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Innledning 
 
Barnehagen er den første arenaen i et langt utdanningsløp. Her skal barns lærelyst og 
potensiale 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 økt kvalitet på samspill og innhold.  

Forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) er et resultat av 
Kunnskapsdepartementets initiering av storskala studie som belyser kvaliteten i norske 
barnehager, og den betydningen det har for barns utvikling og læring. Resultater fra 
hovedstudien viser at kvaliteten i norske barnehager, målt med de systematiske 
observasjonsverktøyene, ikke er så god som man forventet (Bjørnstad & Os, 2018).  

Hovedstudien viser at høy kompetanse, stabilitet i personalet og felles målsettinger, samt en 
klar ledelse av både personal- og barnegrupper, har betydning for den pedagogiske 
kvaliteten. Videre løftes betydningen av samarbeid med personale og foreldre også som en 
viktig forutsetning for kvalitet. Studien finner at personalet ser barns kognitive og sosiale 
utvikling som viktige for helhetlig utvikling og læring, der det enkelte barnets forutsetninger 
og behov danner grunnlaget for personalets pedagogiske arbeid. Andre kvalitetstrekk er når 
organisering av både voksen- og barneinitiert lek og aktiviteter i mindre grupper vektlegges, 
samt at barnehagelærere oftere inngår i språklig samspill, kjennetegnet av vedvarende, 
utdypende og utforskende felles samtaler med barna. 

Forskningen viser altså at barnehageeiere, barnehagemyndigheten og den enkelte 
barnehage fortsatt må arbeide målrettet med utviklingsarbeid for å videreutvikle og sikre god 
kvalitet i barnehagene. 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune skal gi informasjon om tilstand og 
status i barnehagesektoren i 2019, og det skal rapporteres på noen innsatsområder fra 
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oppvekstplanen. I den forbindelser ble det høsten 2019 sendt ut en kort undersøkelse til 
barnehagene der status på noen utvalgte innsatsområder ble kartlagt. I tillegg til at 
kvalitetsmeldingen skal gi et bilde av situasjonen «her og nå», legger den også føringer for 
det videre arbeidet og peker på tiltak som skal gjennomføres i 2020. Disse tiltakene er 
forankret i rammeplanen og i Sarpsborgs lokale oppvekstplan. 

Kvalitetsmeldingen legges frem for politisk behandling. 

Sammendrag 

Det pågår mye godt og viktig utviklingsarbeid i Sarpsborgbarnehagene. Det er et særskilt 
fokus på satsingsområdene språk, realfag og barnehagens læringsmiljø. Gode språkmiljøer 
og et systematisk språkarbeid er avgjørende for det enkelte barns språkutvikling. 
Det systematiske arbeidet knyttet til språk er av den grunn en vedvarende satsing i 
Sarpsborg kommune. Satsingen forutsetter at barnehagene har kunnskap om eget 
språkmiljø gjennom kartlegging og observasjon, slik at målrettede tiltak kan settes inn. I 
nettverk for språkveiledere, der nesten samtlige barnehager i Sarpsborg er representert, 
jobbes det med kompetanseheving innenfor både kartlegging av språkmiljø og tiltak som 
fremmer barns språkutvikling. 
 
Rutinebeskrivelse for god overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og 
skolefritidsordning ble sluttført og satt i drift i 2019. Hensikten med den nye rutinen er å få en 
likere praksis ute i barnehagene og skolene i Sarpsborg kommune. I en forlengelse av denne 
rutinen har virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst igangsatt et prosjekt som skal se på 
hvordan vi kan sikre faglig og metodisk progresjon, fra barnehage til skole. iPad er et verktøy 
som kan styrke sammenheng mellom barnehage og skole, og flere barnehager i Sarpsborg 
har en metodisk tilnærming til bruk av iPad, blant annet, for å styrke barns begrepsutvikling. 
Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet støtter opp om barns læreprosesser og 
bidrar til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. I 
løpet av 2020 skal Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager revideres, og der blir det 
lagt viktige føringer for pedagogisk bruk og utstyr det skal satses på.  

Det var 2754 barn som hadde barnehageplass i Sarpsborg pr. 15.12.19. Kommunen har en 
dekningsgrad for barn i alderen 1-5 år på 90 % - 2019, noe som er tilnærmet likt 2018 med 
89,7 %.  

Det pågår et arbeid for å øke rekruttering av minoritetsspråklige barn inn i barnehage i 
Sarpsborg. Dette arbeidet er forankret i et eget prosjekt med et årshjul som ble utarbeidet og 
satt i drift i 2019.  

Det har vært gjennomført en rekke kompetansetiltak for barnehageansatte i 2019, både 
videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet, deltakelse i regional kompetanseordning og 
lokale kompetansetiltak. Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling for 
Oslo- og Viken ble iverksatt i 2019.  
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Barnehagene i Sarpsborg har ulike systemer for hvordan de vurderer barnehagens 
pedagogiske virksomhet og jobber med kvalitetsutvikling. Det benyttes ulike kvalitetsverktøy 
som en støtte i barnehagenes arbeid for å videreutvikle og sikre god kvalitet i barnehagene.  
 
Kvalitetsmeldingen viser til og presenterer mange tiltak som er igangsatt og videreført i 2019. 
Endring og utvikling tar tid, og det er av avgjørende betydning at kommunen og den enkelte 
barnehageeier evner å holde fast på den retningen som er valgt og jobber målrettet og 
systematisk med de ulike innsatsområdene i oppvekstplanen.    

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 den 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. 

Kommunedelplanen er 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 til stede gjennom hele dagen og er en del av bemanningen.   

Det er satt fokus på det pedagogiske innholdet i Åpen barnehage, og 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 (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 2019. 

1.1 Barn i barnehage 
Oversikt over barnehager – etableringsår- antall barn pr. 15.12.2019: 
 
Kommunale barnehager Etableringsår Antall barn 

Under 3 år 
Antall barn 
over 3 år 

Fosbyløkka  1978 14  29 
Fritznerbakken 1972 14 42 
Hafslundsøy 1980 27  72 
Sandbakken  2009 28  70 
Sarpsborgmarka 1974 40  71 
Stasjonsbyen 2017 28  38 
St. Olavs 2017 42  56 
Tindlund m/ Barnehagebussen 1972 30  58 
Valaskjold 1977 18 48 
Varteig 2007 9  15 

Sum  250 499 

Private barnehager Etableringsår Antall barn 
Under 3 år 

Antall barn 
over 3 år 

Askeladden- Albert Moeskausvei 1997 31 46 
Askeladden- Færdersgate  1995 12 27 
Baneveien m/ avd. Mobakken 1997 37 76 
Bergsvingen 1991 18 34 



SIDE 8 AV 59 
 

 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2019 

 

Bikuben 2004 6 21 
Borgen barnehage  1978 19 44 
Fjelldal 1994 15 40 
Grotterødløkka 2005 23 46 
Hannestad 2008 40 64 
Hasle 1980 15 25 
Kulås  2005 27 40 
Lande Gård 2009 24 42 
Læringsverkstedet barnehage  
avd. Bamsebo 

1988 10 16 

Læringsverkstedet barnehage  
avd. Do Re Mi 

1998 17 45 

Læringsverkstedet barnehage avd. 
HinkenHopp 

2004 19 46 

Læringsverkstedet barnehage  
avd. Kløvningsten 

2004 29 67 

Læringsverkstedet barnehage  
avd. Store Tune Gård  

2003 60 104 

Læringsverkstedet barnehage avd. Ullerøy  2000 9 23 
Løkke 1987 15 24 
Nygårdshaugen 1990 17 36 
Skogro 1998 33 74 
Snarveien 2005 29 54 
Soltun gårdsbarnehage 2008 28 37 
Storeper 2005 40 81 
Tubus Idrettsbarnehage 1990 30 60 
Tuneskipet 1991 18 34 
Tveterhytta 2004 9 18 
Tyrihans 1994 27 43 

Sum  657 1267 

Familiebarnehager Etableringsår Antall barn 
Under 3 år 

Antall barn 
over 3 år 

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

1993 - 1999 6 
3 
4 
5 

3 
7 
6 
5 

Paletten. Samme eier som Picasso 2006 3 6 
Picasso. Samme eier som Paletten 2013 4 5 
Sagatoppen  2004 8 0 
Skogro  2009 5 3 
Torsbekkdalen  2002 8 0 

Sum  46 35 
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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- 2019: 

Årstall Sarps-
borg 

Fredrik
-stad 

Skien Kostra 
gr. 13  

Østfold Landet 
uten 
Oslo 

Landet 

Andel barn 1 - 5 år m/ 
bhg.plass 2016 

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

Andel barn 1 - 5 år 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 

Andel barn 1 - 5 år m/ 
bhg.plass 2019 

90,0 89,2 89,9 92,4 90,1 92,4 92,1 

Dekningsgraden har blitt bedre i Sarpsborg i løpet av de siste årene. Som det fremgår av 
tabellen ligger dekningsgraden i Sarpsborg for 2019 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, ser vi at i 2017 og 
2019 var det en stor andel barn under 1 år 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 2016 Barn 2017 Barn 2018 Barn 2019 
2723 2786 2777 2754 

2016 2017 2018 2019 
29 43 32 41 
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Minoritetsspråklige barn i barnehage:  
Oversikt over antall minoritetsspråklige barn i barnehage pr. 15.12.2019.  
 
2016 2017 2018 2019 
563 603 634 652 

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

2016 2017 2018 2019 
73,3 74,3 79,31 76,9 

 
Tabellene viser at det har vært en økning i antall minoritetsspråklige barn i barnehagene i 
Sarpsborg fra 2016 til 2019, samtidig ser vi at andelen av minoritetsspråklige barn i 
barnehagen har en liten nedgang. Det blir viktig å fortsatt informere om rett til gratis kjernetid 
og muligheten for å søke om tilskudd til gratis barnehageplass, samt arbeide for å rekruttere 
minoritetsspråklige barn til barnehage.   

1.2 Prosjekt «Rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehagene» 

Bakgrunn 
Sarpsborg kommune har søkt og fått innvilget tilskudd til prosjekt «økt barnehagedeltakelse 
for minoritetsspråklige barn» gjennom statsbudsjettet. Dette prosjektet startet høsten 2018 
og har blitt utvidet til å være i drift ut juni 2020. 

Hensikten med prosjektet er å kartlegge minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage 
for å øke deltakelsen i det ordinære barnehagetilbudet så tidlig som mulig. Det handler om 
tidlig innsats for å få ferdigheter i norsk, slik at alle barn kan stå best mulig rustet til 
skolestart. 

Resultat av kartleggingen   
Arbeidet med kartleggingen av barn som ikke går i barnehage viser at det er ca. 220 
minoritetsspråklige barn født mellom 2014 – 2018 i Sarpsborg kommune uten barnehage 
plass pr. 30. november 2019.  

 

Tiltak – tverrfaglig samarbeid, informasjon og fysiske møter 
Barnehagen er en del av utdanningsløpet og er en viktig arena for integrering. Det er derfor 
nødvendig med god informasjon til minoritetsspråklige miljøer for å øke kunnskapen om og 
forståelsen for hva barnehage er og hvorfor barnehage er viktig. 

                                                
 

 

1 Antall barn i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Data hentes 
fra "Årsmelding for barnehager pr. 15.12." som rapporteres via BASIL. 
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Det er lagt vekt på at informasjon i størst mulig grad skal gis i fysiske møter. Et samarbeid 
mellom Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst, Nav flyktning, Familiesentrene, Åpen 
barnehage og St. Marie læringssenter har gjort det mulig å få til fysiske møter oftere.  

Det er utarbeidet et årshjul for et tverrfaglig samarbeid for rekruttering av minoritetsspråklige 
barn til barnehagen. Årshjulet er sluttført og er i drift. Det er etablert et nettverk mellom 
kommunens 3 Åpne barnehager, St. Marie læringssenter og Virksomhet kompetanse og 
kvalitet oppvekst. Dette nettverket skal ivareta det pedagogiske innholdet i Åpen barnehage, 
samt ha fokus på de ansattes rolle i møte med familiene med tanke på promotering av det 
ordinære barnehagetilbudet.  

Gjennom prosjektet er det utarbeidet informasjonsbrosjyrer på forskjellige språk for både 
Åpen barnehage og det ordinære barnehagetilbudet i Sarpsborg kommune.  

Prosjektet ivaretar samarbeidet mellom Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst, 
Familiesentrene, Nav flyktning, St. Marie læringssenter og Åpen barnehage. Dette 
tverrfaglige samarbeidet er svært viktig og utgjør en stor forskjell med tanke på kontakt med 
og informasjon ut mot minoritetsspråklige miljøer. 

Det har blitt gitt ut informasjon til alle barn født 2015 og 2016 om det pedagogiske innholdet i 
barnehagen og «rett til barnehageplass». Informasjonen gjelder også økonomiske 
støtteordninger, slik som redusert betaling, søsken moderasjon og gratis kjernetid.  

