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Innledning 
 
Kvalitetsmelding for barnehager i Sarpsborg kommune er utarbeidet for å gi informasjon om 
tilstand og status i barnehagesektoren i 2020. Meldingen skal danne et utgangspunkt for 
dialog, drøfting og planlegging av arbeidet med kvalitetsutvikling i Sarpsborgbarnehagen.  
 
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. Forskning støtter opp om at 
barnehager med høy kvalitet virker positivt på barns utvikling, men at det samtidig er store 
variasjoner i kvaliteten i norske barnehager. I et godt barnehagemiljø deltar alle barn på egne 
premisser der de møtes med respekt og anerkjennelse, uavhengig av funkjsonsnivå og 
sosial bakgrunn. Gode barnehager har betydning både i et individ- og samfunnsperspektiv. 
Barnehageeiere, det kommunale støttesystemet og ansatte i barnehagen deler et felles 
ansvar for å utvikle å ta i bruk kunnskap om hva som gir og opprettholder gode betingelser 
for omsorg, lek, læring og danning i barnehagen.  
 
Oppvekstplanen 2018-2030 Sammen skaper vi Sarpsborg- der barn og unge lykkes er et av 
flere kommunale virkemidler for å videreutvikle et barnehagetilbud av 
høy kvalitet. Kommunedelplanen er et viktig verktøy for å sikre en enhetlig forståelse for 
planlegging og gjennomføring av tiltak innenfor oppvekstområdet i planperioden. Den skal 
støtte barnehageledere, barnehageansatte og det kommunale støttesystemet til å arbeide 
med barnehagens kjerneaktiviteter og styrke den samlede kapasiteten i barnehagen. 
 

Året 2020 ble et spesielt år, ikke bare for Sarpsborg og Norge, men for hele verden. 12.mars 
2020 stengte Norge helt ned, med de strengeste og mest inngripende tiltak vi har hatt i 
fredstid. Etter gjenåpningen av barnehagene har barnehageansatte, barna og foreldre måtte 
forholde seg til en «ny barnehagehverdag». Mye oppmerksomhet har vært rettet mot 
smittevernsarbeid og tilpasning til smittevernsveilederen. Det ble innført en trafikklysmodell 
med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehagene skal følge, og 
gjennom høsten 2020 vekslet barnehagene mellom å ligge på gult og rødt nivå. Ansatte i 
stab og støttefunksjoner som ikke jobber direkte med barna var store deler av 2020 på 
hjemmekontor og all samhandling har foregått digitalt. Mye av den planlagte aktiviteten 
knyttet til utviklingsarbeid og kompetanseheving har blitt utsatt, og noe har også blitt avlyst. 
Barnehageansattes fellestid ble i stor grad brukt til planlegging og organisering av hverdagen 
for å ivareta retningslinjer for smittevern. Digitale plattformer og løsninger har vært nyttige 
verktøy i oppfølgingen av personalet og gjort det mulig å opprettholde noe utviklingsarbeid 
knyttet til barnehagenes satsningsområder.  

Koronasituasjonen har ført til ny læring og utvikling på flere områder, hjulene er holdt godt i 
gang, men barnehagene og de kommunale støttetjenestene er preget av at året har vært 
uforutsigbart. Fokuset har vært på drift, at barna har fått et så godt barnehagetilbud som 
mulig uansett hvilket trafikklysnivå barnehagene har befunnet seg på, og ivaretakelsen av 
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utsatte og sårbare barn. Her har barnehageansatte og barnehagelederne lagt ned en 
imponerende innsats. 

Sammendrag 

Barnehagesektoren har vært gjennom et år der smittevern og drift har hatt stort fokus. Før 
pandemien opererte allerede barnehagene på stramme tidsskjema når det kommer til 
utviklingstid for personalet. Med covid-19 ble barnehagenes fellesmøter i stor grad satt til 
side for å kunne opprettholde forsvarlig drift i et smittevernperspektiv.  
 
Pandemien preger årets melding på alle områder. Barnehagen skal være en lærende 
organisasjon, og det pedagogiske utviklingsarbeidet er grunnmuren i barnehagens 
profesjonsutøvelse. Med drift på rødt og gult nivå har rammene for dette utviklingsarbeidet 
vært veldig annerledes enn hva man er vant til. Allikevel viser årets melding at ledere og 
barnehageansatte har en enorm kapasitet og vilje til å jobbe målrettet under krevende 
forhold. Sammen har de funnet nye, effektive samarbeidsarenaer og den digitale 
kompetansen har fått et stort løft i sektoren. Ulike digitale kvalitetsverktøy og ressurser har 
vært benyttet i arbeidet med å styrke personalets kompetanse, samt i barnehagenes 
vurdering av egen praksis. Barnehagene i Sarpsborg har jobbet godt med 
kompetanseutvikling over tid, derfor har de også tålt en periode med mindre trykk på 
utviklingsarbeidet. Pandemien har også bidratt til at ledere og barnehageansatte har fått 
mulighet til å stoppe opp, reflektere over eget ståsted og status knyttet til 
kompetanseutvikling og utviklingsarbeid i egen virksomhet.    
 
Status på utvalgte innsatsområder i Oppvekstplanen og praksisblikkene som blir presentert i 
årets kvalitetsmelding viser at det pågår mye godt arbeid i Sarpsborgbarnehagene for å gi et 
kvalitativt godt barnehagetilbud til barn og foreldre. Det er et stort fokus på barnehagens 
læringsmiljø hvor lek er den viktigste arenaen for relasjonsarbeid, språk og å fremme et godt 
psykososialt barnehagemiljø som også innbefatter arbeidet med å bli helsefremmende 
barnehager. Dette er en del av det forebyggende arbeidet og den tidlige innsatsen som skal 
bidra til at barna i Sarpsborg skal lykkes. Gjennom pandemien har ansatte med faglig 
trygghet brukt tiden i større grad med barna, uforstyrret av møtevirksomheten som preger 
hverdagen til vanlig. De forteller om positive bieffekter av mindre barnegrupper og større 
voksentetthet gjennom dagen. Pedagoger forteller om rammer som har gitt relasjonsarbeid 
gode kår og leken som har blomstret. Barnehagens arbeid skal foregå i nær forståelse og 
samarbeid med barnas hjem, og et godt foreldresamarbeid er viktig for å skape helhet og 
sammenheng i barns hverdag. Tilvenning er en viktig periode for barn og foreldre i 
barnehagen, og kvalitetsmeldingen presenterer flere praksisblikk som viser hvordan 
barnehagene arbeider med tilvenningsperioden og gode overganger innad i barnehagen.  
 
Meldingen viser at barnehagene og kommunens ulike støttetjenester har et felles ønske om 
å jobbe helhetlig og i felles retning for å skape et miljø der alle barn inkluderes og opplever 
mestring. Kommunen har i løpet av 2020 hatt et stort fokus på de sårbare barna og deres 
familier, og barn det er knyttet bekymring rundt.  
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Et annerledes år under Korona  

Kriseledelse 
12.mars 2020 stengte Norge helt ned, med de strengeste og mest inngripende tiltak vi har 
hatt i fredstid. Sarpsborg kommune satte krisestab og det samme ble gjort på 
oppvekstområdet. I kommunedirektørs kriseledelse har direktør og assisterende direktør 
oppvekst deltatt gjennom hele perioden og tatt med seg aktuelle problemstillinger og 
drøftinger fra den kommunale kriseledelsen til krisestab oppvekst. Virksomhetslederne 
rapporterte daglig til direktør om hvordan situasjonen var på deres virksomhet. Rapportene 
hadde særlig fokus på utsatte barn og unge, og hvordan den enkelte barnehage ivaretok 
denne gruppen.  
Direktør har sendt ut informasjonsmailer til lederne ved behov, i perioder med høyt 
smittetrykk har dette vært daglig, i roligere perioder har det forekommet ved behov. Det har 
vært avholdt virksomhetsledermøter knyttet til koronasituasjonen jevnlig og ved behov. Det 
har også vært avholdt jevnlige medbestemmelsesmøter med de hovedtillitsvalgte i hele 
perioden. Assisterende direktør har i samme periode holdt de private barnehagene oppdatert 
på hva som skjer og hvilke beslutninger som ble fattet i kriseledelsen. De private 
barnehagene er også innkalt til noen av møtene som direktør har holdt for lederne. 

