fylkesmannen i løpet av våren. 
Oppstart av kompetansetiltak vil skje fra høsten 2019.  
 
Kursrekken Barnehagefaglig grunnkompetanse videreføres ved behov. Dette 
kartlegges i løpet av våren 2019.  
 
«Rett på» videreføres og konseptet utvikles ved at Fredrikstad kommune blir med i 
samarbeidet.  
 
Barnehageeier/ leder stimulerer og motiverer barnehagelærere, fagarbeidere og 
assistenter til å delta på ulike videre- og etterutdanningstilbud i regi av 
Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og Fagskolen.  
 



  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedtatt av Bystyret 15.11.2018. 

Med prioritering fra direktør oppvekst mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegnforklaring: 
 

 = forventet fokus i hele perioden  
(X = år for evaluering/status og rapportering i Kvalitetsmeldingen) 
 

 

 = fokus hele perioden 

 
x   = felles fokus i spesifikt år og  
                                              evaluering/ status og rapportering i   
                                              Kvalitetsmeldingen 
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Helhet og sammenheng 
SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET 2019 2020 2021 2022 
Barn opplever gode 
sammenhenger i 
hele 
læringsløpet. 

T1 Tb1 Barnehagene utarbeider en rutine for tilvenning og overganger innad i barnehagen  X   
T2 Tb2 Kommunen utarbeider en rutine for sammenheng mellom barnehage og skole/SFO X    
T3 Tb3 Kommunen etablerer et samarbeid mellom barnehage og skole om forberedende aktiviteter 

til skolestart 
  X  

T4 Tb4 Kommunens kompetansemiljøer medvirker til helhet og sammenheng for barn med store 
utfordringer 

  X  

Barn med behov for 
samordnet 
tjenestetilbud 
må sikres 
samhandling 
mellom de ulike 
tjenesteområdene 

T1 Tb5 Barnehagene benytter Tverrfaglig samhandlingsteam i arbeidet med barn med store 
utfordringer 

X    

T2 Tb6 Barnehagene benytter kommunens kompetansemiljøer i det forebyggende arbeidet    X 
T3 Tb7 Kommunen etablerer et samarbeid med NAV for å sikre at arbeidsinnvandrere med barn i 

barnehagealder får informasjon om barnehage 
X    

Hjem og barnehage 
samarbeider 
om barnets utvikling 
og livsmestring 

T1 Tb8 Foreldrenes mulighet for medvirkning synliggjøres i barnehagenes årsplaner   X  
T2 Tb9  Barnehagene utarbeider en rutine for forventningsavklaring mellom foreldre og barnehagen  X   
T3 Tb10 Barnehagene gjennomfører systematiske observasjoner og kartlegginger som bidrar til rett 

hjelp til rett tid 
  X  

T4 Tb11 St. Marie læringssenter er behjelpelige med skriftlig informasjon til minoritetsspråklige 
foreldre om barnehagens rammer, innhold og aktiviteter 

 X   

T5 Tb12 St. Marie læringssenter utvikler kurs for nyankomne minoritetsspråklige foreldre med barn i 
barnehagen 

 X   

T6 Tb13 Barnehagene legger til rette for reell medvirkning gjennom rådsorganene Foreldreråd (FAU) 
og Samarbeidsutvalg (SU) 

   X 
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Læringskvalitet og læringsutbytte 

SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET 2019 2020 2021 2022 
Barn har sosial 
kompetanse og 
opplever 
tilhørighet og 
livsmestring 

T1 Tb14 Barnehagene arbeider målrettet for å bli godkjent som helsefremmende barnehager    X 
T2 Tb15 Barnehagene benytter Trygghetssirkelen eller lignende kompetanse som modell for å 

utvikle trygg tilknytning og trygge relasjoner mellom barn og omsorgspersoner 
   X 

T3 Tb16 Barnehagene utarbeider handlingsplan mot mobbing og utenforskap X    
T4 Tb17 Barnehagene sikrer at de har verktøy som de benytter i arbeidet med sosial kompetanse  X   

Barn gis gode 
muligheter for 
utvikling gjennom 
lek  
og læring 

T1 Tb18 Barnehagene gir barn mulighet for å utforske, leke og skape gjennom ulike digitale 
uttrykksformer 

  X  

T2 Tb19 Nettbrett brukes aktivt i 5-årsgruppa   X  
T3 Tb20 Barnehagene benytter rom og uteområder aktivt og dynamisk tilpasset barns ulike behov og 

interesser 
   X 

Barn har 
grunnleggende 
kompetanse i språk 
og 
realfag 

T1 Tb21 Barnehagene benytter barnelitteratur i arbeidet med språk  X   
T2 Tb22 Barnehagene kartlegger språkmiljøet jevnlig X    
T3 Tb23 Barnehagene benytter systematisk observasjon og kartlegging av 

språkferdigheter med fokus på tidlig innsats 
X    

T4 Tb24 Barnehagenes ansatte benytter språkrefleksjonsmøter  X   
T5 Tb25 St. Marie læringssenter tilbyr barnehagene veiledning i bruk av Begrepsmodellen X    
T6 Tb26 Barnehagene benytter kommunal regneplan i arbeidet med realfag   X  
T7 Tb27 Barnehagene benytter Læremiddelbasen til lån av læremidler X    

Barn er aktive i egen 
læring, benytter 
kritisk 
tenkning og 
opplever reell 
innflytelse i egen 
hverdag 

T1 Tb28 Barnehagene legger til rette for lek og planlagte aktiviteter  X   
T2 Tb29 Barnehagene gjennomfører barnesamtaler for å sikre barn reell innflytelse    X 
T3 Tb30 Barnehagene legger til rette for teknologi og hjelpemidler som gir muligheter for mestring og 

læring 
  X  

T4 Tb31 Barn er medvirkende i tilberedelse av måltider i barnehagen    X 
T5 Tb32 Barnehagene benytter nærmiljø og naturen for å gi barn ulike opplevelser    X 
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Kompetanse og rekruttering 

SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET 2019 2020 2021 2022 
Barnehagene har 
godt 
kvalifiserte 
medarbeidere 

T1 Tb33 Barnehagene sikrer at de har minst en 
barnehagelærer: 
• som er sertifisert i Trygghetssirkelen 
• med videreutdanning i veiledning 
• med videreutdanning i naturfag og matematikk 
• med videreutdanning i migrasjonspedagogikk 
• med videreutdanning i spesialpedagogikk/sosial pedagogikk 

   X 

T2 Tb34 Barnehagene sikrer kompetanse i ASK – Alternativ og supplerende kommunikasjon  X   
T3 Tb35 Barnehagene benytter barnehagevandring som verktøy for å skape refleksjon og utvikling 

hos ansatte 
X    

T4 Tb36 Barnehagene benytter kompetansepakkene til iktplan.no   X  
T5 Tb37 Barnehagene benytter kompetanseutviklingspakken Realfagsløyper  X   
T6 Tb38 Barnehagene benytter kompetanseutviklingspakken Språkløyper  X   
T7 Tb39 Kommunen tilbyr ledere videreutdanning i ledelse    X 
T8 Tb40 Leder stimulerer og motiverer flere fagarbeidere til å ta videreutdanning i regi av Fagskolen    X 
T9 Tb41 Leder stimulerer og motiverer flere assistenter til å ta fagbrev som barne- og 

ungdomsarbeider 
   X 

T10 Tb42 Kommunen tilbyr barnehagene kurs og kompetanse om leke- og læringsmiljø  X   
T11 Tb43 Kommunen tilbyr barnehagene kurs og kompetanse i realfag og matematikk    X 
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