Prosjektet har gjort det mulig å etablere en kontakt-/ressursperson ut mot minoritetsspråklige 
familier: Det kan for eksempel innebære å være behjelpelig i prosessen med 
barnehagesøknaden, være med for å introdusere til Åpen barnehage eller som en 
kontaktperson ved eventuelle spørsmål. 

Ved å bidra i kvinnegrupper, dialogforum, mor/barn gruppe og på de forskjellige arenaene 
hvor det er naturlig å delta, kommer man i kontakt med nøkkelpersoner i de forskjellige 
minoritetsspråklige miljøene.  

 

Slik gjør vi det i 2020 
Søke Utdanningsdirektoratet om videre tilskudd til prosjektet. 

Arbeidet med å promotere barnehagen som en arena for integrering tar tid. Det er 
derfor nødvendig å fortsette arbeidet med å aktivt informere, på ulike arenaer, om at 
barnehage er viktig for det enkelte barns læring og utvikling. I det videre arbeidet er 
det viktig å etablere rutiner og kontaktpunkter for kartlegging, oppfølging og 
møteplasser, for å oppnå kontinuitet i arbeidet. Gjennomføring av nye tiltak og rutiner 
utvikles ved behov. Det tverrfaglige samarbeidet er en nødvendig faktor for å lykkes, 
og dette må opprettholdes og videreutvikles. Knytte kontakt med andre 
nøkkelpersoner som er relevante for prosjektet og i arbeidet med rekruttering av 
minoritetsspråklige barn til barnehage. 
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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, redusert 
foreldrebetaling og gratis kjernetid.  

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 2-, 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  2016 2017 2018 2019 
Antall barn med redusert foreldrebetaling 456 535 576 874 
20 timer gratis oppholdstid som en del av det 
ordinære barnehagetilbudet 

278 326 376 741 

 
Som tabellen viser så er det en stor økning barn med redusert pris i barnehagene fra 2016 til 
2019.  Det er også langt flere som innvilges 20 timer gratis oppholdstid som en del av 
barnehagetilbudet. 79 av de 741 som har fått innvilget 20 timers gratis oppholdstid, har i 
tillegg fått innvilget redusert pris for hele plassen. 

I tillegg har 51 barn fått innvilget friplasser gjennom andre tjenester som for eksempel 
barnevern, asylordninger og lignende. 

1.4 Tilskudd til gratis barnehage barnehageåret 2018/2019 
Kommunen har søkt og fått innvilget tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet til gratis 
barnehageplass for barnehageåret 2018/ 2019. Ordningen gjelder de gruppene av barn som 
har lav barnehagedeltakelse, men som kan ha stor nytte av barnehagetilbudet. Forskning 
viser at dette gjelder særlig barn fra familier med lav inntekt, og/eller barn med 
minoritetsspråklig bakgrunn. Tilskuddet omfatter flere årskull i barnehagealder.  

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 2019 
hadde tilskuddsmidler blitt brukt til ulike ordninger for 53 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 2016 til 2019 (en plass kan bety flere barn da 
det er barnehager som tilbyr delte plasser):  

Barnehager 2016 2017 2018 2019 
Private 18 -6  7,6 2 
Kommunale 2,5 70  -16 -25 
Totalt 20,5 64 -8,4 -23 
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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. Pr. i dag er det noe overkapasitet. Dette betyr at alle barn 
som ønsket plass i barnehage, har fått plass. Med bakgrunn i dagens overkapasitet har 
Sarpsborg kommune et visst antall vakante plasser i noen av sine barnehager. 

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 2016 – 2019:  

 
 
 

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 pr. 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 tre år er vektet dobbelt, det vil si et barn under tre 
år telles som to barn over tre år.  

Barn pr. ansatt 2016 2017 2018 2019 
Barnehager i Sarpsborg 6,68 6,64 6,18 5,9 
Det nasjonale snittet 6,0 6,0 5,8 5,7 

 
Antall barn pr. ansatt viser til antall barn pr. årsverk i 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 2018-2022 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. 

Barnehagene i Sarpsborg er opptatt av å styrke barnehagenes samlede kompetanse. De 
siste årene har det vært fokus på å utdanne ufaglærte ansatte til barne- og 

2016 2017 2018 2019 
266 mill. 266 mill. 268 mill. 274 mill. 
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ungdomsarbeidere. Totalt har det vært en økning på 11,5 årsverk barne- 
ungdomsarbeiderfag/fagutdanning i barnehagene siden 2018.  

Andel ansatte i barnehagene med pedagogisk utdanning er 45,5 %, andel ansatte med 
barne- og ungdomsarbeiderfag er 13,9 % og andel ansatte med annen fagarbeiderutdanning 
er 2,4 %. 37.9 % av de ansatte har annen bakgrunn. (Tall hentet fra Barnehagefakta.no) 

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 årlig hatt styrere som har deltatt på den 
nasjonale styrerutdanningen.  

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 pr. syv barn under tre år og én pedagogisk leder pr. 14 
barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. 
Barnehagene i Sarpsborg oppfyller kravene til pedagognormen.  

Grunnbemanning 
Fra 01.08.2018 trådte Lov om barnehage § 18 Grunnbemanning i kraft. Bestemmelsen sier 
at bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal minst ha én ansatt pr. tre barn når barna er under 
tre år og én ansatt pr. 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. 
Barnehagene i Sarpsborg oppfyller kravene til bemanningsnormen. 

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 2019 innvilget to dispensasjoner 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 11,9 %, mens det i Sarpsborg 
ligger på 14 %. Selv om Sarpsborg ligger litt over landsgjennomsnittet er det viktig å fortsatt 
ha et fokus på kjønnssammensetning blant personalet i barnehagene. 

Sykefravær 
Forskning (GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge) viser at blant annet høy kompetanse 
og stabilitet i personalgruppen har betydning for den pedagogiske kvaliteten. Det er et 
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kvalitetstrekk når barnehagedagen struktureres og tilpasses barnas behov, aktiviteter og lek 
organiseres i mindre barnegrupper og når det er balanse mellom barne- og vokseninitierte 
aktiviteter. Kvalitet i Sarpsborg-barnehagene er også de relasjoner og opplevelser personalet 
evner å skape for, først og fremst, barna, men også foreldre, kolleger og andre 
samarbeidspartnere. Ved fravær av det faste personalet blir dette vanskelig. Sykefravær i 
personalgruppen vil altså ha stor betydning for den pedagogiske kvaliteten for det enkelte 
barn. 

Selv om barnehagene i Sarpsborg følger nasjonale retningslinjer for pedagogisk bemanning 
og grunnbemanning, kan det være vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer og vikarer som 
kjenner barna godt, både ved kortere og lengre fravær i personalgruppen. I barnehagene må 
det arbeides målrettet og systematisk for å øke nærværet, og barnehagens ledelse må ha 
fokus på godt sykefraværsarbeid og gode nærværstiltak. 

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. 
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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).  

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:  

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 

 
 

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. 
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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. 

 Oppmuntre barnehageeiere/ barnehager som har utfordringer knyttet til kompetanse- 
og kvalitetsutvikling til å sende inn behovsmelding i den regionale 
kompetanseordningen. 

 Bidra inn i den regionale kompetanseordningen med sin kunnskap og oversikt over 
kompetansebehov i de kommunale og private barnehagene i kommunen. 

 Delta i regionale kompetansenettverk og utvikling og gjennomføring av 
kompetanseutviklingstiltak. 

Barnehagemyndigheten gjennomfører ulike kompetansetiltak for barnehagene i kommunen 
som blant annet nettverk, kurs og seminarer. 

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 virksomheter innenfor 
oppvekstområdet inn.  

I 2019 ble det gjennomført fire fagarenaer med, blant annet, følgende temaer: 

 Regional ordning, barnehagebasert kompetanseutvikling. 

 Barnehagens årsplan. 

 Årshjul, overgangsplan og gode sammenhenger barnehage – skole. 

 Veiledning/Tilsyn politiattest § 19 Lov om barnehage. 

 Rekruttering av minoritetsspråklige barn. 

 Digital kompetanse i barnehagen. 

 Risikovurdering i barnehagen. 

 Tilvenning og gode overganger innad i barnehagen. 

 Barnehageopptak og behandling av personopplysninger, GDPR. 

 Pedagognorm og arealnorm, tolkning av regelverk og praksis. 
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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.  

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 på, og hvilke områder det 
er nødvendig å gjennomføre tilsyn med barnehagene. 

Nettbasert tilsyn 
Kommunen som barnehagemyndighet gjennomfører årlig nettbasert tilsyn 
(barnehagetilsyn.no) i alle barnehager. Tilsynet var i 2019 forsinket og av den grunn utsatt til 
februar 2020. 

Stedlige tilsyn 
Fokusområder for tilsynet i 2019 var følgende:   

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

 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 
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 fem stedlige tilsyn i 2019; Store Tune Gård barnehage, Tuneskipet 
barnehage, Storeper barnehage, Askeladden barnehager avdeling Albert Moeskaus vei 
23/25 og Bikuben barnehage. Ingen av disse tilsynene resulterte i pålegg om retting av 
lovstridige eller uforsvarlige forhold.  

Skriftlige tilsyn 
Det ble gjennomført skriftlig tilsyn med alle barnehager og kommunale virksomheter høsten 
2019. Tema for tilsynet var Politiattest jf. barnehagelovens § 19 med forskrifter. Ingen av 
disse resulterte i pålegg av endring av lovstridig eller uforsvarlige forhold.  

I tillegg ble det i 2019 gjennomført økonomisk tilsyn med Hannestad barnehage, Kulås 
barnehage og Soltun gårdsbarnehage. Tilsynet omhandlet barnehagelovens § 14a Krav til 
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bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling til ikke kommunale-barnehager, og skal sikre at 
det offentlige tilskuddet kommer barna i barnehagen til gode. Ingen lovbrudd ble avdekket i 
tilsynene.   

Bekymringsmeldinger/klagesaker 
Barnehagemyndighet mottok fire bekymringsmeldinger/klagesaker i 2019. Tre saker er klage 
på barnehage fra foreldre. Disse ble saksbehandlet uten at det ble åpnet tilsyn med 
barnehagen.  

En sak er klage fra en privat barnehage som gjelder kommunens håndtering av 
personopplysninger i forbindelse med bruk av elektronisk opptakssystem. Denne saken ble 
meldt til Datatilsynet. Sarpsborg kommune har gjennomgått sine rutiner og satt inn tiltak for å 
sikre riktig håndtering av personopplysninger i opptaksprosessen. Det er utarbeidet nye 
rutiner og prosedyrer for å ivareta sikkerheten, og for å rette pålegg om etterlevelse av 
personvernforordningen.  

Godkjenning 
Barnehagemyndigheten har en plikt til å gi veiledning, og behandle og avgjøre alle søknader 
om godkjenning av barnehage. I 2019 fikk tre private barnehager ny godkjenning med 
bakgrunn i nybygg, utvidet leke- og oppholdsareal inne og utvidet leke- og oppholdsareal ute. 

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 barnehageloven § 9.  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 barnehageområdet i Sarpsborg kommune i 2019. 

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.  
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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 
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. 

Et annet satsingsområde som Sarpsborg har hatt et stort fokus på de siste årene er tidlig og 
god språkstimulering i barnehagen, og så tidlig som mulig fange opp barn som har behov for 
særlig innsats. Tverrfaglig samarbeid og bruk av kommunens kompetansemiljøer er viktig i 
det forebyggende arbeidet, og i arbeidet med å legge til rette for et systematisk og godt 
språkarbeid for barna i Sarpsborg.  

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. Tilvenning og gode overganger innad i barnehagen 
var tema på fagarena for ledere høsten 2019. Her ble det jobbet med viktige faktorer for å 
lykkes med en god tilvenning og ulike rutiner og modeller ble presentert.  

Overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og 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. 



SIDE 21  AV 59 
 

 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2019 

 

Våren 2019 ble rutinebeskrivelse for god overgang og sammenheng 
mellom barnehage, skole og skolefritidsordning sluttført. 
Rutinen ble satt i drift 1. august, og arbeidet med 
implementering startet opp. Hensikten med den nye 
rutinen er å få en likere praksis ute i barnehagene 
og skolene i Sarpsborg kommune. Som en 
videreføring av dette arbeidet har Virksomhet 
kompetanse og kvalitet oppvekst invitert Varteig 
barne- og ungdomsskole, Navestad barneskole, 
Hafslundsøy barnehage, Borgen barnehage og 
Soltun gårdsbarnehage til å delta i et 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. 

 

4.2 Barn med behov for samordnet tjenestetilbud  

Tverrfaglig samhandlingsteam 
I 2017 innførte Sarpsborg kommune 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. Samhandlingsteamet kan benyttes av barnehager og 
skoler i de sakene hvor tidlige tiltak og tiltak etter tiltaksteam ikke har ført fram. Det kan også 
være saker som barnehagene/skolene ikke kan løse innenfor egen kompetanse. 
Samhandlingsteamet 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. 