Ved ett par tilfeller har direktør oppvekst i samarbeid med smittevernoverlegen holdt 
nettmøter for alle ansatte i oppvekst sektoren i Sarpsborg. Det har vært anledning til å sende 
inn spørsmål i forkant og svar er kommet i dialog mellom direktør og smittevernoverlegen. 
Møtene har vært streamet. 

Oppvekst har forholdt seg til de nasjonale smitteveilederne på barnehage. 
Smittevernveilederen delte inn smitteverntiltakene gjennom en trafikklysmodell. Fargene 
rødt, gult og grønt er benyttet. Gjennom hele pandemien har Sarpsborg ligget på gult eller 
rødt nivå. Det er kun helsemyndighetene nasjonalt eller lokalt som har anledning til å fatte 
vedtak om hvilket nivå barnehagene skal ligge på. Det ble i tillegg laget en lokal 
beredskapsplan med supplerende rutiner og felles føringer, som jevnlig er evaluert og justert. 
Vi har også forholdt oss til de nasjonale føringene knyttet til tilbud for utsatte barn og unge og 
foresatte i samfunnskritiske funksjoner. Stab oppvekst gjennomførte risiko- og 
sårbarhetsanalyser på alle aktuelle områder og praksis ble justert etter disse.  

Risiko- og sårbarhetsanalyser   
For å kunne ivareta barna og de ansatte på best mulig måte, samt gjennomføre en forsvarlig 
opplæringssituasjon, ble det gjennomført flere risikovurderinger: 

 Ivaretakelse av smittevern ved rødt og gult nivå ved barnehager – pandemi 

 Åpne ordinære barnehager – pandemi 

 Barn og unge med store omsorgsbehov – pandemi 

 Ansatte med ansvar for barn og unge i barnehager og skoler under 
koronapandemien 

 Tilsyn med barn/elever av foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner 

Som oppfølging av disse risikovurderingene, ble det iverksatt tiltak rettet mot barn og 
ansatte. Det er den enkelte barnehageeier som står ansvarlig for å gjennomføre 
risikovurderinger for sin virksomhet og legge opp til en forsvarlig drift etter det. 
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Utsatte barn og unge i pandemien 
Barnehagene stengte ned 12. mars 2020. Sarpsborg kommune var tidlig ute med å starte 
arbeidet rundt de utsatte barna og familiene.  

Allerede første uka ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av virksomhetsledere fra 
Forebyggende tjenester, Kompetansesenter rus og psykisk helse, Barnevernstjenesten og 
koordinator for Samhandlingsteamet som fikk i oppdrag å foreslå tiltak for å ivareta utsatte og 
risikoutsatte barn og ungdommer i tiden med stengte barnehager og skoler.  Arbeidet startet 
med kartlegging av hvem og hvor mange barn og unge dette dreide seg om i hver av 
arbeidsgruppas virksomheter. Etter kartlegging skulle graden av bekymring fremkomme og vi 
delte inn i tre kategorier.  

Kategori 1: Alvorlig bekymring med behov for umiddelbart dagtilbud i barnehage/ skole.  

Kategori 2: Alvorlig bekymring med behov for tett oppfølging og hyppig vurdering med tanke 
på dagtilbud barnehage/ skole.  

Kategori 3: Bekymring med behov for jevnlig oppfølging og vurdering av om situasjonen 
endrer seg.  

Arbeidsgruppen var opptatt av at barn og unge med størst bekymring rundt, raskt skulle få 
tilbud om dagtilbud i barnehage eller skole og startet umiddelbart et samarbeid med 
barnehager og skoler om dette. Det ble utarbeidet forslag på nødvendige tiltak for å ivareta 
barn og unge med bekymring rundt. Arbeidsgruppa hadde fokus på at barn og unge med 
bekymring rundt skulle følges opp av tjenestene på de måter det var mulig å få til etter 
smittevernstiltakene, og at det skulle gjøres kontinuerlige vurderinger på tiltak. Det viktigste 
tiltaket for barnehage var å kunne få gi barna et tilbud på dagtid, barnehagene tok kontakt 
med familiene etter kategoriene til arbeidsgruppa og fikk raskt i gang et tilbud til de mest 
sårbare. 

Utover i den stengte perioden økte antall barn som fikk tilbud om dagtilbud i barnehage og 
som benyttet tilbudet.  Når barnehagene igjen åpnet på gult nivå har alle barn hatt et tilbud. 

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. 
Åpen barnehage er en viktig bidragsyter for rekruttering til ordinære barnehager. 
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Åpen barnehage finnes tre steder i Sarpsborg kommune: Åpen barnehage Sentrum (St. 
Olavs barnehage), Åpen barnehage Tindlund (Tindlund barnehage) og Åpen barnehage 
Skjeberg (Sandbakken barnehage). 

Tilbudet Åpen barnehage har som en følge av koronapandemien vært nedstengt siden 12. 
mars 2020. Så lenge barnehagene er på gult eller rødt nivå vil dette tilbudet være stengt. 

I kapittel 1 presenteres tall og fakta om barnehagene for 2020. 

1.1 Barn i barnehage 
Oversikt over barnehager – etableringsår- antall barn pr. 15.12.2020: 
 
Kommunale barnehager Etableringsår Antall barn 

Under 3 år 
Antall barn 
over 3 år 

Fosbyløkka  1978 13 26 
Fritznerbakken 1972 18 45 
Hafslundsøy 1980 32 68 
Sandbakken  2009 28 70 
Sarpsborgmarka 1974 29 58 
Stasjonsbyen 2017 27 42 
St. Olavs 2017 36 68 
Tindlund m/ Barnehagebussen 1972 26 68 
Valaskjold 1977 14 56 
Varteig 2007 8 10 

Sum  231 511 

Private barnehager Etableringsår Antall barn 
Under 3 år 

Antall barn 
over 3 år 

Askeladden- Albert Moeskausvei 1997 28 44 
Askeladden- Færdersgate  1995 15 24 
Baneveien m/ avd. Mobakken 1997 37 76 
Bergsvingen 1991 16 38 
Bikuben 2004 9 17 
Borgen barnehage  1978 19 44 
Fjelldal 1994 15 40 
Grotterødløkka 2005 23 46 
Hannestad 2008 41 64 
Hasle 1980 11 29 
Kulås  2005 25 43 
Lande Gård 2009 24 42 
Læringsverkstedet barnehage  
avd. Bamsebo 

1988 10 14 

Læringsverkstedet barnehage  
avd. Do Re Mi 

1998 21 42 

Læringsverkstedet barnehage avd. 
HinkenHopp 

2004 19 46 
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Læringsverkstedet barnehage  
avd. Kløvningsten 

2004 30 60 

Læringsverkstedet barnehage  
avd. Store Tune Gård  

2003 57 107 

Læringsverkstedet barnehage avd. Ullerøy  2000 11 20 
Løkke 1987 15 24 
Nygårdshaugen 1990 20 37 
Skogro 1998 33 82 
Snarveien 2005 19 64 
Soltun gårdsbarnehage 2008 23 43 
Storeper 2005 40 81 
Tubus Idrettsbarnehage 1990 30 60 
Tuneskipet 1991 18 34 
Tveterhytta 2004 9 18 
Tyrihans 1994 21 50 

Sum  639 1289 

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 
3 

2 
7 
6 
7 

Paletten. Samme eier som Picasso 2006 4 5 
Picasso. Samme eier som Paletten 2013 3 7 
Sagatoppen  2004 8 0 
Skogro  2009 8 0 
Torsbekkdalen  2002 8 0 

Sum  47 34 

 
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 2017- 2020: 

Barn 2017 Barn 2018 Barn 2019 Barn 2020 
2786 2777 2754 2751 
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Årstall Sarps-
borg 

Fredrik
-stad 

Skien Kostra 
gr. 13  

Viken Landet 
uten 
Oslo 

Landet 

Andel barn 1 - 5 år m/ 
bhg.plass 2017 

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

Andel barn 1 - 5 år m/ 
bhg.plass 2018 

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

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

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

Andel barn 1 – 5 år m/ 
bhg.plass 2020 

89,6 90,1 90,9 91,4 91,9 92,9 92,7 

Dekningsgraden har blitt bedre i Sarpsborg i løpet av de siste årene. Som tabellen viser 
ligger dekningsgraden i Sarpsborg for 2020 litt under nivået til Fredrikstad, Skien og Viken. 
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. Tallene for 2018 ligger 
omtrent likt med 2020, variasjoner her kan ha sammenheng med størrelsen på fødselskull. 