I 2019 har det blitt behandlet tre saker fra barnehager i Samhandlingsteam. Etter 
Samhandlingsteam har det blitt iverksatt ansvarsgruppe og tverrfaglig oppfølgingsteam. 
Henvisningsgrunnlaget i de meldte sakene til Samhandlingsteam er sammensatte 
utfordringer, som viser seg i barnets atferd og utfordringer i å få rett hjelp. Tre barnehager 

Slik gjør vi det i 2020 
Det er viktig at den enkelte barnehage har gode rutiner for tilvenning og overganger 
innad i barnehagen. Barnehagene utarbeider en rutine for tilvenning og overganger 
innad i barnehagen.  

Rutinebeskrivelsen for overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og SFO 
implementeres og evalueres. Pilotprosjektet «Siste året i barnehagen og første året i 
skolen» avsluttes i november 2020 og det nedsettes en arbeidsgruppe som skal 
begynne arbeidet med å utvikle en progresjonsplan. 
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har tatt kontakt med koordinator for drøfting og hjelp som har gjort at barnehagen fant tiltak 
de selv iverksatte. Etter Samhandlingsteam er barnevernstjeneste, PPT, spesialpedagogikk 
førskole og familiesenter med i videre arbeid rundt barna og familiene. Koordinator for 
Samhandlingsteam og virksomhetsleder for Spesialpedagogikk førskole har deltatt på 
personalmøte i en barnehagevirksomhet for å informere om tverrfaglig samhandling og 
Samhandlingsteamet.  

Utfordringer i arbeidet har vært at barnehagene ikke benytter tiltakskjedemodellen og 
tiltaksteam. Dette fører til mangelfull kartlegging og utprøving av tiltak før 
Samhandlingsteam.  

 

Forebyggende tjenester 
Familiesentrene følger familien fra barnet er født og fram til skolestart gjennom 
helsestasjonsprogrammet og de ulike konsultasjonene og tilbudene som finnes på 
familiesentrene, og kan på et tidlig stadium identifisere ugunstige forhold og sikre tidlig 
intervensjon for de yngste barna.  

Familierådgiverne og helsesykepleierne har kompetanse i verktøyet Trygghetssirkelen, noe 
som brukes i veiledningsgruppe og i en-til-en samtaler med foreldre, for å styrke foreldrenes 
kunnskap om sin egen omsorgsrolle, samspill og tilknytning.  

Virksomhet forebyggende tjenester ser viktigheten av et tverrfaglig samarbeid, og 
samarbeider godt med BVT, 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/velferd og oppvekst.  

Slik gjør vi det i 2020 
Informasjon til barnehagene om Sarpsborg kommunes tverrfaglige samarbeidssystem 
og Samhandlingsteamet fortsetter i 2020. Veileder i tverrfaglig samhandling for arbeid 
med barn og unge det er knyttet bekymring til – Felles barn, felles ansvar skal gjøres 
kjent for alle barnehager. Koordinator skal når det er behov informere barnehagene og 
gi råd og veiledning slik at de ansatte blir trygge på å handle ved uro og bekymring 
rundt et barn. Det skal også jobbes videre med at tiltakskjedemodellen skal brukes i 
barnehage og at utfordringene skal være drøftet i tiltaksteam før melding til 
Samhandlingsteam. Det er nå startet et arbeid med å få på plass navngitte 
kontaktpersoner i alle virksomheter og barnehager som skal ha oversikt og 
kompetanse på samhandlingsmetodikk. 
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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. Prosedyrer for 2 og 4 års konsultasjoner i helsestasjonstjenesten 0 – 5 år skal 
oppdateres med tanke på dette. 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 oppvekstsvilkår. 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 
gode 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. Det er et uttrykt 
ønske om enda mer samarbeid.  

Barneverntjenesten har gjennomført en omorganisering, og har delt inn avdelingene i distrikt 
- den samme inndeling som familiesentrene har sitt nedslagsfelt i. Formålet med denne 
organiseringen er nettopp et bedre grunnlag for samarbeid med færre barnehager og med 
samme familiesenter. De fleste barn som går i barnehage har i hovedsak plass i en 
barnehage i sitt eget distrikt. 

Slik gjør vi det i 2020 
Arbeidet med å etablere et mer formelt samarbeid mellom familiesentrene og 
barnehagene starter opp. En arbeidsgruppe for dette arbeidet skal opprettes innen 1. 
juni. 
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I 2019 mottok barnevernstjenesten 720 bekymringsmeldinger. På barn i førskolealder og av 
disse meldte barnehagene 17,7% av andelen førskolebarn, 0-6 år. 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. Flere av de ansatte ved barneverntjenesten har et særlig 
ansvar for generell informasjon og veiledning om barnevernet. I forbindelse med en stor 
vekst av antall barnevernssaker i 2019 har det vært mindre aktivitet rettet ut mot barnehager 
enn det som har vært ønskelig. Det har imidlertid vært noe aktivitet rettet både mot 
barnehage, skole og andre. 

 

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. 

Tall og fakta vedrørende PPT’s arbeid med barn i førskolealder 2019:  

 Aktive saker totalt: 103 
 Antall nye henvisninger: 69 
 Antall henvendelser til tiltaksteam: 90 

Nye henvisninger fordelt på alder og kjønn (jente-gutt): 

Under 2 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
2 (1-1) 7 (1-6) 23 (4-19) 16 (1-15) 21 (5-16) 

Det er henvist 11 flere barn i 2019 enn 2018, og det har vært en dobling i antall henvisninger 
i aldersgruppen 3 år. Det er et mål om å komme tidlig inn med riktig hjelp, og tallene tyder på 
at flere barn i 3 års alder er henvist, og at antall henviste 4- og 5-åringer har avtatt noe, 
sammenliknet med fjoråret.  

80% av henvisningene gjelder gutter. Det er overvekt av henvisinger vedrørende vansker 
med språk eller utfordrende atferd, og tema for drøfting i tiltaksteam viser samme tendens.  

Andelen gutter med spesialpedagogisk hjelp i Sarpsborg, er ifølge tall fra 
Utdanningsdirektoratet for 2019, tilsvarende statistikk for landsgjennomsnittet på 70%. Det 
har vært en svak, men jevn økning i andelen barn på landsbasis som får spesialpedagogisk 

Slik gjør vi det i 2020  
Barnevernet skal i større grad rette informasjon og veiledning ut mot barnehagene for å 
styrke barnehageansattes sin kompetanse om omsorgssvikt og utsatte barn. Det 
arbeides for et tettere samarbeid mellom barnehage, barnevern og familiesenter. 
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hjelp de siste fem årene, og vi ser den samme tendensen i Sarpsborg. For landet totalt i 
2019 hadde 3,3 prosent av barn i barnehage spesialpedagogisk hjelp. Andelen barn i 
Sarpsborg med spesialpedagogisk hjelp i barnehage var 3,2 prosent.  

PPT har i 2019 organisert et eget barnehageteam som jevnlig møtes for å fordele og drøfte 
saksarbeid, og jobbe med utviklingsarbeid på barnehagefeltet. Hver barnehage har fått tildelt 
en kontaktperson i PPT. Kontaktpersonen vil så langt det er mulig være saksbehandler for 
barn i sine respektive barnehager, og være tilgjengelig for barnehagen ved behov.  

For å ivareta mandatet om å bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov, har 
PPT utarbeidet nytt skjema for å be om veiledning og kompetanseheving på systemnivå. 
Barnehagene kan be om generell kompetanseheving innenfor områdene språk, lek, sosial 
kompetanse, gruppeledelse, eller annet tema etter ønske. I tillegg kan de be om veiledning 
av avdeling/base knyttet til utfordring i omsorgs- og læringsmiljø. I sistnevnte kategori vil PPT 
følge opp barnehagen over tid for å bistå barnehageledelsen med å skape endring og 
forbedret praksis. Virksomhetsleder har presentert veiledningstilbudet for lederne på 
fagarena.  

PPT har bedt om evaluering fra barnehagelederne vedrørende barnehagenes opplevelse av 
samarbeidet. Resultatene tyder på at barnehagene generelt er fornøyde med tiltaksteam 
som drøftingsarena, og opplever å få gode råd for videre arbeid. Barnehagene melder inn at 
de ønsker kortere saksbehandlingstid. Barnehagene uttrykker at de er fornøyde med å ha en 
kontaktperson i PPT å forholde seg til, og håper at personen blir godt kjent i den enkelte 
barnehage. 

For å sikre en helhetlig innsats på barnehagefeltet, deltar PPT i ulike samarbeidsfora med 
andre instanser og på møter for ledere/ styrere i barnehage. 
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Virksomhet spesialpedagogikk førskole  

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen jf. barnehageloven kap. VA § 19  
Barn som har særlige behov utover det som kan avhjelpes innenfor det ordinære 
barnehagetilbudet, kan ha individuell rett til spesialpedagogisk hjelp jf. barnehageloven kap. 
VA § 19 a. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes på bakgrunn av en sakkyndig vurdering 
fra PPT. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen utføres av ansatte ved Virksomhet 
spesialpedagogikk førskole, som er utdannede spesialpedagoger eller miljøarbeidere. 

Det er fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 19a for 129 barn i 
2019. Det er en økning fra 2018. Hovedårsaken for hjelpebehov er fortsatt store vansker 
innenfor kommunikasjon og deltagelse i egen hverdag, kognitive vansker og atferd som fører 
til vansker innenfor sosiale ferdigheter/ samhandlingsvansker og reguleringsvansker. 

Barn med nedsatt funksjonsevne jf. barnehageloven § 19 g 
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 
barnehagetilbud. Det er fattet 94 vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt 
funksjonsevne etter barnehagelovens § 19 g i 2019, noe som er en økning fra 2018. Mange 
av disse barna har i tillegg vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a. 
Hovedårsakene til vedtak om egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud er i stor grad de 

Slik gjør vi det i 2020 
PPT vil gi veiledning og råd i tidlig fase for å komme i forkant av utfordringer og 
lærevansker gjennom Tiltaksteam hver 3. uke og barnehagenes kontaktperson 
skal være tilgjengelig. Det vil være tilbud om veiledning i enkeltsaker, også når det 
ikke meldes behov om spesialpedagogisk hjelp, for å styrke tilpasninger i det 
allmennpedagogiske. I tillegg vil PPT ha tilbud om observasjon og samtale med 
barnehage og foresatte rundt ikke-henviste barn i de få sakene der tiltaksteam ikke 
er tilstrekkelig, og man er usikre på behov for henvisning. PPT ønsker å styrke 
barnehagene i arbeidet med inkluderende omsorgs- og læringsmiljø gjennom å ha 
tilbud om bistand til kompetanse- og organisasjonsutvikling og støtte 
barnehagenes arbeid med å bli helsefremmende. PPT skal utvikle rammer for 
veiledningstilbud på individ- og systemnivå og delta i samarbeidsfora med 
barnehageledere, Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst og Virksomhet 
spesialpedagogikk førskole for å videreutvikle kvalitet.  
 
PPT skal gjennomføre et internt arbeid med å effektivisere saksbehandling og 
omprioritere ressurser for å ha en forsvarlig drift og holde frister i saksbehandling.  
Sarpsborg kommune vil for 2020 ha spesielt fokus på språk i barnehagen, og PPT 
skal bistå med veiledning om kartlegging og tiltak for arbeid med språk i 
barnehagen, i samarbeid med barnehagenes språkveiledere og Virksomhet 
kompetanse og kvalitet oppvekst.  
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samme som for spesialpedagogisk hjelp, et fåtall barn har fått vedtak med bakgrunn i 
medisinske årsaker og/eller fysiske vansker/hindringer. 

I løpet av 2019 har virksomheten gjennomført følgende arbeid ut mot barnehagene: 
 Spesialpedagogisk hjelp (§ 19 a): 

o Kartlegging og observasjon 
o Systematisk og målrettet arbeid 
o Dele kunnskap og kompetanse med vekt på modellæring 
o Foreldrerådgivning 

 Barn med nedsatt funksjonsevne (§ 19 g): 
o Fagarbeidere og assistenter med spesialpedagogisk kunnskap som deltar med 

viktig arbeid rundt, og for, barn med nedsatt funksjonsevne. Bistanden omfatter 
stort sett ressurser til økt bemanning, slik at det skal kunne legges til rette slik at 
barna skal kunne delta i barnehagens gjøremål og aktiviteter. 

 Lavterskeltilbudet: Tilbudet ble trappet ned høsten 2019 på grunn av omprioritering av 
ressurser til gjennomføring av vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Lavterskelhjelpen er 
etterspurt og savnet. 

Gjennom spesialpedagogisk hjelp er alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) et ledd i 
fokus på språk. Mange barn i barnehagene vil gjennom ASK få ta del i ulike former for 
kommunikasjon og uttrykk som styrker språket. Det er viktig at barnehageansatte har 
kompetanse i ASK, og bruker dette i kommunikasjon med barn som har behov for det.  

Virksomhet spesialpedagogikk førskole opplever fortsatt utfordringer knyttet til å etablere en 
felles forståelse for hva som er barnets beste, og gjennomføring av den spesialpedagogiske 
hjelpen. Utfordringene i enkelte barnehager kan for eksempel være: barn med store 
hjelpebehov inkluderes ikke i like stor grad som andre barn i barnehagens hverdag og 
planer, og utfordringer med å få satt av tid og rom for å dele erfaringer og tanker for barnets 
deltakelse og utvikling. Dette gjør at arbeidet med å inkludere barnet i barnehagens hverdag 
blir mer utfordrende, og kompetansen rundt barn med særlige behov ikke blir utnyttet i den 
grad det er mulig.  

Samarbeid med PPT/tidlig fange opp.  
Virksomheten har et tett samarbeid med PPT, og det gjennomføres faste møter på ledernivå 
og deltakelse i tiltaksteam og barnehageteamet hos PPT.  
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St. Marie læringssenter 
St. Marie læringssenter er et flerkulturelt kompetansesenter som blant annet har ansvar 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. Det statlige tilskuddet for 
2019 var på kr. 2 134 158,-, og ble benyttet til språkstimulerende tiltak for minoritetsspråklige 
barn som går i barnehage samt veiledning og oppfølging av barnehageansatte.    

Barnehagene kan søke om:  

 Hjelp til oppstart er en «tolketjeneste» og et bindeledd mellom barn/ foresatte og 
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 35 søknader om 
Hjelp til oppstart, hvor de største språkgruppene har vært somalisk, arabisk, kurdisk og 
polsk. Hjelp til oppstart er ivaretatt gjennom et samarbeid med Adecco. 

 Tospråklig/ norskspråklig assistanse. Det var 24 barnehager som søkte og fikk tildelt 
norsk/ tospråklige midler i 2019. Det har til sammen vært ca. 550 minoritetsspråklige                                     
barn i de barnehagene som har søkt og fått tildelt midler til tospråklig/ norskspråklig 
assistanse.  

 Veiledning for å styrke den norskspråklige utviklingen til minoritetsspråklige barn i 
barnehagen. 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, samt opplæring og veiledning i bruk av begrepsmodellen. Det 
forventes at de ansatte benytter begrepsmodellen som et verktøy for å styrke den 
norskspråklige utviklingen for de minoritetsspråklige barna i barnehagen. 

Ansatte ved St. Marie læringssenter har en sentral rolle i årshjulet for “Rekruttering av 

minoritetsspråklige barn», og i det tverrfaglige samarbeidet med Virksomhet kompetanse og 
kvalitet oppvekst, familiesentrene og Åpen barnehage.  

 

Slik gjør vi det i 2020 
Virksomhet spesialpedagogikk førskole vil tilby barnehageansatte kompetanseheving i 
Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK). Virksomheten skal bruke temaet ASK 
som et gjennomgripende utviklingsområde.  
 
Fokus på det systemiske arbeidet ute i barnehagene fortsetter. Målsettingen vil være å 
i større grad å dele erfaringer i hverdagen (hverdagsrefleksjon) med hverandre og finne 
gode måter å samarbeide på.  
 
Kvalitetsvurdering av Virksomhet spesialpedagogikk førskole starter opp våren 2020. 
Vurderingen vil ha fokus på miljøarbeiderne tilknyttet virksomheten, og vil være et ledd i 
organisasjonsutviklingen av virksomheten. 
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Det er etablert et samarbeid mellom helsesykepleiere, NAV flykning, INTRO og St. Marie 
læringssenter i arbeidet knyttet til mødregruppa som er en viktig arena for å lære norsk, og å 
promotere barnehagens innhold. 

I arbeidet med å øke barnehagedeltakelsen for minoritetsspråklige barn, er det viktig å ha et 
tett samarbeid med de instansene som er i kontakt med de minoritetsspråklige familiene som 
kommer til Norge som flyktninger eller arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere fra land 
innenfor EU/ EØS har verken rett eller plikt til norskopplæring. Det er derfor nødvendig å 
etablere et samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser for å sikre at arbeidsinnvandrere 
med barn i barnehagealder får informasjon om barnehage.   

 

Trygghetsuka 2019 – vold i nære relasjoner 
Sarpsborg kommune har et handlingsprogram mot vold i nære relasjoner, og på bakgrunn av 
dette arrangeres hvert år en temauke om vold i nære relasjoner som har fått navnet 
Trygghetsuka. I forbindelse med Trygghetsuka 2019 inngikk Sarpsborg kommune et 
samarbeid med Stine Sofies Stiftelsen. Stine Sofies Stiftelsen er en norsk stiftelse som 
arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, for å avdekke vold og overgrep mot barn 
og for å sikre barnas rettssikkerhet. Alle barnehager i Sarpsborg fikk tilbud om besøk fra 
Stine Sofies Stiftelsen, og tilbud om samlinger for personalet og foreldrene. 15 barnehager 
tok imot tilbudet om besøk, og det ble gjennomført en samling med de barna som er 
skolestartere og personalet på deres avdeling/ base. Tema for samlingen var en samtale om 
hva vold og overgrep er, og hvem barna kan si ifra til hvis de eller noen de kjenner opplever 
det. Det var 213 barn som deltok på samtaler med Harald Dean fra Stine Sofies Stiftelse. Å 
samtale med barn om vold og seksuelle overgrep har primært et forebyggende perspektiv, 
hvor barn som blir bevisst, og får utviklet et språk for tematikken trolig blir mer 
motstandsdyktige mot vold og seksuelle overgrep. I tillegg har samtalen et avdekkende 
perspektiv – den kan bidra til å skape åpenhet om temaet, den voksne gjør seg tilgjengelig 
og gir barn rom, aksept og mulighet å fortelle. I forbindelse med Trygghetsuka gjennomførte 
også Harald Dean en personalsamling og en foreldresamling. Temaet på begge samlingene 

Slik gjør vi det i 2020 
De språkstimulerende tiltakene for minoritetsspråklige barn som går i barnehage, 
samt veiledning og oppfølging av barnehageansatte videreføres. 
 
St. Marie læringssenter bidrar inn i det tverrfaglige samarbeidet i rekrutteringen av 
minoritetsspråklige barn.   
 
Samarbeidet mellom INTRO, helsesykepleiere, NAV flyktning og St. Marie 
læringssenter knyttet til mødregruppa opprettholdes og gjennomføres også i 2020. 
ICDP- ansatt v/ St. Marie læringssenter har hovedansvaret. 
 
Arbeidet med å etablere et samarbeid med NAV eller andre aktuelle instanser for å 
sikre at arbeidsinnvandrere med barn i barnehagealder får informasjon om barnehage 
starter opp. 
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var: «Modig, kompromissløs og alltid på barns side». 15 barnehager deltok på 
personalsamlingen med totalt 190 ansatte, og 11 barnehager var representert på 
foreldresamlingen med totalt 110 foreldre.  

De som deltok på opplegget til Stine Sofies Stiftelse opplevde at samlingene var nyttige og 
lærerike. Vold og seksuelle overgrep er et tema som det er viktig at barnehageansatte har 
kunnskap og kompetanse om, for å kunne jobbe forebyggende og hjelpe de mest sårbare 
barna på en god måte.  

 

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, med foreldrene til hvert enkelt barn, og 
på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre 
foreldrenes medvirkning, både for den enkelte og som foreldregruppe. 

Foreldreundersøkelsen 
Den nasjonale foreldreundersøkelsen ble tilgjengelig i 2016. I Foreldreundersøkelsen får 
foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet 
mellom hjem og barnehage. Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen 
og barnehageeier som hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet, og barnehagen kan 
bruke resultatene i dialogen med foreldrene. Foreldreundersøkelsen er gratis. 

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, og her gjengis fem ulike 
indekser:  

Hovedområder Sarpsborg  
2016 

Sarpsborg  
2017 

Sarpsborg  
2018 

Sarpsborg 
2019 

Nasjonalt  
2019 

Svarprosent 64,56 % 70.59 % 72,23 % 67,6 % 71,9 % 
Total tilfredshet 4,6 4,5 4,6 4,6 4,5 
Ute- og innemiljø 4,2 4,2 4,3 4,3 4,1 

Slik gjør vi det i 2020 
På Felles kursdag for barnehagene 13. november vil Vold og overgrep mot barn i 
barnehagealder være hovedtema. Stine Sofies stiftelse vil være en av dem som skal bidra 
med det faglige innholdet denne dagen.  
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Barnets utvikling 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 
Informasjon 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
Barnets trivsel 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 

 

2019 er fjerde året barnehagene i Sarpsborg gjennomfører foreldreundersøkelsen, og som 
det kommer frem av tabellen har svarprosenten gått noe ned sammenlignet med 2018. 
Tabellen viser videre at foreldrenes score på de ulike indeksene er uendret siden 2018. 
Totalt sett er det lite endringer i foreldrenes score siden 2016.      

På indikatorene som sier noe om Barnets trivsel, Relasjon mellom barn og voksen og 
Barnets utvikling skårer barnehagene i Sarpsborg generelt høyt.  

Det at barna trives, har venner, at barna føler seg trygge, evner å vise empati og ta hensyn til 
andre er viktige egenskaper som barnehagene skal bidra til, og som alle barnehager scorer 
godt på (score 4.6 – 4.8). Når det gjelder spørsmål om bemanningstetthet – antall barn pr. 
voksen – i barnehagen er tilfredsstillende, får dette en score i snitt på 4.0, selv om 
barnehagene i Sarpsborg har innført pedagognorm og bemanningsnorm. Dette kan være et 
utslag av at foreldrene ikke er fornøyd med pedagognormen/bemanningsnormen som er satt 
i barnehageloven. 

Barnehagene scorer også høyt når det gjelder å legge til rette for allsidig lek og aktiviteter, 
ansatte som tar hensyn til barnets behov, ansatte som er engasjerte i barnet, ansatte som 
bidrar til barns sosiale utvikling, oppmuntrer barnets nysgjerrighet og lyst til å lære, samt 
tilrettelegging for barns språkutvikling (score 4.7 – 4.8) 

Indikatorene som sier noe om Ute- og innemiljø og Informasjon har lavere score. 

Når det gjelder barnehagens utearealer, lokaler, leker og utstyr, hygiene, mattilbud og 
ivaretakelse av barnas sikkerhet scorer barnehagene i snitt mellom 4.2 til 4.4. 

Informasjon fra personalet om det enkelte barn, innholdet i barnehagedagen og informasjon 
om eventuelle endringer i personalgruppen har en score i snitt mellom 4.3 til 4.4. 

Det at barnehagene i snitt ligger såpass lavt på de to sistnevnte indikatorene kan ha 
sammenheng med i hvor stor grad den enkelte barnehage klarer å dokumentere og formidle 
barnehagens pedagogiske innhold, samt fortløpende gi aktuell informasjon til den enkelte 
foreldre/foresatte. 

I løpet av tilvenningstiden blir det viktig å snakke om og avklare forventninger 
foreldre/foresatte har til barnehagen, og forventninger barnehagen har til foreldre/foresatte. 
Barnehagene skal utarbeide rutiner for dette, slik at en sikrer en felles forståelse for 
hverandres ønsker og behov. Informasjon om barnehagens rammer, innhold og aktiviteter 
bør så langt det lar seg gjøre formidles på foreldrenes språk, noe som St. Maries 
læringssenter kan være behjelpelig med, eventuelt bruk av tolketjenester. 

I 2019 var det 35 barnehager som gjennomførte foreldreundersøkelsen, 2 barnehager flere 
enn i 2018. Det langsiktige målet er at alle barnehager i Sarpsborg gjennomfører 
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foreldreundersøkelsen. I tillegg vil fokus være hvordan barnehageeier jobber med resultatet 
av undersøkelsen - både ut mot personalet i barnehagen og i foreldregruppen.  

For å finne tall for den enkelte barnehage viser vi til nettsiden barnehagefakta.no. 

 

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).  

5.1 Barn har sosial kompetanse og opplever tilhørighet og livsmestring 

Trygghetssirkelen 
Et av tiltakene i oppvekstplanen til Sarpsborg 
kommune er at barnehagene skal benytte seg av 
Trygghetssirkelen eller lignende kompetanse 
som modell for å utvikle trygg tilknytning og 
trygge relasjoner mellom barn og 
omsorgspersoner. I tråd med denne satsingen på 
Trygghetssirkelen inngikk Virksomhet 
kompetanse og kvalitet oppvekst et samarbeid 

Slik gjør vi det i 2020 
Vi vil arbeide målrettet med å få alle barnehagene til å delta i Foreldreundersøkelsen. 
Barnehagefakta er en nettside som mange foreldre bruker når de skal orientere seg om 
de ulike barnehagene i kommunen.  
Barnehagene skal arbeide for å øke svarprosenten på Foreldreundersøkelsen i sin 
barnehage. Hvordan Foreldreundersøkelsen kan brukes i barnehagens utviklingsarbeid vil 
være tema på fagarena høsten 2020.  
Barnehagene utarbeider en rutine for forventningsavklaring mellom foreldre og 
barnehagen.  
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med Kompetansesenter rus og psykisk helse om veiledning i bruk av Trygghetssirkelen ute i 
barnehagene høsten 2018. Veiledere fra Kompetansesenter rus og psykisk helse veiledet 
dette barnehageåret to familiebarnehager og fire ordinære barnehager. Høsten 2019 ble 
samarbeidet videreført med oppstart av veiledning i nye barnehager: Baneveien barnehage, 
Baneveien avdeling Mobakken, Fritznerbakken barnehage og Fjelldal barnehage.   