Barn under 1 år med barnehageplass:  
 
 

Minoritetsspråklige1 barn i barnehage:  
Oversikt over antall minoritetsspråklige barn i barnehage pr. 15.12.2020.  
2017 2018 2019 2020 
603 634 652 694 

 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år:  
2017 2018 2019 2020 
74,3 79,3 76,9 77,1 

 
Tabellene viser at det har vært en økning i antall minoritetsspråklige barn i barnehagene i 
Sarpsborg fra 2017 til 2020, samtidig ser vi at andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen 
har en liten nedgang fra 2018. 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 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. 

2017 2018 2019 2020 
43 32 41 33 
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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. Prosjektet startet høsten 2018 og ble i 
første omgang utvidet til å være i drift ut juni 2021. Prosjektet er nå ytterligere forlenget til å 
være i drift ut desember 2022. 

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. Samtidig er det 
viktig at barna går i barnehagen løpet ut og ikke slutter året før skolestart. Det handler om 
tidlig innsats for å få ferdigheter i norsk, slik at alle barn kan stå best mulig rustet til 
skolestart. 

Resultat av kartlegginger   
Arbeidet med kartleggingen av barn som ikke går i barnehage viser at det i 2019 var ca. 220 
minoritetsspråklige barn født mellom 2014 – 2018 i Sarpsborg kommune uten 
barnehageplass. I 2020 viser tallene at det er ca.157 minoritetsspråklige barn født mellom 
2015 og 2019 uten barnehageplass. Ut fra kartlegginger kan vi også se en tendens til at 
enkelte minoritetsspråklige foreldre velger å søke barnehageplass kun det siste året før 
skolestart, eller også å si opp barnehageplassen året før skolestart. 

Tiltak i rekrutteringsarbeidet 

Informasjon  
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. Gjennom prosjektet er det 
utarbeidet informasjonsbrosjyrer på forskjellige språk for både Åpen barnehage og det 
ordinære barnehagetilbudet i Sarpsborg kommune. Det har blitt gitt ut informasjon til alle 
barn født 2016, 2017 og 2018 om det pedagogiske innholdet i barnehagen og «rett til 
barnehageplass». Informasjonen gjelder også økonomiske støtteordninger, slik som redusert 
betaling, søsken moderasjon og gratis kjernetid.  

Fysiske møter  
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. 
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.  

Samarbeidet med åpen barnehage har utgått i store deler av 2020 grunnet pandemien og 
nedstenging av dette tilbudet.  
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Tverrfaglig samarbeid  
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. 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.  

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.   

Gjennom 2020 har stoppunktene i Årshjulet vært fulgt opp så langt det har vært mulig. 
Samarbeidet med Familiesentrene har vært gjennomført fysisk innenfor gjeldende 
smittevernregler, på Teams og pr. telefon.  

På grunn av covid-19 og den pågående pandemien har det vært vanskelig å gjennomføre 
fysiske møter i de forskjellige minoritetsspråklige miljøene.  

Samarbeid med barnehagene.  
Minoritetsspråklige foreldre kan ha ulik erfaring med barnehager. Den norske barnehagen 
står i en særstilling internasjonalt. Det er få land som kan sammenlignes med Norge når det 
gjelder barnehage. For å få nødvendig informasjon slik at et godt og likeverdig samarbeid 
kan etableres, må det utvikles rutiner for møter og hvilken informasjon det er nødvendig å gi 
og få. Å ha like rettigheter handler ikke om at alle skal behandles likt, men kanskje nettopp 
behandles forskjellig for å oppnå likeverdighet. Det kan være vanskelig for noen foreldre å 
forstå ting som tas for gitt av de ansatte og foreldre som har kjennskap til norsk barnehage. 
Minoritetsspråklige foreldre kan ha behov for en tettere og en annen oppfølging med tanke 
på informasjon, ekstra tid til samarbeid og bruk av tolk for å oppnå gjensidig forståelse for 
innholdet i barnehagen og å utveksle nødvendige opplysninger om barnets behov.  

I arbeidet med å øke barnehagedeltakelsen for minoritetsspråklige barn over tid er det 
nødvendig å ha et tett samarbeid med barnehagene, slik at de minoritetsspråklige familiene 
får viktig oppfølging og god informasjon om betydningen av at barna går i barnehage løpet 
ut.  
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Informasjon til barnehagene om rekrutteringen og barnehagens rolle i dette arbeidet har vært 
gitt på fagarena og på mail til virksomhetsledere og teamledere i kommunale og private 
barnehager.  

 

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  2017 2018 2019 2020 
Antall barn med redusert foreldrebetaling 535 576 874 841 
20 timer gratis oppholdstid som en del av det 
ordinære barnehagetilbudet 

326 376 741 730 

Slik gjør vi det i 2021 
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.  

Samarbeidet med Åpen barnehage og andre det er naturlig å samarbeide med i 
fysiske møter tas opp igjen så snart smitte situasjonen tillater det.   

Kontakt med barnehagene med tanke på å bistå og å legge til rette for et godt 
foreldresamarbeid med minoritetsspråklige foreldre, slik at de velger barnehage for 
sine barn hele barnehageløpet. 

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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Tabellen viser at det er en nedgang i antall barn som har fått innvilget redusert 
foreldrebetaling og gratis oppholdstid fra 2019 til 2020. Fra 2017 og fram til i dag er det 
allikevel en stor økning i antall barn med redusert foreldrebetaling/gratis oppholdstid. 54 av 
de 730 som har fått innvilget 20 timers gratis oppholdstid, har også fått innvilget redusert pris 
for hele plassen. 

I tillegg har 93 barn fått innvilget friplasser gjennom andre tjenester som for eksempel 
barnevern, asylordninger og lignende, noe som er en økning fra 2019. 

1.4 Tilskudd til gratis barnehage barnehageåret 2019/2020 
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 2020 
hadde tilskuddsmidler blitt brukt til ulike ordninger for 34 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 2017 til 2020 (en plass kan bety flere barn da 
det er barnehager som tilbyr delte plasser):  

Barnehager 2017 2018 2019 2020 
Private -6  7,6  2  4 
Kommunale 70  -16 -25 -7 
Totalt 64 -8,4 -23 -3 

  
Det fremtidige behovet for barnehageplasser må derfor vurderes opp mot nyere prognoser. 
Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet er under utarbeidelse. Denne vil 
omhandle vurdering av behov for fremtidige barnehageplasser. Etter endt hovedopptak i 
2020 hadde vi noe overkapasitet. Vi ser en tendens gjennom flere år til at mange søker 
utenom hovedopptak. Dette gjør det mer utfordrende å planlegge for tilstrekkelig 
barnehagedekning i de ulike inntaksområdene. 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.  
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Oversikt på tilskudd til private barnehager fra 2017 – 2020:  

 
 

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 2017 2018 2019 2020 
Barnehager i Sarpsborg 6,64 6,18 5,9 5,8 
Det nasjonale snittet 6,0 5,8 5,7 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. 

Sarpsborg kommune er opptatt av å styrke den samlede kompetansen i barnehagene. De 
siste årene har det vært fokus på å utdanne ufaglærte ansatte til barne- og 
ungdomsarbeidere.  

Andel ansatte i barnehagene med pedagogisk utdanning er 45 %, andel ansatte med barne- 
og ungdomsarbeiderfag er 16,1 %, noe som er en økning på over 2 %. Andel ansatte med 
annen fagarbeiderutdanning er 2,1 %, 1,1 % har annen høyere utdanning. 35,8 % 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).  

2017 2018 2019 2020 
266 mill. 268 mill. 274 mill. 280 mill. 
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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, midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet og kravet om norskferdigheter, samt dispensasjon fra kravet til 
grunnbemanning.  

Sarpsborg kommune har i 2020 innvilget en dispensasjon fra norm om pedagogisk 
bemanning, og to dispensasjoner fra utdanningskravet for pedagogisk leder.  

Menn i barnehage 
Pr i dag er andel ansatte menn i barnehagene på landsbasis 12 %, mens det i Sarpsborg 
ligger på 15,2 %. Selv om Sarpsborg ligger over landsgjennomsnittet, er det viktig å fortsatt 
ha et fokus på kjønnssammensetning blant personalet i barnehagene. 