Felles kursdag 
I november 2019 ble alle barnehager i Sarpsborg invitert til en felles kursdag med fokus på 
barns fysiske lek og barn som utfordrer oss. Temaene ble valgt etter innspill fra 
barnehagene. 

Første del av dagen hadde fokus på hvordan personalet i barnehagen kan fremme barns 
psykiske helse, sosiale kompetanse, stressmestring og selvkontroll ved å legge til rette for 
fysisk boltrelek i barnehagen. Foredragsholder Rune Storli er førstelektor ved Dronning 
Mauds Minne Høgskole. Han har blant annet fordypet seg i barns fysiske aktivitet i uteleken, 
og boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. 

Andre del av dagen var temaet barn med atferd som utfordrer oss, og hvordan legge til rette 
for et inkluderende miljø også for disse barna. Foredragsholder var Pål Roland. Roland er 
dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i 
Stavanger. Han har blant annet forsket på aggresjonsperspektivet, innovasjons-/ 
organisasjonslæring og tidlig innsats. 

Kursdagen var fulltegnet. Det var deltagere fra i underkant av 40 barnehager, Virksomhet 
spesial pedagogikk førskole, Fagforbundet, Utdanningsforbundet. St. Marie læringssenter og 
kommuneadministrasjonen på oppvekstområdet.  

Inkludering og felleskap 
Dybdestudien «Kvalitet i barnehagen» fra forskningsprosjektet GoBaN viser at barnehagene 
har et utviklingspotensial for å sikre at alle barn inkluderes i lek og samspill. Dette ser ut til å 
være særlig utfordrende i store barnegrupper. Det er viktig at barnehagene har en plan for 
organisering og gjennomføring av aktiviteter også knyttet til dette aspektet. I Sarpsborg har 
de fleste barnehagene utarbeidet en handlingsplan mot mobbing og utenforskap. 29 av 34 
barnehager svarer at de allerede har en handlingsplan, og av de resterende barnehager er 
det flere som er godt i gang med å ferdigstille dette arbeidet.  
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Tett på 

Handlingsplanen «Tett på» er en del av det helhetlige arbeidet mot utenforskap og mobbing, 
og en styrking av barnehagers og skolers arbeid for et bedre leke- og læringsmiljø. 
Barnehagene skal gjennom denne planen jobbe forebyggende med demokrati, mangfold, 
kritisk tenkning og inkludering. Det kvalitative dybdestudie innen GoBan-prosjektet viser at 
barnehager har et utviklingspotensial knyttet til mangfoldskompetanse utover det språklige 
mangfoldet.  

Forskningen viser at det bør fokuseres mer på kjønns- og 
likestillingstematikk og det kulturelle mangfoldet.  Høsten 2019 
ble det opprettet en arbeidsgruppe i kommuneområde 
oppvekst som er i gang med å revidere og videreutvikle «Tett 
på» planen.  Målet er at planen «Tett på- for et trygt og godt 
barnehage- og skolemiljø» skal være klar til skolestart høsten 
2020. Denne planen skal være et brukervennlig verktøy som i 
enda større grad støtter virksomhetene i det forbyggende 
arbeidet og når tiltak må settes inn ved avdekking av mobbing 
og utenforskap. Planen skal ikke erstatte barnehagenes egne 
handlingsplaner, men inngå i det forebyggende arbeidet og 
supplere disse. 

Høringsforslag om det psykososiale miljøet i barnehagen 
I august 2019 sendte Kunnskapsdepartementet ut et forslag til endringer i barnehageloven 
med forskrifter på offentlig høring. Formålet med endringen er blant annet å sikre alle 
barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere 
og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et godt og trygt 
psykososialt arbeidsmiljø. De vil innføre en aktivitetsplikt for barnehagen som skal sikre at 
alle barn opplever det som trygt og godt i barnehagen, samt sikre at de som driver 
barnehager har internkontroll med barnehagens virksomhet. Regjeringen tar sikte på å 
komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag våren 2020. 

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.  

I 2019 har Snarveien FUS-barnehage og Tyrihans barnehage blitt godkjent som 
helsefremmende barnehager. Legger vi dem sammen med Tveterhytta barnehage og Tubus 
idrettsbarnehage har Sarpsborg dermed fire barnehager som er sertifisert som 
helsefremmende barnehager av Østfoldhelsa. Det er også flere andre barnehager som har 
startet prosessen med å bli godkjent. Sarpsborg kommune, ved Virksomhet kompetanse og 
kvalitet oppvekst, har i 2019 søkt om folkehelsemidler knyttet til prosjektet Helsefremmende 
barnehager – barns fysiske og psykiske helse, der målet er å jobbe for at alle barnehager på 
sikt oppfyller kriteriene for å bli godkjent som helsefremmende. Midlene skal benyttes til tiltak 
for leder-/ styrergruppa, og kompetanseheving av barnehageansatte knyttet til områdene 
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kosthold i barnehagen og barns fysiske og psykiske helse. Tiltakene skal være en støtte, 
motivasjon og styrke for barnehagene i prosessen med å bli godkjente som helsefremmende 
barnehager.   

 
VEIEN TIL «EN HELSEFREMMENDE BARNEHAGE» - Tyrihans barnehage 
 
I Rammeplan for barnehagen står det nedfelt at: «barnehagen skal ha en helsefremmende 
og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.» 
Det er uten tvil slik at god helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring, og 
barnehagene er en viktig arena for god fysisk og psykisk helseutvikling. 
Østfoldhelsa anbefaler at alle barnehager i fylket arbeider for å bli kvalifisert som 

helsefremmende barnehage, noe som innebærer at barnehagen gjennom en aktiv prosess i 
miljøet dokumenterer med en søknad at de oppfyller minst 80 % av følgende kriterier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalgruppa i Tyrihans barnehage ble enige om å bruke 2 år på prosessen (etter 
anbefaling): 
 
1. Første året brukte vi til å introdusere begrepet «helsefremmende barnehage». 
En av barnehagelærerne deltok i ett av de nettverkene Østfoldhelsa tilbyr, og formidlet dette i 
personalgruppen. Nettverkene skal være en arena for erfaringsutveksling, samarbeid, faglig 
utvikling og felles innsats. I nettverkene tilbys det kompetanseutvikling innenfor temaene 
fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, samt psykisk helse og trivsel. Vi brukte 
personalmøtene til å belyse ulike tema knyttet til helsefremmende arbeid; så på nyere 
forskning om kvalitet, og la frem gode inspirerende forslag til tiltak og aktiviteter. 
Kjøkkenansvarlig og renholder var også med i arbeidet i forhold til relevante temaer. 
 
Vi lagde et tankekart som ble hengt opp rundt i barnehagen til påminnelse, refleksjon og 
idédugnad: 
 

1. Barnehagen legger til rette for at alle barn kan være fysisk aktive minst 60 
minutter hver dag.  

2. Barnehagen legger til rette for god balanse mellom aktivitet og hvile for hvert 
enkelt barn.  

3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen oppfylles.  
4. Barnehagen har rutiner for god hygiene.  
5. Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.  
6. Barnehagen har rutiner for samarbeid med foresatte og legger til rette for 

foresattes medvirkning i hverdagen.  
7. Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med 

andre fagfelt og tjenester for barn. 
8. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagens styringsdokumenter, 

kvalitetsstyringssystem og arbeidsmåter. 
9. Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt 

miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der 
det enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring. 
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2. Det andre året arbeidet vi systematisk med kriteriene på hvert personalmøte. 
Vi utarbeidet et arbeidsdokument for å analysere hvert enkelt kriterium grundig, der 
personalet i grupper diskuterte: 
 • Hvordan gjør vi det? 
 • Hvordan bør vi gjøre det for å oppfylle kriteriet - forbedringspotensial? 
 • Er det/hvor er det forankret og dokumentert? 
 • Evt. opplæringsbehov i forhold til de ulike temaene? 
 
Arbeidet ble lagt fram i plenum, og ytterligere bearbeidet til noe vi felles kunne stå for. 
 
For oss ble dette en konstruktiv prosess, der vi fikk reflektert grundig over egen praksis og 
samtidig fikk analysert hva vi bør bygge videre på og hva vi bør bli bedre på. Det er 
personalets holdninger og kompetanse som er nøkkelen til å sikre en god helsefremmende 
hverdag for barna i barnehagen. 
  
Arbeidet medførte til noe endret praksis, og en mer bevisst tilnærming til for eksempel 
balansen mellom hvile og aktivitet. Det synes i barnehagen at vi tenker fysisk aktivitet i større 
grad enn før: 
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....men i forhold til hvordan vi tilrettela for hvile både inne og spesielt ute måtte vi tenke nytt, 
blant annet med å etablere en kosekrok ute. 
 
3. Søknad om å bli kvalifisert som helsefremmende barnehage. 
Ut fra vår felles forståelse av Tyrihans som helsefremmende barnehage, utarbeidet så 
personalet selve søknaden på en planleggingsdag. Vi delte nok engang i grupper som hver 
fylte inn 2 kriterier i søknaden. Et arbeid godt forankret i hele personalgruppen! 
Våren 2019 fikk vi belønning for arbeidet som var nedlagt – og Tyrihans barnehage kunne 
kalle seg en helsefremmende barnehage. 
Det å fortsette og leve opp til kriteriene i barnehagehverdagen er nå utfordringen videre, og 
det arbeidet må pågå kontinuerlig. For å minne oss på dette har vi oppslag rundt om i 
barnehagen: 
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5.2 Barn gis gode muligheter for utvikling gjennom lek og læring 
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).  

Lek og lekemiljø 
Lek er barns viktigste læringsarena. Gjennom leken lærer barnet seg selv å kjenne, og 
utvikler tillit og respekt til seg selv og hva de er i stand til å klare av utfordringer. Lek gir 
barnet en unik mulighet til å prøve ut manglende innsikt og forståelse i en uforpliktende og 
lite risikofylt sammenheng. Gjennom leken får barna satt ulike oppfatninger, normer og 
verdier på prøve, og de lærer å ta hensyn til hverandre, prøve ut forskjellige roller og 
respektere hverandres ønsker. 

Læringsprosesser foregår i et kontinuerlig samspill med det fysiske og sosiale miljøet. Barn 
lærer gjennom å observere og imitere andre. Barn er aktive medkonstruktører av egen 
kunnskap. Måten miljøet er organisert på, hvilke oppgaver og utfordringer barnet møter, eller 
hvordan mønsteret for kommunikasjon mellom menneskene er, er forutsetninger for at 
læringsprosesser skal bli konstruktive og føre til utvikling (NOU 2010: 8 Med forskertrang og 
lekelyst). Barnehagens fysiske miljø har mye å si for barns utvikling, lek og læring. Funn fra 
forskningsprosjektet GoBaN viser at mange barn ikke har god nok tilgang på materiell og 
leker i barnehagen. I Sarpsborg ønsker vi at barnehagene benytter rom og uteområder aktivt 
og dynamisk tilpasset barns ulike behov og interesser.  

Slik gjør vi det i 2020 
Veiledning i bruk av trygghetssirkelen fra Virksomhet kompetansesenter rus og 
psykisk helse fortsetter våren 2020. Det vil vurderes å videreføre ordningen med 
nye barnehager i barnehageåret 2020/2021.  

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Virksomhet kompetanse og 
kvalitet oppvekst og stab oppvekst utarbeider en handlingsplan med tiltak for 
forebygging og håndtering av utenforskap og mobbing. Arbeidet gjøres i samarbeid 
med en referansegruppe bestående av representanter fra barnehage, skole, SFO, 
PPT og alternative skolearenaer, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. I tillegg får 
foreldre, barn og unge og politikere medvirke til innhold gjennom workshops. Planen 
er tenkt ferdigstilt innen oppstart av barnehageåret 20/21.   

I prosjektet Helsefremmende barnehager – barns fysiske og psykiske helse 
nedsettes det en prosjektgruppe og en styringsgruppe som vil gjennomføre en 
kartlegging av kompetansebehov ute i virksomhetene. Basert på denne 
kartleggingen vil det gjennomføres enkelte kompetansetiltak høsten 2020. Arbeidet 
videreføres i 2021. 
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LEK OG LEKEMILJØ I VARTEIG BARNEHAGE 
 
Vi er en liten barnehage midt i «smørøyet» i Varteig. Her er det plass til 27 barn; 9 plasser for 
barn under 3 år og 18 plasser for barn over tre år.  
 
Litt om den faglige forankringen for vårt arbeid med lek og lekemiljø. 
Rammeplan for barnehager sier blant annet at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, 
og barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.  
Den sier også at barnehagen skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike 
typer lek. Personalet skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og 
erfare glede i lek. 
 