Sykefravær  
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 perioden med 
Covid-19 har det vært et stort trykk på personalet i barnehagen. De har jobbet i 1. linja og 
vært i kontakt med barn og voksne hver dag uten anledning til å beskytte seg med 
smittevernutstyr. Gjennom året har det med jevne mellomrom vært ansatte som har vært i 
karantene som følge av at de har vært nærkontakter til smittede eller at de selve har vært 
testet som følge av sykdom. Dette har resultert i at flere ansatte enn normalt har vært 
fraværende i kortere perioder. Det har vært vanskelig å klare å ha nok kompetent personale 
til å utføre jobben i barnehagen. I kortere perioder gjennom året har derfor noen barnehager 
hatt kortere åpningstid eller stengt for å klare opprettholde sikker og smittevernfaglig 
forsvarlig drift. 
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Kapittel 2. Kvalitetssystem og kvalitetsutvikling i barnehagen  

2.1 Nasjonalt kvalitetssystem  
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. Det er opp til den enkelte kommune og barnehageeier å benytte seg av 
dette kvalitetssystemet. Sarpsborg kommune mener at det er et godt kvalitetssystem og 
ønsker at den enkelte barnehage benytter dette som en støtte i sitt kvalitetsarbeid. 
Kvalitetssystemet skal gi: 

 Barnehagen et verktøy til å vurdere og reflektere egen 
praksis som en del av barnehagens kvalitetssystem og 
kvalitetsarbeid.   

 Kommunen som barnehagemyndighet informasjon for å 
vurdere hva de skal føre tilsyn med. 

 Nasjonale myndigheter og kommunen 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. 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 i barnehagen deles inn i struktur-, prosess- og resultatkvalitet. Strukturkvalitet kan for 
eksempel være: personaltetthet, kompetanse, inne- og uteareal, gruppestørrelse og 
organisering. Eksempler på prosesskvalitet kan for eksempel være: lyttende og omsorgsfullt 
samspill mellom voksne og barn og godt samarbeid mellom hjem og barnehage. 
Resultatkvalitet kan for eksempel være: barns trivsel, barns språklige, kognitive og sosiale 
utvikling. Ansatte og deres utdanning og kompetanse (strukturkvalitet) kan påvirke hvordan 
samspillet mellom barn og voksne blir (prosesskvalitet), som igjen har betydning for barnas 
trivsel og utvikling i barnehagen (resultatkvalitet).  

Kvalitetssystemet skal gi informasjon om tilstanden i sektoren, og inneholder ulike verktøy for 
kvalitetsutvikling i barnehagene som til sammen vil kunne si noe om de ulike kvalitetstypene. 
Kunnskapsgrunnlag og kvalitetsverktøy er sentrale elementer i et kvalitetssystem, og skal gi 
aktørene i barnehagesektoren grunnlag for å vurdere og videreutvikle kvaliteten.  

Eksempler på ulike elementer som er tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: 

Kunnskapskilder  Kvalitetsverktøy 
Ståstedsanalyse  Ståstedsanalyse 
Vetuva – barnehageforskning   Ekstern barnehagevurdering 
BASIL   Pedagogisk dokumentasjon 
KOSTRA   Støttemateriell til rammeplanen 
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Forskning  Webinar 
Barnehagefakta  Filmer 
Statistikkportalen  Plakatgenerator 
Nasjonalt barnehageregister (NBR)  Temasider 
Utdanningsspeilet  Foreldreundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen  Reflex 
  Veiledere 

 

2.2 Barnehageeiers rolle  
Den enkelte 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. Barnehageeieren har dermed 
et juridisk ansvar for barnehagens drift og for kvaliteten på barnehagetilbudet.   
 
Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.  
Den enkelte barnehageeier har ansvar for å kartlegge kompetansebehovet og ha en 
langsiktig plan for rekruttering og kompetanseutvikling. Arbeidet med å vurdere og utvikle 
barnehagens kvalitet er en kontinuerlig og systematisk prosess. I dette arbeidet må den 
enkelte barnehage ha mål og planer for arbeidet og ha hensiktsmessige verktøy og metoder 
for å utvikle kvaliteten og sikre at kravene i barnehageloven og rammeplanen oppfylles.   
I januar 2021 vil det skje en endring i barnehageloven og det blir et krav om at barnehageeier 
skal ha internkontroll for å sikre at kravene i barnehageloven med forskrifter følges.  
 
Kommunedelplan Oppvekst  
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.  
 
Planen har fire innsatsområder for utvikling av oppvekstområdet. 
Disse er; 

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

 
Oppvekstplanen tydeliggjør hvordan kommunen skal sikre kvalitet og etterleve de krav og 
forventninger som er rettet mot tjenester innen sektoren.   
 «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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System for dialog, styring og internkontroll 
Direktør oppvekst har gjennom dette året utarbeidet et nytt system for dialog, styring og 
internkontroll for de kommunale virksomhetene. Dette systemet skal implementeres i løpet 
av 2021. De kommunale barnehagene skal hvert år levere en årsmelding som skal være det 
primære skriftlige dokumentet i verdikjeden av kontaktpunkter mellom virksomhet og 
administrativ ledelse i kommunen. Samtidig er målet på sikt at det både skal være en 
rapportering på, og bakgrunnen for, det interne arbeidet med virksomhetsplanen. Dette 
systemet av planer og aktiviteter skal bestå av forutsigbare og tydelige forventninger og gi et 
godt grunnlag for at kommuneområdet oppvekst skal kunne utvikle seg sammen mot å 
realisere målene i Oppvekstplanen. Virksomhetene utarbeider virksomhetsplaner med 
utgangspunkt i kommunedelplanen, og det er dette arbeidet hver virksomhet skal 
oppsummere i en årlig årsmelding. Samlet skal dette dekke Sarpsborg kommune sitt behov 
for dialog, styring og kontroll i verdikjeden på oppvekst, og gi et tydelig og forutsigbart sett av 
oppgaver og forventninger som gjør at det kan brukes mindre tid på rapportering og mer tid 
på kvalitetsutvikling.  
 
De private barnehageeierne har ulike systemer for hvordan de vurderer barnehagens 
virksomhet og jobber med kvalitetsutvikling i sine barnehager. Oppvekstplanen synliggjør og 
forplikter arbeidet med å legge til rette for at alle barn i Sarpsborg skal gis mulighet for en 
god oppvekst og et godt utdanningsløp. Sarpsborg kommune ønsker at oppvekstplanen 
også skal være et viktig styringsdokument for de private barnehagene i kommunen. De 
private barnehagene inviteres årlig til å svare på en miniundersøkelse, for at 
kommuneadministrasjonen skal få en status på utvalgte tiltak i handlingsdelen i 
Oppvekstplanen. Svarene sammenstilles med årsmeldingene fra de kommunale 
barnehagene som grunnlag for måloppnåelse og eventuelt iverksettelse av nye tiltak på 
barnehageområdet. Rapporteringen presenteres i kvalitetsmeldingen. 

2.3 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. 
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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 
virksomhetsledere/styrere i barnehagene. I tillegg inviteres andre virksomheter innenfor 
oppvekstområdet inn.  

I 2020 ble det gjennomført fire fagarenaer med blant annet følgende temaer: 

 Informasjon om samhandlingsteamet 

 Informasjon om PPT 

 Regional kompetanseordning 

 Helsefremmede barnehager 

 Prosedyre/rutine i forbindelse med opptak 

 § 2 Barnehagens innhold og kapittel VA Spesialpedagogisk hjelp, 
tegnspråkopplæring m.m. – prosedyrer og rutiner 

 Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

 Barnevernets organisering 

 Endringer i barnehageloven pr 01.01.2021 

 Informasjon om handlingsprogrammet «Tett på» 

 Foreldreundersøkelsen 

 Barnehagens kompetanseplan 

 Barnehagevandring – et verktøy for kvalitetsutvikling 

 BASIL – årsrapportering 

 Familiesentrene/helsestasjonene – samarbeid med barnehagene 

 Koronasituasjon 
 

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.  
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Barnehagemyndigheten har gjort en risikovurdering på bakgrunn av barnehageeiers plikter 
nedfelt i lovverket. Det er utarbeidet en tiltaksplan for perioden 2020 – 2023 der det framgår 
hvilke områder i lovverket barnehagemyndigheten vil gi veiledning på, og hvilke områder det 
er nødvendig å gjennomføre tilsyn med barnehagene. 