Barnehagene i Virksomhet Raet barnehager har felles årsplan, og vi har ett satsningsområde 
i årsplanen: Trygghet og gode relasjoner i lek og lekemiljø. 
I satsningsområdet ligger trygghetssirkelen til grunn for alt arbeidet vi gjør i barnehagen. 
Denne tenkningen tar vi med oss inn i arbeidet med lek og lekemiljø.  
For å få faglig påfyll hadde vi en planleggingsdag i januar 2019 med Terje Melås, og et 
personalmøte høsten 2019 med Styd Kommunikasjon.   
 
Lekemiljøet knyttet opp mot psykisk helse  
Barn tilpasser seg sine omsorgsgivere, noen bruker lenger tid enn andre. Personalet i 
barnehagen må også tilpasse seg barna. På samme måte tenker vi at lekemiljøet må 
tilpasses det enkelte barn og barnegruppa, dette krever at de ansatte er lydhøre og sensitive 
overfor barnas behov, slik at lekemiljøet justeres deretter.  
 
Vi har et stort lekerom som tidligere var møblert med border, stoler og sofa. Dette var ikke et 
rom som innbød til lek, men til ulike bordaktiviteter. Bordene har vi nå plassert inne på to 
smårom, hvorav ett av rommene er formingsrom. For å gjøre rommene mer oversiktlige for 
barna, har vi skapt åpne rom, da med leketorg, lekesoner og møteplasser. Vi har møblert 
rommene slik at de skaper oversiktlige og trygge rammer for barna. Dette er med på å 
ivareta de barna som har større behov for  
oversikt og trygghet enn andre.  
 
Vi jobber med å ha nok av alt materiale,  
slik at barna ikke må kjempe om de ulike  
lekene. Istedenfor å kjempe om de  
populære lekene, er målet at de kan finne 
hver sin leke, og sammen skape en felles 
lek, hvor de opplever vennskap og  
får støtte av voksne. 
 
Personalet skal møte barna med  
tilstedeværelse, tillit, klokskap og varme,  
slik at de kan få oppleve følelsen av  
tilhørighet. Det er viktig å være en del av  
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flokken. Ved å endre lekemiljøet, har vi erfart at barna mestrer og blir mer selvstendige i 
leken.  De kan regissere leken uten voksnes hjelp, dette er med på å skape trygge, robuste 
og selvstendige barn. Det blir lagt til rette for at barna i større grad kan være aktører i sitt 
eget liv. 
 
Prosessen i personalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plandager. Vi ønsker å ha lekekloke voksne her i Varteig barnehage. 
 
Høsten 2019 hadde hele Virksomhet Raet barnehager et personalmøte med Styd 
Kommunikasjon. Dette ga god inspirasjon til å endre vår praksis og vårt fysiske lekemiljø.  
Men hvordan skulle vi til få til det? Vi tenkte at vi ville bort fra det tradisjonelle lekemiljøet, og 
over til et fleksibelt og inspirerende lekemiljø.  
 
Vi bestemte oss raskt for å ha en ansatt som hadde lek og lekemiljø som ansvarsområde. 
Dette på lik linje med Cos-veileder, språk- og realfagsveileder og ikt- ansvarlig, så har vi en 
lek og lekemiljø ansvarlig. For oss er det viktig at en av personalet holder i dette. Voksne må 
være tilstede som veiledere og tilretteleggere, i form av å endre rommene i takt med barnas 
interesse. Dette er også med på å ivareta barnas medvirkning.  
 
Endring av praksis tar tid. Vi har også brukt reflekterende team som metode inn i dette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arbeidet. Hver og en av de ansatte tar med seg en 
praksishistorie knyttet opp imot et relevant tema, blant 
annet lek og lekemiljø. En av praksishistoriene velges ut, 
og veiledningen utgår fra valgte historie. Dette har ført til 
en kollektiv utvikling og læring. 
 
Hvordan har dette påvirket barnegruppa. 
Personalet og foreldre bidrar med gjenbruksmateriell. 
Dette kan være grønne fruktkasser, treklosser, korker, 
klær, smykker, og mye mer. Dette er et godt lekemateriell, 
som stimulerer til fantasien, og det må være nok av det. 
Fire grønne fruktkasser, forvandles lett til et fly, en 
hundeseng, en bro over lavaen, eller rett og slett en vegg, 
her er det bare fantasien som begrenser. 

Virksomheten har jobbet langsiktig og 
målrettet med trygghetssirkelen i 2,5 år, og nå 
ser den ut til å være forankret i personalet. Vi 
jobber nå på samme langsiktige måte med lek 
og lekemiljø.  

På plandagen 2. januar 2019 var Terje Melås 
med oss i Raet barnehager. Han hadde fokus 
på voksenrollen i leken. Dette jobbet vi med 
vårhalvåret 2019. Vi har holdt i voksenrollen i 
lek på avdelingsmøter, personalmøter og 
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Valg av lekemateriell er basert på samtaler med det enkelte barn og grupper, og 
observasjoner av hva barna er opptatt av. Vi henter inspirasjon fra andre barnehager, og gjør 
dette til vårt eget. 
 
Lekemateriellet og lekemiljøet bør være fleksibelt og udefinert. Da kan barna selv forme 
leken ut ifra sin fantasi, konstruere og bygge opp leken uten å være styrt av definerte leker 
eller lekemiljøer. 
 
Ønsker de å kjøre båt, så bygger de en båt. Er det en familielek, så lager de senger, stue, 
kjøkken, eller hva annet de har behov for. Dette krever at barna må samhandle og 
kommunisere om hvordan leken skal bygges opp. Det at det enkelte barn føler at han/hun 
kan noe, er viktig for fellesskapet, og er igjen med på å styrke følelsen av tilhørighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Her er et lite glimt av en lek som varte over tid. Leken 
gjenspeiler barnas kunnskap og fantasi. Materiell, tid og 
rom er også faktorer som er viktige for lekens levevilkår.    
 
Vi erfarer at dette fokuset på lek og lekemiljø har gjort 
noe med barna og barnegruppa som helhet. Vi ser at 
nye vennskap og relasjoner dannes, samt god utvikling 
av de vennskapene som allerede eksisterte. 
Lekegruppene er større, og barna leker mer og leken 
varer lenger.   
 
Barn som tidligere hadde vanskeligheter med å leke er 
blitt mer selvstendige og tryggere, kreative, fantasifulle. 
 

«Barna leker ikke på vår 
arbeidsplass, men vi jobber 

på barnas lekeplass» 
 

(Barn er budbringere, av Line Melvold) 
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Barnehagens digitale praksis 
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. «Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved 
bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 
læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø 
for alle barn…» (Rammeplan for barnehagen).  

I 2019 har barnehagens digitale praksis vært tema på fagarena to ganger. Innholdet har vært 
om hvorfor vi skal bruke digitale verktøy i barnehagen, og om hvordan vi kan bruke iPad som 
læringsverktøy. Barnehagene har blitt oppfordret til å ha en eller flere IKT-ressurspersoner, 
og er invitert inn i et nettverk for profesjonsfaglig digital kompetanseutvikling. 

 

5.3 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 

Slik gjør vi det i 2020 
Fokus på barnehagenes leke- og læringsmiljø fortsetter og inkluderes inn i aktuelle 
satsinger og utviklingsarbeid.  

Kommunen tilbyr barnehagene kurs om leke- og læringsmiljø. 

«Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager i Sarpsborg kommune 2017-2020» 
revideres. 

Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst inviterer pedagoger i barnehagene til 
inspirasjonssamling for bruk av iPad i barnehagen. Samlingen arrangeres i samarbeid 
med Rikt AS. 

Nettverk for profesjonsfaglig digital kompetanseutvikling utvikles videre.  
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realfagsstrategi som ble revidert høsten 2018, og i kommunens regneplan. 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 2019 har temaer på disse samlingene 
vært overganger og gode sammenhenger, en samling der både språk-, lese- og 
regneveiledere deltok, progresjon, systematisk språkarbeid, språkveilederrollen, generell 
språkutvikling og matematiske samtaler i barnehagen (v/ Matematikksenteret). I tillegg har 
det blitt holdt en egen nettverkssamling for nye språkveiledere der målet var å få en innføring 
i språk og realfag som satsingsområder i Sarpsborg kommune, og en oppdatering på hva 
som har blitt jobbet med i nettverket de siste årene. 

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. For at barn skal utvikle språk trenger de å være i gode 
språkmiljøer. Et godt språkmiljø gir rom for mange språklige uttrykk. Slik vil det understøtte 
utvikling av barnets tenkning, erkjennelse og kommunikative evner, både kroppslig og med 
lyder og ord. Forskning viser at «barn som lever i et godt og stimulerende språkmiljø har et 
ordforråd som er tre ganger så stort som barn som lever i mindre ressurssterke miljøer» 
(Rowe 2008 i TRAS-håndboka, 2011). For å kunne snakke presist om det enkelte barns 
språkutvikling og barnehagens språkmiljø, benytter Sarpsborg-barnehagene seg blant annet 
av verktøyet språkrefleksjonsmøter. Språkrefleksjonsmøter er en metodikk der hele 
personalgruppa involveres til observasjon og refleksjon rundt et felles faglig fokus knyttet til 
språkmiljø. 

Sarpsborg kommune har valgt å løfte fram begrepsmodellen som en metodikk for læring av 
begreper, og det forventes at barnehageansatte benytter denne i arbeidet med barna 
gjennom barnehagedagen. Ved tildeling av språkmidler til barnehager med 
minoritetsspråklige barn, skal barnehagene få opplæring og veiledning i bruk av 
begrepsmodellen. Det er pedagoger ved St. Marie læringssenter som har ansvaret for 
opplæringen ute i barnehagene, som har vært i form av kurs for hele personalgruppen.  

I 2019 ble det gjennomført kurs i begrepsmodellen i 2 barnehager, og pr. 31.desember 2019 
har totalt 25 barnehager hatt opplæring. Implementeringen av begrepsmodellen i 
barnehagenes språkarbeid har til nå vært varierende. Som et ledd i arbeidet med 
begrepsmodellen i barnehagene, har St. Marie læringssenter introdusert iPad som et verktøy 
for enkelte barnehager. I 2019 har Bikuben barnehage, Kulås barnehage og St. Olavs 
barnehage deltatt i opplæringen hvor Rikt AS er engasjert. Det er opprettet et eget nettverk 
for barnehagene som har deltatt i dette iPad- prosjektet. 

Observasjon og kartlegging 
Observasjoner og kartlegging av barns språk har alltid vært en del av det pedagogiske 
arbeidet i barnehage og skole. For noen barn er det viktig at det blir foretatt grundig og 
gjentagende kartlegging av språket med utgangspunkt i kartleggingsverktøy, mens det for 
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andre holder med systematisk observasjon der de eventuelt får kartlagt språket sitt et par 
ganger i løpet av barnehageårene. Vi deler observasjoner inn i systematiske og 
usystematiske observasjoner. Sistnevnte er de observasjonene som ikke er planlagte eller 
inngår i et bestemt mønster, men som likevel forekommer i løpet av hverdagen. 
Observasjoner som i større grad er planlagte, som følger et mønster og har en 
gjennomarbeidet framgangsmåte, er systematiske observasjoner (Fodstad, C. D. 
Observasjon og kartlegging av barns språk i overgangen fra barnehage til skole).  

 

I 2019 svarer 28 av 34 barnehager i Sarpsborg at de kartlegger språkmiljøet jevnlig. 
Undersøkelsen viser at det er et behov for å snakke mer om hva vi legger i jevnlig 
kartlegging, og hvilke verktøy vi kan bruke i dette kartleggingsarbeidet. 

 

I Sarpsborg svarer 31 av 34 barnehager at de benytter systematisk observasjon og 
kartlegging av språkferdigheter med fokus på tidlig innsats. 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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PRAKSISBLIKK FRA TUNESKIPET BARNEHAGE- SYSTEMATISK SPRÅKARBEID 
v/ daglig leder Hege Paulsen 
 
Det er store kvalitetsforskjeller i barnehagene i Norge. Dette kom tydelig frem i 
sluttpresentasjonen av GoBaN- prosjektet som ble sluttført våren 2019. Kvalitetsforskjeller 
som bl.a. går på svake språkmiljøer og liten voksendeltagelse, og involvering i barns lek og 
aktiviteter. For å bli en høykvalitetsbarnehage og utjevne disse forskjellene kreves det 
spesifikk og konkret jobbing med kartlegging og målarbeid. 
 
For å oppnå denne kvaliteten er det en forutsetning å kjenne til NÅ- situasjonen, sette 
konkrete mål og evaluere i mye større grad enn tidligere. Vi må vite hvor vårt 
forbedringspotensial ligger, og vite hvor vi skal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å bli en høykvalitetsbarnehage med spesielt fokus  
på språkstimulering og språktilegnelse, har vi hatt konkrete  
planer, både langsiktige og kortsiktige, helt fra 2013. Vi har hatt fokus på  
språkstimulerende samtaler, språkstimulerende fortellinger, satt ord på aktiviteter og 
opplevelser, jobbet med ord og begreper og ikke minst jobbet med barn og lesing. Vi har 
blant annet støttet oss på materiell fra UDIR og lesesenteret i Stavanger i tillegg til 
egenlagde kartlegginger, ståstedsanalyser og dialogspill. Praksisfortellinger har og blir brukt 
ukentlig både på avdelingsnivå og på våre fellesmøter.  
 
Vår «gryende» start i 2013, med fokus på hverdagssamtaler under måltidet, har ført oss dit 
vi er i dag i vårt språkarbeid. Vi har hele tiden hatt fokus på områdene i våre  
planer, og i 2016 startet vi et endringsarbeid i knyttet til barn, bøker og lesing. For å få til en 
endring var det nødvendig for oss å kunne sammenligne barnehagen på ulike tidspunkter. 
En form for bevegelse eller prosess som skulle bringe oss fra et sted til et annet. Vi har 
foretatt konkrete kartlegginger og ståstedsanalyser for å finne ut av hvor vi er for å kunne 
sette konkrete mål. For å få til dette og for å få hele personalgruppen til å gå i samme 
retning, har det vært helt nødvendig og av avgjørende betydning at personalet har vært med 
i hele prosessen. Personalet har vært med på og vært en del all kartlegging, målformulering, 
planlegging og evaluering. På denne måten har alle fått et eierforhold til arbeidet - noe som 
er helt avgjørende for å få en forankring, og for å få til en varig endring. 
 

I Tuneskipet barnehage startet vi en «reise» i 2013 i 
forhold til vårt språkarbeid med utgangspunkt i «Språk i 
barnehagen» mye mer enn bare prat (Veiledningshefte 
utgitt av UDIR). Under hele denne reisen, som vi 
fremdeles er en del av, har vi staket ut en «kurs» i 
felleskap. Vi har stoppet opp underveis, undret oss 
sammen og funnet nye veier og retninger. Samspillet og 
relasjoner hos barn og voksne påvirker hverandre 
kontinuerlig, og vi er i stadig bevegelse, endring og 
utvikling. 
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På alle våre fellesmøter, som personalmøter og planleggingsdager, gjør vi avtaler og setter 
felles mål for alle avdelinger som skal følges opp på avdelingsnivå. Dette er for eksempel 
hvilke kartlegginger og ståstedsanalyser som skal foretas, hvilke praksisfortellinger skal 
skrives osv.  Dette avtales felles slik at vi får et felles fokus og går i samme retning. Områder 
vi har skrevet praksisfortellinger om er for eksempel bruken av åpne/ lukka spørsmål under 
dialogisk lesing og lesestopp, hvilke ord «dveler» vi ved? Er det like viktig med lesestopp for 
alle aldersgrupper? Hva gjør vi med tanke på forventingsoppbygging og førforståelse? Hvilke 
bøker velger barna å lese? Hvem tar initiativ til lesing? Er lesestundene planlagte eller 
spontane? Voksenstyrte eller med initiativ fra barn? Hvordan sikrer vi at alle barn blir 
ivaretatt? og så videre. 
 
For å lykkes med endringsarbeidet har og er språkveileder og ledergruppa svært 
viktige resurspersoner. Det er helt avgjørende at teamet drar i samme retning og støtter 
hverandre. Det har vært svært viktig å forankre endringsarbeidet spesielt i samarbeid med 
språkveileder, og språkveileder og leder har vært og er «nøkkelpersoner» i alt vårt 
språkarbeid. En videre forankring i ledergruppa og samarbeid med et endringsvillig personell 
er helt avgjørende for å lykkes.  
 
Alt endringsarbeid tar tid, og vi må tørre å gi rom for dette. All endring skjer igjennom ulike 
faser hvor alle fasene må gjennomgås. Det er viktig å kjenne til hva som skjer i de ulike 
fasene, og ha kunnskap om hva vi kan møte av motstand, fallgruver, drivkrefter og 
motkrefter. 
 
I fase 1 som ofte omtales som en opptining/ unfreeze – fase jobbet vi med å få en oversikt i 
forhold til hvorfor en endring må til. Hva er nå- situasjon og hvor vil vi? Her gav alle 
ståstedsanalyser og kartlegginger oss en pekepinn på «hvor skoen» trykket, og for å 
forankre denne endringen i hele personalgruppen brukte vi god tid sammen i 
opptiningsfasen. 
 
I fase 2 som omtales som en gjennomførings- / change – fase ble ny kunnskap og innsikt 
omsatt i praksis. I denne fasen tilpasset, bearbeidet vi og begynte å praktisere ny kunnskap. 
Her begynte vi å jobbe konkret med førforståelse og forventningsoppbygging ved lesing av 
bøker. Vi jobbet med dialogisk lesing og lesestopp samtidig som hele personalgruppen 
notere ned hver gang de leste en bok. Vi etablerte faste lesegrupper på hver avdeling - noe 
vi også følger opp fremdeles. På våre ukentlige avdelingsmøter presenterte personalet 
praksisfortellinger utfra sine egne leseerfaringer fra uken i forkant. Styrer var med på 
avdelingsmøtene for å kunne trekke tråder fra alle avdelinger, og sikre at vi går i samme 
retning.  
 
I Tuneskipet barnehage har vi en kultur og en forventning om at hele personalgruppen skal 
være delaktige i endringsarbeid og i pedagogiske diskusjoner. Det er en kultur for at 
pedagogisk arbeid skal forankres i alle ledd og samarbeidsarenaer - noe som er 
suksessfaktoren for at vi har lykkes så godt med dette arbeidet.  
 
I fase 3, nedfrysing/ freeze- fasen, som vi befinner oss i nå skal den nye tilnærmingsmåten 
bli etablert. Her skal arbeidet brukes i praksis og bli implementert som en del av oss i 
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hverdagen. Slike endringsprosesser tar tid, og vi vet at dette kan ta 3-5 år. Den nye 
kunnskapen, nye arbeidsoppgaver skal etableres og forankres og føre til en varig endring. 
For å få til denne varige endringen er det svært viktig at vi hele tiden holder temaet «varmt». 
 
I denne fasen er det ekstra viktig å ha fokus på møtestruktur og oppfølging av strukturen. 
Ved å følge vår faste «møtemal», blir vi ukentlig «tvunget»/ påminnet til å fortsette arbeidet. 
På ukentlige avdelingsmøter skal avtaler konkretiseres på avdelingsnivå og følges opp. Dette 
tydeliggjøres via våre faste maler for gjennomføring og innhold av møter og referater. Med 
slike klare planer, tidsfrister og skriftlige tiltak vil dette ansvarliggjøre alle, og bidra til en varig 
endring av arbeidsmåter og atferd. Vi må fortsatt være tålmodige og tåle perioder med litt 
frustrasjon. Tid er et viktig nøkkelord, og i det øyeblikket det oppleves at personalet kan bli lei 
av repetisjon, da har vi bare så vidt begynt reisen.  
 
Vi har en stabil personalgruppe med lav turnover, noe som innebærer at majoriteten av 
personalet har vært med på hele reisen. Det er kort vei å hente opp erfaringer, kartlegginger 
og ståstedsanalyser fra fase 1 og fase 2, og memorere og repetere tidligere funn og avtaler. 
En kort repetisjon er ofte nok, og alle vet hva vi snakker om. Likevel er repetisjon meget 
viktig for å hold temaet varmt. 
 
Sarpsborg kommune sin satsing på språkarbeid med skolering av språkveiledere, 
pilotgrupper og kursing av assistenter har vært av meget god kvalitet. Disse tiltakene har 
vært til stor hjelp og stor drivkraft i vårt arbeid med språk og språkmiljø ved Tuneskipet 
barnehage. 
 
Språkveileder har vært aktiv både internt og eksternt. Hun har vært en stor bidragsyter, og 
har hatt innlegg på alle våre personalmøter i etterkant av språkveiledersamlinger. I fellesskap 
har vi tilpasset dette internt hos oss. Språkveileder har også hatt spesielt ansvar knyttet til 
formidling av språkutvikling på våre foreldremøter. 
 
Vi har konkrete planer for videre arbeid. Hele personalgruppa er nå i gang med en analyse 
av egne holdninger og praksis knyttet til språk, bøker og lesevaner. I tillegg til dette er vi i 
gang med å kartlegge våre lesevaner for å sikre at alle barn blir ivaretatt. Dette er en 
kartlegging som tar for seg hvor ofte personalet leser, hvem de leser for, hvem som tar 
initiativ til lesingen osv. Dette gjøres frem mot neste personalmøte hvor vi ser resultat av 
funn, og setter nye mål med tidsfrister og oppfølging på avdelingsnivå. 
 
Nå når vi befinner oss i nedfrysningsfasen for å få til en varig endring, har vi parallelt startet 
opp et utviklingsarbeid knyttet til lek og lekemiljøer. I arbeidet knyttet til lek befinner vi 
oss i fase 1 (opptiningsfase) hvor vi kartlegger voksendeltagelse, har økt fokus på leker, 
materiell og tilgjengelighet. Ved å jobbe parallelt med disse to områdene er vårt mål å 
utjevne forskjeller og funn fra GoBaN-prosjektet. Samtidig fortsetter vi vår reise, og bestreber 
oss mot å bli en høykvalitetsbarnehage med fokus på et godt språk – og lekemiljø hvor vi 
ivaretar alle barn. 
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Læremiddelbasen 
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst drifter en læremiddelbase. Basen består av en 
mengde læremidler og konkretiseringsmateriell innenfor alle fagområder, og er tilpasset alle 
aldersgrupper fra barnehage og ut grunnskolen. Ansatte i alle barnehager og i offentlig 
grunnskole kan låne utstyr gratis i Læremiddelbasen. Her kan de også få veiledning i bruk av 
utstyret.  

 
 
I Sarpsborg svarer 20 av 34 barnehager at de benytter seg av Læremiddelbasen. De 
resterende barnehagene viser i hovedsak til beliggenhet, et tungvint system for å få oversikt 
over tilgjengelig utstyr og glemsel som grunner for hvorfor de ikke benytter seg av tilbudet. 

Her forteller pedagoger i Kulås barnehage hvordan de har brukt konkretiseringsmateriell fra 
Læremiddelbasen i språkarbeidet i barnehagen: 

 
BRUK AV MATERIELL FRA LÆREMIDDELBASEN I DET SPRÅKSTIMULERENDE 
ARBEIDET – Kulås barnehage 
 
«Vi har brukt lærermiddelbasen til å låne materiell  
som kan brukes med både små og store barn.  
Vi har språk som satsningsområde, og vi har  
brukt materiell spesielt inn mot dette. Grep om  
begreper har vi sett at er et veldig godt  
hjelpemiddel til å få i gang samtaler mellom  
barn-barn og barn-voksne. De begrepene som  
ligger ved har også gitt grobunn til å innarbeide  
andre begreper. Dette er også et godt redskap til 
å kartlegge språkforståelse hos barna. Vi har ofte  
brukt dette inn mot mindre grupper.   
 
Vi har også lånt leker fra basen for å få variasjon på de lekene man enhver tid har på 
avdelingen. 
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Vi bruker utstyr fra lærermiddelbasen for å kunne gjennomføre gode språkgrupper i mindre 
grupper. Gjennom lærermiddelbasen har vi også fått ideer og kunnskap til å lage eget 
materiell vi bruker i barnehagen.» 

Småbarnsavdelingene har 
ofte lånt språkkofferter. 
Gjennom de kan man 
dramatisere eventyr gjennom 
konkreter. For vår 
barnegruppe slår dette veldig 
heldig ut. Dette har inspirert til 
at vi har laget mange 
språkkofferter selv i 
barnehagen. 

Konkretisering og bruk av språkkofferter i Kulås barnehage:  

 Hver bok skal ha konkrete gjenstander som gir et bilde av innholdet i boken. 
Konkretene kan være dyr, biler, mennesker etc.  

 Når barna får kjennskap til konkretene før vi leser boka, vil de lettere forstå 
begrepet og se sammenhengen i historien.  

 Det at man kan se og ta på konkretene fører til at barna lettere kan forstå bildene i 
boken og kan se sammenhengen mellom bilder og virkelighet.  

 Konkretene gir et godt utgangspunkt for språklig aktivitet og deltakelse. Slik kan 
man forstå ord og utvikle begreper.  

Ved bruk av begreper håper vi at barna skal:  

 Inspirere til rollelek  

 Bruke sang og regler  

 Forstå -side, -under, -overbegreper og få en mer helhetlig språkforståelse.  

 Inspirasjon til egen dramatisering.  

 Bedre ordforråd slik at man kan ordne opp i konflikter selv  

 Gjøre seg bedre forstått i lek 
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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. Nasjonale og lokale planer har vært førende for hvilke 
satsingsområder og kompetanseutviklingstiltak som har vært prioritert og gjennomført for 
barnehageansatte i Sarpsborg 2019.   

De siste årene har Sarpsborg kommune blitt tildelt statlige kompetansemidler på bakgrunn 
av søknad om tilskudd til gjennomføring av kompetanseutviklingsplaner. I 2019 ble Regional 
ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling innført, noe som medførte en endring i 
tildelingen og bruken av de statlige kompetansemidlene. Kompetansetiltakene som har vært 
gjennomført for barnehageansatte i Sarpsborg i 2019 har vært finansiert gjennom tidligere 
tildelte statlige kompetansemidler og kommunale midler.  