Stedlige tilsyn 
På grunn av pandemien ble det fortløpende gjort en vurdering av hvorvidt stedlige tilsyn lot 
seg gjennomføre. Fare for smitte og smittespredning av Covid-19, samt barnehagenes 
arbeidspress i denne perioden gjorde at ingen stedlige tilsyn ble gjennomført i 2020.   

Skriftlige tilsyn  
Det ble gjennomført økonomisk tilsyn ved Skogro barnehage. Tilsynet omhandler 
barnehagelovens § 14a Krav til bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling til ikke-
kommunale barnehager og skal sikre at det offentlige tilskuddet kommer barna i barnehagen 
til gode. Tilsynet har vært svært omfattende, og ble ikke ferdigstilt i løpet av 2020, men 
fortsetter inn i 2021. 

Bekymringsmeldinger/klagesaker 
Barnehagemyndighet mottok ni bekymringsmeldinger/klagesaker i 2020. Fem saker var 
bekymringsmelding og/eller klage fra foreldre på barnehagen. Fire saker var klagesak fra 
foreldre i forbindelse med opptak. 

Godkjenning 
Barnehagemyndigheten har en plikt til å gi veiledning, og behandle og avgjøre alle søknader 
om godkjenning av barnehage. I 2020 fikk tre private barnehager ny godkjenning. En 
barnehage ble godkjent i nytt bygg, to barnehager fikk ny godkjenning med bakgrunn i 
utvidet leke- og oppholdsareal inne. 

2.4. Fylkesmannen som tilsynsmyndighet 
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 barnehagemyndighetene i 
fylket. 

Fylkesmannen har ikke ført tilsyn med barnehageområdet i Sarpsborg kommune i 2020. 
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Kapittel 3. 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. Forskning 
viser at kvaliteten i den direkte samhandlingen mellom barn og voksne er av avgjørende 
betydning for barns utvikling og psykiske helse. Relasjonskompetanse og trygghetssirkelen 
som verktøy har vært et felles satsningsområde for flere instanser i kommunen. Godt 
tverrfaglig samarbeid og en felles tverrfaglig forståelse er en viktig forutsetning for å skape et 
miljø der alle barn inkluderes og opplever fellesskap og mestring, samt forebygge at 
problemer utvikler seg eller at de blir større enn nødvendig. 

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. 
Godt tverrfaglig samarbeid handler om at de ulike fagmiljøene arbeider sammen og ser 
tilbudene til barn i sammenheng. De ansatte i tjenestene må snakke godt sammen, og 
barnas behov må være utgangspunktet for samarbeidet.  

Barnehageloven understreker at barnehagens arbeid skal foregå i nær forståelse og 
samarbeid med barnas hjem, og at et godt foreldresamarbeid er viktig for å skape helhet og 
sammenheng i barns hverdag. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er 
viktig for det enkelte barns trivsel, utvikling og læring.  
 

3.1 Barn opplever gode sammenhenger i hele læringsløpet 

Oppvekstkonferansen  
Oppvekstkonferansen er en årlig møteplass for innbyggere, foreldre, ansatte og politikere 
med interesse for oppvekst og utdanning. Kommuneområdet oppvekst bruker anledningen til 
å vise seg frem, være åpne om styrker og utfordringer, og på en proaktiv måte vise hva de 
langsiktige løsningene innebærer. En kjent person innleder rundt et oppveksttema. 

Slik gjør vi det i 2021:  
Fra 01.01.2021 er det endringer i barnehageloven. Det vil blant annet bli et krav om at 
barnehageeier skal ha internkontroll med barnehagen for å sikre at barnehagen oppfyller 
kravene i barnehageloven.  
Rapportering og status fra barnehagene på utvalgte tiltak i handlingsdelen i 
Oppvekstplanen er et viktig grunnlag for valg og prioritering av tiltak for barnehageområdet 
i Sarpsborg. Det er ønskelig at alle barnehager i Sarpsborg gir en status, for å få et best 
mulig grunnlag for det videre arbeid og satsninger.  
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I mai 2020 ble oppvekstkonferansen avholdt for første gang. Temaet for konferansen var 
«Hvordan kan barn og voksne ha det bra sammen». Psykolog Hedvig Montgomery var 
hovedgjest og i samtale med direktør oppvekst, Erik Bråthen, berørte de flere sentrale 
temaer. I tillegg deltok ordfører, utvalgsleder for kultur og oppvekst, leder for kommunalt 
foreldreutvalg og ordfører i ungdommens bystyre. Kulturskolen sto for underholdning. 

Konferansen ble streamet via Facebook, Sarpsborg Arbeiderblad og kommunens egen 
hjemmeside. Bare via Facebook hadde over 7000 vært innom sendingen. 

Tilvenning og gode overganger innad i barnehagen  
Tilvenning er en viktig periode for barn og foreldre i barnehagen, og gode rutiner er en støtte 
i denne prosessen. 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. 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 avdeling/ sone/ base.  

Et av tiltakene i Oppvekstplanen er at barnehagene utarbeider en rutine for tilvenning og 
overganger innad i barnehagen. Barnehagene har de siste årene hatt stort fokus på 
tilvenningsperioden, for å ivareta en best mulig start på barnehagehverdagen for barn og 
foreldre. I 2020 svarer 27 av 27 barnehager at de har en rutine for tilvenning og overganger 
innad i barnehagen. Trygghetssirkelen blir av mange barnehager brukt som et verktøy for å 
se og forstå barnets behov og atferd. Koronasituasjonen har satt begrensinger for 
gjennomføring av barnehagenes planer og rutiner for tilvenning. Barnehagene har derfor 
justert planene og rutinene for å følge smittevern og ivaretakelse av barnets behov for en 
trygg og god overgang.   

I praksisblikkene som følger kan vi lese om hvordan Stasjonsbyen, Hafslundsøy og 
Valaskjold barnehage har arbeidet med tilvenningsperioden og overganger innad i 
barnehagen under pandemien.  

Praksisblikk fra Stasjonsbyen barnehage v/ pedagogisk leder Helene Storstrøm Auset  

Tilvenningen 2020 – en annerledes tilvenning 

 

 

 

 

 

 

For 2020 hadde vi planlagt: 

 6 besøksdager over 6 uker i mai og juni 

Vi har hatt god erfaring med en lang, 
foreldreaktiv tilvenning i barnehagen de 
årene Stasjonsbyen barnehage har 
eksistert. Med faglig forankring i 
Trygghetssirkelen, trygghet og tilknytning, 
har vi jobbet med å tilrettelegge for å bli godt 
kjente med hverandre når nye barn og 
familier skal begynne i barnehagen vår. 
Dette for å skape trygghet for både barn og 
foreldre. 
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 Foreldremøte for nye foreldre i mai 

 Muligheter for å leke på barnehagens uteområde både i og utenfor barnehagens 
åpningstid gjennom våren og sommeren  

 5 dagers foreldreaktiv tilvenning i mindre grupper med sin tilknytningsperson ved 
barnehageårets start.  

Å skape trygghet tar tid. Vi har gode erfaringer med at barn og foreldre da får god mulighet til 
å bli bedre kjente med oss i personalet, andre barn og foreldre, omgivelsene og ulike deler 
av hverdagen i barnehagen. Vi får muligheten til å bli bedre kjent med barnet, barnas uttrykk, 
interesser, rutiner, og hvordan barnet er vant med å bli møtt i lek, samspill og 
omsorgssituasjoner. Vi får også gode muligheter til å bli kjent med foreldrene og hva de er 
opptatt av, ønsker og trenger. På denne måten har vi gode forutsetninger for å finne en 
balanse i den gjensidige tilvenningen og tilpasningen til hverandre. Vi ser at denne måten å 
jobbe med tilvenningen på er svært god for både barna og foreldrene, spesielt de som er helt 
nye i barnehagen og ikke har noen relasjon til oss fra før. Overgangen fra hjemmet blir 
mykere og barna klarer å nyttiggjøre seg relasjonen til en i personalet for å regulere seg selv 
raskere når vi får bedre tid til å bli kjent med hverandre i forkant. 

Så kom koronapandemien. Vi var på rødt nivå hele våren 2020 og måtte legge vekk flere av 
planene våre for tilvenningen. Nå sto vi uten muligheter for foreldremøte eller besøksdager 
for de nye barna og foreldrene.  For å bli litt kjent med barna og foreldrene, startet vi med en 
telefonsamtale til foreldrene til alle de nye barna i den første delen av juni, før vi sendte ut 
informasjon om tilvenningen i august. Vi fikk da muligheten til å bli litt kjent med foreldrene og 
barna gjennom foreldrene, og kunne tilrettelegge bedre for tilvenningen i august. Vi ringte 
igjen i slutten av juni for å holde kontakten og høre om de hadde noen spørsmål i forbindelse 
med informasjonen de hadde fått eller andre ting som hadde dukket opp.  

Når august kom kunne vi heldigvis gjennomføre 5 dagers foreldreaktiv tilvenning i mindre 
grupper med 2-4 barn med en foresatt per barn på småbarnsavdelingene, og barn med en 
foresatt i sine kohorter på storbarnsavdelingene.  

Vi merket godt at vi ikke hadde hatt tiden i forkant til å bli kjent. De få tilvenningsdagene 
gjorde at det ble mer intenst for barna når vi kun hadde noen få dager før de skulle være 
uten foresatte med ukjente ansatte, barn, omgivelser og helt nye situasjoner. 
Tilknytningspersonen, samtalene med foreldrene om tilpasning for hvert enkelt barn, og 
foreldrenes muligheter etter de 5 dagene ble ekstra viktig når vi ikke kunne starte 
trygghetsprosessen tidligere. Ut over høsten merket vi godt at det tok lengre tid å bli kjent, 
sammenlignet med tidligere år. Barna ble mer sårbare, trengte lenger tid utover høsten for å 
bli trygge på personalet, barnegruppa og omgivelsene, og brukte da også lenger tid på å 
kunne nyttiggjøre seg tilknytningspersonen, eller en annen ansatt barnet hadde valgt, for å 
være trygg eller kunne regulere følelsene sine.  

Erfaringene vi gjorde oss i 2020 gir oss en viktig bekreftelse på at den tiden vi vanligvis 
bruker gjennom våren og sommeren med barn og foresatte, har stor betydning både for 
barn, foreldre og oss i personalet. Særlig for tryggheten til barnet når det skal være uten 
foresatte i barnehagen. 



SIDE 25  AV 73 
 

 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2020 

 

Praksisblikk fra Hafslundsøy barnehage v/ pedagogisk leder Ida Andersen  

Overganger innad i barnehagen 
 

Vi har laget en prosedyre for overganger innad i barnehagen, der målet er:  

Alle som skal bytte base skal få god tid til å bli kjent med ny base, både det fysiske 
rommet, barna og personalet. Vi skal sikre at overgangen innad i barnehagen er trygg 
og forutsigbar for barna. 
 
Trygghet og gode relasjoner  
Det året barna fyller 3 år, skal de over på stor base ved nytt barnehageår i august. Det er 
viktig at vi opprettholder vårt fokus på trygghet og gode relasjoner, noe vi har arbeidet med 
over flere år. Dette er med på å skape trygge barn som har en forutsigbar 
barnehagehverdag. Barn er ulike og har ulike behov i en slik overgang. Vi tar også hensyn til 
relasjonene mellom barna når vi setter nye grupper på de ulike store basene.  

Tilvenning 
 

 

 

 

 

 

Vi setter av en uke på slutten av sommeren, der barna har tilvenning på stor base. Da blir det 
med en voksen fra hver av småbasene (2 stk.) slik at vi har en tidligvakt og en senvakt som 
er kjent for barna som skal over. Den uka blir det satt stort fokus på at barna skal bli kjent 
med de voksne på stor base, det fysiske miljøet og de andre barna.  

Samarbeid mellom stor og liten base  
Personalet har overgangssamtaler seg imellom på våren, der en ansatt fra liten base og en 
fra stor base drøfter hvordan tilvenningen ser ut til å gå. Vi setter da inn ekstra tiltak der det 
er nødvendig. På denne samtalen blir det også gitt oppmerksomhet rundt barnas interesser 
og behov, slik at den store basen kan møte barnet på best mulig måte ved overgang. 

Foreldresamarbeid 
På våren har vi foreldresamtaler med hver og en slik at foreldrene også får et innblikk i 
hvordan tilvenningen går og hvordan vi skal jobbe med dette videre. På denne samtalen 
snakkes det også om eventuelle forventninger foreldrene har og hva som er annerledes på 
stor base enn på liten base. Foreldrene skal også være med i en tilvenningsprosess, 
gjennom å få god nok informasjon fra oss. Foreldrene og barna får mulighet til sammen å 

Underveis hele våren har vi en naturlig 
tilvenning, der vi bruker uteområdet som 
et ledd i tilvenningen. Barna får være 
mye sammen med de på stor base, 
spise frukt sammen ute, og bygge en 
tidlig relasjon til de voksne på den basen 
man skal til. Vi går også på hyppige 
besøk inne slik at barna får et innblikk i 
det fysiske miljøet der. 
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møte de ansatte og det fysiske miljøet på stor base da vi arrangerer besøkskveld i mai/juni. 
Her får de muligheten til å stille spørsmål og få et innblikk i verden på stor base. 
 
Korona  
 

 

 

 

 

 

 

Vi er gode på endring og vi er gode på trygghet og gode relasjoner, så vi jobber hele tiden for 
at dette skal ligge til grunn for alle overganger innad i barnehagen.  

 

 

 

Praksisblikk fra Valaskjold barnehage v/ styrer Lars Thomas Flekkum 

Overgang mellom liten og stor sone – Koronapandemi og tid for å tenke nytt  
 

 

 

 

 

 

 

I Valaskjold barnehage skal barna oppleve å ha en reell innflytelse på hverdagen og definere 
eget liv. Gjennom dette skal barnet erfare og få kunnskap som skal bidra til å ta de gode 
valgene senere i livet. Med dette bakteppet ble spørsmålet vi diskuterte: «hvordan skal vi 
klare å gi de minste barna en god overgang til stor sone som ivaretar mulighet for egne valg 
og trygge relasjoner?».   

Løsningen ble å omdefinere kohortene i barnehagen fra 2. juni: 

Våren 2020 skulle bli noe utenom det 
vanlige. Med kohorter og ingen 
samarbeid mellom sonene i 
barnehagen var det rom for å tenke 
nytt når det gjelder overgangen mellom 
liten og stor sone. Ved normale 
omstendigheter ville de minste barna 
vært deltakende i hele barnehagen 
gjennom barnehagedagen, men slik 
ble det ikke denne gangen. 

Nå som koronaen er med på å sette 
begrensninger for slik tilvenning, må vi 
tenke litt annerledes, og det krever at vi 
tenker nytt og følger smittevern samtidig 
som vi skal ivareta barnets behov for en 
trygg overgang. Vi gjør så godt vi kan i 
denne unntakstilstanden. Nå har vi satt av 
noen møtepunkt ute (over et gjerde) slik at 
de ansatte på stor base kan snakke litt med 
de barna som skal over fra liten base.  
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Målet vårt med organiseringen var å kunne gi barna som skulle bytte sone mellom liten og 
stor en god overgangsprosess. De skulle få nærme seg livet på Stjernebarna og Englebarna 
med forutsigbare voksenpersoner rundt seg som anerkjente dem med at dette er faktisk 
ganske fint. Det ble flere barn å leke med, nye høyder å strekke seg etter og andre 
utfordringer. Gjennom perioden erfarte vi at barna etablerte nye relasjoner med de barna og 
ansatte på den nye sonen. Ved å la barna etablere relasjoner på denne måte fikk barna en 
aksept for å søke nye mennesker samtidig som de kunne søke trygghet hos de faste. Når 
ferietiden var over og alle nye barn kom til barnehagen ved oppstart av nytt barnehageår var 
det ingen problemer med at de som skulle tilbake til Sommerfuglen returnerte dit. Da var alle 
relasjoner etablert og nye barn kunne starte.  