 

 

Slik gjør vi det i 2020 
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. Vi jobber fortsatt 
med form og innhold i veien videre for språkveiledernettverkt etter innspill fra 
barnehagene. 
 
Arbeidet med opplæring og implementering av begrepsmodellen i barnehagene i regi 
av St. Marie læringssenter fortsetter. Opplæringen evalueres og andre tilnærminger til 
opplæring og veiledning vurderes. Det utarbeides en brosjyre/ støttemateriell om 
begrepsmodellen. iPad som verktøy for språklæring videreføres i regi av St. Marie 
læringssenter og 4 nye barnehager inviteres inn i prosjektet i 2020. Nettverket for 
deltakere i iPad- prosjektet opprettholdes og utvides til også å gjelde barnehagene som 
er med i iPad- prosjektet 2020. 
 
Læremiddelbasen utvikles videre med nytt og aktuelt materiell. Relevant materiell 
benyttes i nettverk og kurs for barnehageansatte. 
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6.1 Barnehagene har godt kvalifiserte medarbeidere 

Kompetanseutviklingstilbud  
I tillegg til kompetanseheving som er tett knyttet til satsingsområdene språk- og realfag, 
Trygghetssirkelen, sosial kompetanse, mobbing og barnehagens digitale praksis har det vært 
følgende kompetanseutviklingstilbud for barnehageansatte i Sarpsborg:   

Barnehagefaglig grunnkompetanse  
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst har årlig siden 2016 arrangert kursrekker for 
fagarbeidere og assistenter. Kursrekken består av fem samlinger hvor temaene er: 
implementering av rammeplan i henhold til barnehagens samfunnsmandat, den gode 
barndommen, mobbing i barnehagen og barns språkutvikling og språkmiljø i barnehagen. 
Høsten 2019 var det oppstart av en ny gruppe med 26 fagarbeidere og assistenter.  

«Rett på» 
«Rett på» er et samarbeid mellom Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og 
Barnehagenett, og et seminar 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 til erfaringsdeling på tvers av 
barnehager, og til at deltakerne får med seg konkrete tips tilbake til egen barnehage. I 2019 
ble det gjennomført fire seminarer for barnehagelærere hvor temaene var dokumentasjon, 
den viktige leken og de minste barna i barnehagen. «Rett på» har blitt et populært 
kompetansetilbud, og det har vært stor oppslutning og deltakelse på seminarene. Seminaret 
om de minste barna i barnehagen ble satt opp i to omganger.  

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling for Oslo og Viken 
Regional ordning skal bidra til å sikre at alle barn får likeverdige barnehagetilbud med høy 
kvalitet. Kompetanseutvikling er et av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte 
barnehageeiers ansvar for kompetanse- og kvalitetsutvikling, og tiltak i regional ordning skal 
støtte barnehageeiers ansvar i dette arbeidet. Fylkesmannen i Oslo og Viken administrerer 
ordningen via samarbeidsforum og tematiske arbeidsgrupper. Sarpsborg kommune som 
barnehagemyndighet har med en deltaker i en av de tematiske arbeidsgruppene. 
Barnehageeier eller nettverk av barnehageeiere melder årlig inn behovsmelding til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken på et av følgende satsingsområder: barnehagen som 
pedagogisk virksomhet, et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning, språk og 
kommunikasjon eller barnehagens verdigrunnlag. I 2019 har tre familiebarnehager og to 
ordinære barnehager fra Sarpsborg deltatt i ordningen, og de har fått tett oppfølging fra 
Høgskolen i Østfold.  
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ERFARINGER SOM FAMILIEBARNEHAGENE HAR GJORT SEG MED DEN REGIONALE 
KOMPETANSEORDNINGEN:  
 
De tre familiebarnehagene har hatt et samarbeid og deltatt i den Regionale 
kompetanseordningen sammen. Personalet har gitt tilbakemelding om at de har hatt stort 
utbytte av å delta i ordningen, og de er godt fornøyd med oppfølgingen fra Høgskolen. 
Familiebarnehagene har et lite fagmiljø, og det er derfor spesielt nyttig å ha flere å reflektere 
sammen med både på leder-/ veiledernivå og i hele personalgruppen. Den regionale 
kompetanseordningen har gitt personalet mulighet til å reflektere og diskutere aktuelle faglige 
temaer og teori sammen med fagfolk fra Høgskolen og ansatte fra andre familiebarnehager. 
Dette har bidratt til å styrke leder/- veileder rollen og assistentenes refleksjon på egen 
praksis. Når oppfølgingen fra Høgskolen avsluttes vil familiebarnehagene fortsette 
samarbeidet om felles kompetanseheving og deling av kunnskap og erfaringer.  

 

Videreutdanningstilbud for barnehagelærere og styrere 
De siste årene har staten og fylkesmannen hatt stor satsing på ulike videreutdanningstilbud 
for barnehageansatte. Interessen for de ulike tilbudene har vært god, men alle som har søkt 
har ikke fått tilbud om studieplass. Høsten 2019 startet det opp deltakere på følgende tilbud 
fra Sarpsborg: 

 1 styrer på videreutdanning for styrere 

 2 barnehagelærere på videreutdanning Naturfag og matematikk 

 3 barnehagelærer på videreutdanning Språk og språklæring 

 4 barnehagelærere på videreutdanning i Veiledning 

I tillegg har Sarpsborg hatt deltakere med på deltids barnehagelærerutdanning og andre 
etter- og videreutdanningstilbud.    

Til noen videreutdanningstilbud har det fulgt med tilretteleggingsmidler. Disse midlene 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.  

Veiledning av nyutdannede skal bidra 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. 
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Kvalitetsverktøy  
Kvalitetsvurdering er viktig for å utvikle barnehagen som organisasjon, og er en forutsetning 
for kvalitetsutvikling. Et systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som 
en lærende organisasjon. Barnehagens arbeid skal planlegges og vurderes, noe som betyr 
at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens 
planer, barnehageloven og rammeplanen. I dette arbeidet er det viktig at det legges til rette 
for individuelle og kollektive læringsprosesser ute i den enkelte barnehage, og at det 
benyttes ulike kvalitetsverktøy for å skape refleksjon og diskusjon i personalgruppa.  

Sarpsborg kommune har som barnehageeier etablert et kvalitetsvurderingssystem for sine 
barnehager, og i 2019 ble det gjennomført barnehagevurdering i Sarpsborgmarka 
barnehage. 

De private barnehagene har ulike systemer for hvordan de vurderer barnehagens 
pedagogiske virksomhet og jobber med kvalitetsutvikling.   

En undersøkelse for barnehagene i Sarpsborg viser at barnehagene har gode systemer for å 
vurdere praksis, og at det benyttes ulike verktøy i arbeidet med å skape refleksjon og 
utvikling hos de ansatte. Praksisfortellinger, filmer, fagartikler, case, dialogspill, Reflexbox, 
veiledning og reflekterende team er eksempler på verktøy/ metoder som barnehagene 
benytter. I tillegg bruker noen barnehager kompetansepakker innenfor språkløyper og 
realfagsløyper som en støtte i barnehagens arbeid med kompetanse og kvalitet.   

Ledelse i barnehagene i Sarpsborg skal kjennetegnes av tett samhandling mellom leder og 
de som skal ledes, og kommunens barnehageledere skal være tett på sine ansatte gjennom 
blant annet bruk av barnehagevandring. Lederne i de kommunale barnehagene benytter 
barnehagevandring som verktøy for kvalitetsutvikling. De private barnehagene er lite kjent 
med verktøyet barnehagevandring, men flere av de lederne har signalisert at de er 
interessert i å bli bedre kjent med verktøyet.  

 
 
BARNEHAGEVANDRING – ET VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING 
       -  en praksisfortelling fra Marita Halås teamleder i Stasjonsbyen barnehage 

«Barnehagevandring er en observasjonsmetode som bidrar til at lederen kan se, støtte og 
utfordre de ansatte. Lederen observerer det som foregår i en bestemt pedagogisk situasjon. 
Observasjonene drøftes og reflekteres over i en veilednings-/refleksjonssamtale, og tas med 
videre i planlegging og oppfølging av det pedagogiske arbeidet. 

Barnehagevandring er et godt verktøy for ledere til å komme tett på den pedagogiske 
praksisen i barnehagen. På kort tid ser man barna, medarbeiderne og skaffer seg nyttig 
kunnskap om det pedagogiske arbeidet. Prosessen bidrar til å sikre at det jobbes mot felles 
mål samt utvikle god og likeverdig kvalitet i hele barnehagen. 

Jeg har gjennomført barnehagevandring på ulike måter i flere barnehager. Jeg har valgt å 
inkludere hele personalet i barnehagevandringen. Jeg har benyttet både videofilming og 
observasjonsskjemaer. Mine erfaringer er at bruk av video kan gi “kunstige” situasjoner for 
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både ansatte og barna. I tillegg blir prosessen mer omfattende og oppleves mer 
ressurskrevende. Jeg har observert både på individ og gruppe/avdelingsnivå. I forkant har vi 
alltid en prosess med personalet som skal delta hvor vi går gjennom kriterier og tidsplan. 
Noen ganger har avdelingene selv hatt spesifikke ønsker om hva jeg skal se etter, og hvilke 
situasjoner de ønsker skal observeres. Andre ganger har vi valgt kriterier ut fra barnehagens 
satsningsområder. Jeg observerer det som faktisk skjer, og gjør notater underveis. Det er 
viktig at vi tar utgangspunkt i en positiv grunnholdning gjennom hele prosessen. I etterkant 
av observasjonene har vi et oppsummerings-/dialogmøte hvor jeg forteller hva jeg har sett, 
gir konstruktive tilbakemeldinger, reflekterer over «funnene», og blir enige om veien videre. 
Samtalene er ikke en vurdering fra leders perspektiv, men har fokus på mestring i forhold til 
kriteriene. Det er viktig at samtalene er preget av åpenhet og gjensidig respekt.  

Barnehagevandring er et verktøy som både hver enkelt medarbeider, jeg som leder, og ikke 
minst barnehagen som helhet har nytte av. For meg som leder har barnehagevandring 
nytteverdi ved at jeg kommer nærmere inn på den enkelte medarbeider, og det daglige 
pedagogiske arbeidet. De reflekterende samtalene i etterkant gir meg god oversikt over den 
pedagogiske praksisen. Jeg som leder får nyttig kunnskap og informasjon som jeg tar med 
videre inn i planlegging og organisering av barnehagedriften. Jeg har også god erfaring med 
barnehagevandring utenfor egen arbeidsplass. Barnehagevandringen blir da et blikk 
“utenfra”, noe som gjør at jeg kan se andre ting og stille andre spørsmål. 
 
Tilbakemeldingene fra de ansatte har vært positive. Noen har vært overrasket over hvor mye 
jeg har sett på kort tid. Barnehagevandring oppleves som relasjonsbyggende mellom leder 
og medarbeidere, og bidrar til å skape trygghet. Noen medarbeidere syns det var skummelt i 
forkant, men hadde en god opplevelse i etterkant. De ansatte setter pris på å få konkrete 
tilbakemeldinger, og kunne reflektere over praksis på denne måten. 
 
Søren Kierkegaard (1962), har sagt: «At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et 
menneske til et bestemt sted, først og fremst må passe på å finne ham der hvor han er og 
begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. For i sannhet å kunne hjelpe en 
annen, må jeg forstå mer enn ham – men dog vel først og fremst forstå det han forstår.»  
Dette sitatet syns jeg er beskrivende for barnehagevandringsprosessen.  
Jeg mener at barnehagevandring er et effektfullt verktøy i en lærende organisasjon som 
barnehagen.» 
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Slik gjør vi det i 2020 
Den enkelte barnehageeier gjennomfører kompetanseanalyse i egen organisasjon 
og utarbeider en kompetanseplan for personalet. Barnehageeiere som har behov for 
veiledning og støtte i arbeidet med kompetanse- og kvalitetsutvikling melder behov til 
Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling.  
 
Barnehageeier/ leder stimulerer og motiverer barnehagelærere, fagarbeidere og 
assistenter til å delta på ulike videre- og etterutdanningstilbud i regi av 
Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og Fagskolen. Videreutdanninger innenfor 
veiledning, natur og matematikk, migrasjonspedagogikk og spesialpedagogikk/ 
sosialpedagogikk skal prioriteres.  

Den enkelte barnehageeier/ leder sikrer at barnehagen benytter ulike verktøy i 
arbeidet med kompetanse og kvalitetsutvikling. I 2020 vil kommunen ha et spesielt 
fokus på verktøy som barnehagevandring, språkløyper og realfagsløyper.  
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Helhet og sammenheng  
SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET 2019 2020 2021 2022 2023 

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  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   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 2023 
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    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    X 
T3 Tb23 Barnehagene benytter systematisk observasjon og kartlegging av 

språkferdigheter med fokus på tidlig innsats 
X    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  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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(X = år for evaluering/status og rapportering i Kvalitetsmeldingen) 

 

         

Kompetanse og rekruttering  
SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET 2019 2020 2021 2022 2023 
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 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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