Parallelt med dette opplevde vi en virkning som det ikke var pratet så mye om.  
Skolestarterne som nå var samlet i samme kohort fikk mye tid sammen. Med vanlig 
organisering av barnehagen er skolegruppen felles, men dette utgikk da barnehagen måtte 
organiseres på en annen måte. Perioden hvor de var sammen opplevde vi at nye vennskap 
ble etablert. De pratet mye om skolestart og fikk en god avslutning på tiden i barnehagen 
sammen. 

Denne måten å organisere overgangen på var for oss en positiv erfaring. Vi fikk oppleve at 
barna tilnærmet seg både ny sone og skole på en god måte. Deler av dette tas med til 
overgangsprosessen også sommeren 2021. 

 

 De eldste barna som skulle starte på skolen ble 
flyttet over i en egen kohort sammen med et 
knippe ansatte. På denne måten fikk vi frigjort noe 
plass på de store sonene i barnehagen.  

 De fra liten som skulle over til stor flyttet over til sin 
nye sone. Hvem ansatte som flyttet med barna var 
avhengig av relasjoner mellom barn og voksne.   

 Utfordringen var de barna som ikke skulle over 
denne høsten – hvordan skulle vi ivareta dem? 
Løsningen vår ble å ta dem med over til den ene 
store sonen sammen med en ansatt ekstra. Det 
var bare 3 barn, og alt tilsa at de skulle være 
rustet til dette såfremt de hadde en trygg person 
med seg. 
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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. 

Rutinebeskrivelsen for god overgang og sammenheng 
mellom barnehage, skole og skolefritidsordning ble 
sluttført og satt i drift i høsten 2019. Hensikten med 
den nye rutinen er å få en likere praksis ute i 
barnehagene og skolene i Sarpsborg kommune. 
Rutinen består av et årshjul og mange 
vedleggsmaler for god sammenheng mellom 
barnehage, skole og skolefritidsordning.   

I forlengelsen 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. Hovedmålet for prosjektet var at Sarpsborg kommune skal få en felles 
forståelse for sammenheng og progresjon i planene det siste året i barnehagen og det første 
året i skolen. Helt konkret skulle prosjektet ende opp med en progresjonsplan med rom for 
lokale tilpasninger basert på rammeplanen og fagfornyelsen. 

På grunn av koronasituasjonen i 2020 har rutinens og pilotprosjektets 
gjennomføringsmuligheter vært svært vanskelig, og mange «stopp» i årshjulet ble avlyst. Det 
gjenstår å håpe at 2021 kan gi større muligheter for at hele rutinen blir iverksatt, og 
prosjektets mål er planlagt ivaretatt i nettverk og arbeidsseminar i 2021. 

 

Slik gjør vi det i 2021 

Rutinebeskrivelsen for overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og SFO 
implementeres og evalueres.  

Pilotprosjektet «Siste året i barnehagen og første året i skolen» ble avsluttet i 2020 og 
prosjektets mål for videre arbeid med en felles progresjonsplan er planlagt ivaretatt i 
nettverk og arbeidsseminar i 2021. 
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3.2 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. 

Samhandlingsteamets arbeid 2020 
Det har ikke kommet meldinger til Samhandlingsteam fra barnehage i 2020. Nedstengingen 
av barnehagene 12. mars førte til bekymringer rundt barn og familier og flere 
virksomhetsledere tok kontakt for råd og drøfting. Det har også vært andre ledere i 
barnehager som i løpet av året har benyttet muligheten til drøfting og hjelp til å koble på riktig 
instans videre og bruk av tiltakskjedemodellen og tiltaksteam. Det kan virke som de da har 
fått nødvending hjelp.  
 

Informasjonsarbeid 
Koordinator for Samhandlingsteam informerte om veileder Felles barn- felles ansvar, 
kommunens tverrfaglige samhandlingssystem og Samhandlingsteamet på fagarena for 
styrere i kommunale og private barnehager januar 2020.  
 

 

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

Slik gjør vi det i 2021 

Det ble i KL des 2020 besluttet at det skal innføres felles ledermøte en til 2 ganger pr 
år. Her skal kommunedirektører og virksomhetsledere med ansvar for tjenester til barn 
og unge fra Helse og velferd, Samfunn og Oppvekst delta. Tema for arbeidet skal være 
samhandling og tidlig innsats. Dette iverksettes høsten 2021. Samhandling og tidlig 
innsats vil også være tema på fagarenaer.  

Informasjonsarbeid ut mot barnehagene om kommunens samhandlingssystem, 
samhandlingsteam og bruk av tiltakskjedemodellen fortsetter i 2021.  
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familiesentrene, 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 Barneverntjenesten, 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 etablert et formelt samarbeid med faste tverrfaglige møter i 
barnehagene for barn det er knyttet bekymring rundt. Det er utarbeidet oversikt over hvilke 
helsesykepleiere som er i hvilke barnehager. I noen tilfeller 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.   
 
En gruppe som det er viktig å ha økt fokus på framover er minoritetsspråklige barn som ikke 
går i barnehage. Foreldrene trenger god veiledning på hvilke tiltak de kan benytte seg av, 
men også motivasjon til å søke barnehage så tidlig som mulig. Helsestasjonene har en viktig 

rolle i prosjektet rekruttering av minoritetsspråklige barn i barnehagen. Årshjulet for dette 
arbeidet beskriver hvilke samarbeidsrutiner som er etablert mellom de ulike 

tjenesteområdene i kommunen.   
 
På grunn av pandemien har forebyggende virksomhet hatt et særlig fokus på sårbare og 
utsatte barn og familier i 2020. De det har vært bekymring for er blitt fulgt tett opp med 
ekstrakonsultasjoner og telefonkontakt.   
 

 

Barneverntjenesten  
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Trygghet, kjærlighet 
og forståelse er sentrale elementer i god omsorg. Barneverntjenesten er først og fremst en 
hjelpetjeneste.  

Barnehagene samarbeider med barneverntjenesten om enkeltsaker og på generelt grunnlag, 
på system- og ledernivå. Barnehageansatte er i en særstilling når det gjelder å observere og 
kunne bli kjent med barns omsorgs- og livssituasjon. Daglig samarbeid med foreldre og 

Slik gjør vi det i 2021 

Alle barnehagene har én helsesykepleier som er deres kontakt og det skal 
gjennomføres halvårig faste samarbeidsmøter mellom barnehagene og 
helsesykepleieren, i tillegg til at helsesykepleieren kan kontaktes ved behov.   
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omsorgspersoner medfører også at barnehageansatte kan stå i dilemmaer og vanskelige 
vurderinger når det oppstår bekymring for barn. Barneverntjenesten er tilgjengelig for 
barnehageansatte i drøftinger og rådgivning rundt bekymring for barn. Og når barnehagene 
melder bekymring skjer dette først og fremst i samarbeid med foreldrene og 
omsorgspersonene.  

Et aktivt samarbeid mellom barnehage, barnevern og foreldre vil bidra til at foreldre og 
familier får den oppfølgingen og hjelpen de er i behov av. Barnehagene er derfor sentrale 
aktører i samarbeidet med tjenester rundt barnet og familien som mottar hjelp i 
barneverntjenesten, i Ansvarsgrupper og nettverksorienterte tiltak, og Familieråd. 
Barnehagene er viktige støttespillere og bidragsytere.   

I 2020 mottok Barneverntjenesten i Sarpsborg meldinger i 807 saker, tilknyttet barn som ikke 
allerede er kjent for barneverntjenesten. Totalt mottok barneverntjenesten 1308 meldinger. 
Det er en betydelig økning fra 2019. Det totale antallet meldinger på barn i barnehagealder 
(0-6 år) var 339, hvorav 202 meldinger var på barn som ikke barnevernet kjente til. Totalt 
meldte barnehagene bekymring i 62 saker og det utgjør 4,7% av meldingene. Barnehagene 
meldte bekymring for 41 barn som barneverntjenesten ikke allerede jobbet med, antallet 
meldinger fra barnehagene er relativt stabilt fra 2019. Bekymringene ble i hovedsak meldt på 
grunnlag av mangler ved foreldreferdigheter, foreldres rusmisbruk og vold i hjemmet/ barnet 
er vitne til vold nære relasjoner.  
 
Betydningen av et tett samarbeid mellom barnevernet og barnehagene ble tydelig når vi i 
mars 2020 opplevde redusert tilgjengelighet ved offentlig tjenestetilbud, fritidstilbud og delvis/ 

helt stenging av dagtilbud til barn og ungdom. Barneverntjenesten var tidlig ute med å 
identifisere de mest utsatte og sårbare barna og familiene, med mål om å tilse at disse barna 
fikk opprettholdt et dagtilbud gjennom bl.a. barnehage. Smitteverntiltak kan potensielt få 
store konsekvenser for sårbare barn og deres familier, for de allerede utsatte familiene kan 
flere faktorer medføre at de får det dårligere på mange livsområder og at eksisterende 
utfordringer blir forsterket. Barnehagene meldte ikke inn flere bekymringsmeldinger enn året 
før, men det ble imidlertid registrert et økt initiativ fra barnehagene på å drøfte bekymringer, 
på generelt grunnlag og tilknyttet konkrete barn barneverntjenesten allerede arbeider med. 
Barneverntjenesten foretok en evaluering av den første perioden av pandemien, hvor bl.a. 
temaet samarbeid med andre tjenester ble berørt. Tilbakemeldingen er at 
barneverntjenestens ansatte erfarte samarbeidet med barnehagene som godt. 
Barneverntjenesten har i tillegg utpekte ansatte som har ansvar for å gi generell informasjon 
og kompetanseheving til barnehagene rundt bekymring for barn. Disse møter barnehagenes 
ansatte etter forespørsel og uttalt behov. Det var ingen henvendelser fra barnehagene til 
barnevernet for denne type samarbeid i 2020 og vi mener at det har en sammenheng med 
pandemien. 

Den kommende barnevernsreformen (2022) vil påvirke ansvar- og oppgavedelingen mellom 
statlig og kommunalt barnevern, og primært innenfor fosterhjemsområdet. Reformen vil i 
tillegg gi barneverntjenesten et økt finansieringsansvar for tiltak. For å forebygge at barn i 
ytterste konsekvens må flytte ut fra sine familier og sitt nærmiljø, vil barneverntjenesten 
styrke innsatsen mot å mobilisere barns og familiers private og offentlige nettverk, ha fokus 
på samhandling med andre tjenester og styrke tiltaksarbeidet i barneverntjenesten.  
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Økt innsats på godt forebyggende arbeid generelt i kommunen kan redusere trykket hos 
barnevernstjenesten, og på lang sikt bidra til færre belastende tiltak.  

 

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 2020:  

 88 henvendelser til tiltaksteam 

 180 aktive saker totalt 

 51 ferdigstilte sakkyndige vurderinger om behov for spesialpedagogisk hjelp 

 36 ferdigstilte gjentatte sakkyndige vurderinger om videreføring av hjelpen 

 10 nye henvisninger om individbasert veiledning 

 6 utredninger for ADHD (før diagnostisering hos BUPP) 

 22 nye henvisninger for logopedi 
 

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

 

Under 2 år 2 år 3 år 4 år 5 år  

3 (0-3) 5 (2-3) 11 (2-9) 16 (4-12) 16 (2-14) 

 

Slik gjør vi det i 2021  

Barneverntjenestens målsetninger i arbeidet med barn og deres familier er å styrke 
tiltaksarbeidet, med målsetning å i større grad iverksette tiltak for å styrke 
foreldreferdigheter og forebygge at barn og ungdom må flytte ut fra sine familier. 
Barneverntjenesten vil i tillegg styrke innsatsen for å mobiliser familie og nettverk 
rundt barnet. Samarbeid med barnehage, skole, helsetjenester, fritidstilbud, NAV o.l. 
vil sikre en koordinert og helhetlig oppfølging av familier vil barneverntjenesten.  
 
For å stimulere til et tettere samarbeid, mellom bl.a. den enkelte barnehage og 
barnevernet, har barneverntjenesten organisert driften sin i distrikt og etter samme 
geografiske inndeling som Familiesentrene. Distriktsavdelingene i barneverntjenesten 
melder inn at organiseringen har styrket samarbeidet i enkeltsaker. For 2020 var det 
en uttalt målsetting at barneverntjenestens distriktsavdelinger skulle strukturere sitt 
samarbeid med barnehagene i det aktuelle distriktet. På grunn av pandemien har ikke 
dette arbeidet blitt igangsatt. Under en pågående pandemi videreføres denne 
målsetningen i et langsiktig perspektiv. 
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I Sarpsborg hadde 3 % av barn i barnehage spesialpedagogisk hjelp. Dette er noe under 
landsgjennomsnittet på 3,4%. På landsbasis var det 72% gutter, mens i Sarpsborg er 80% 
av barna som mottar spesialpedagogisk hjelp gutter.  

Som i 2019 var det overvekt av nye henvisninger for 4.- og 5-åringer. Dette er også tilfellet 
på landsbasis. 5 av 50 henvisninger om sakkyndig vurdering av spesialpedagogisk hjelp 
resulterte i ikke anbefalt rett. Det er et mål å drøfte og belyse godt gjennom tiltaksteam og 
igangsette gode allmennpedagogiske tiltak, slik at de barna som henvises, i stor grad viser 
seg å ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Dette gir best effekt av ressursene til PPT. I 2020 
ser vi en økning i antall barn med omfattende behov for spesialpedagogisk hjelp. 
Habiliteringstjenesten for barn og unge melder om at det på landsbasis har vært en stor 
økning av barn diagnostisert med autisme de siste 5 år, og dette gjenspeiles i barnegruppen 
i Sarpsborg. Det har vist seg å være en utfordring at uforholdsmessig mange barn henvises 
siste halvår i barnehagen. Dette peker på en usikkerhet i overgangen mellom barnehage og 
skole, hvor barnehage og foresatte muligens er engstelige for at barnet ikke vil få gode nok 
tilpasninger ved skolestart.  

PPT hadde som mål å jobbe med flere veiledningssaker på systemnivå i barnehagene i 
2020, men på grunn av koronasituasjonen var det ingen barnehager som kunne prioritere et 
slikt utviklingsarbeid. PPT har fortsatt å jobbe med rammer for veiledning internt, og håper at 
vi kan komme i gang med kompetanseheving i enkelte barnehager i løpet av 2021. 
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Virksomhet spesialpedagogikk førskole  

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen jf. barnehageloven kap. VA § 19a  
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. Fra 2019 til 2020 var det en økning fra 60 til 84 i antall barn som mottar 
spesialpedagogisk hjelp i barnehagene i Sarpsborg, noe som er en økning på 40%. Vedtak 
om spesialpedagogisk hjelp utføres av ansatte ved Virksomhet spesialpedagogikk førskole, 
som er utdannede spesialpedagoger eller miljøarbeidere.  

Antall tildelte timer §19a:  

 2019 2020 
Spesialpedagog 21 736,0 årstimer  23 808,4 årstimer  

Miljøarbeider 0,0 timer 440,0 årstimer 

Slik gjør vi det i 2021  

PPT vil fortsette å 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 tilgjengelige.  
 
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. PPT vil også tilby bistand til barnehagene i arbeid med 
aktivitetsplaner for enkeltbarn som ikke opplever et trygt og godt barnehagemiljø.  
 
PPT vil samarbeide med barnehagenes språkveiledere og Virksomhet 
kompetanse og kvalitet oppvekst for å styrke arbeid med språkutvikling.  
 
PPT vil fokusere på forebygging og håndtering av atferd som oppleves 
utfordrende, gjennom samarbeid om Kompetanseløftet, med VKKO og høgskolen i 
Østfold.  
 
PPT vil danne nettverksgruppe med spesialpedagogikk førskole og 
habiliteringstjenesten for å samarbeide om små barn med 
autismespekterforstyrrelse. 
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Barn med nedsatt funksjonsevne jf. barnehageloven § 19 g 
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 
barnehagetilbud. Fra 2019 til 2020 har det vært en økning fra 62 til 80 i antall barn som 
mottar hjelp for tilrettelegging i barnehagen, noe som er en økning på 29%. Det er 
fagarbeidere og assistenter som jobber med og rundt barn med nedsatt funksjonsevne, for at 
det skal kunne legges til rette slik at barn skal kunne delta i barnehagens gjøremål og 
aktiviteter. Mange av disse barna har i tillegg vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 
barnehageloven § 19 a.  

Antall tildelte timer §19g:  

 2019 2020 
Fagarbeider og assistent 35 926,0 årstimer  54 054,0 årstimer 

 
Barn med store hjelpebehov har økt med 17,5% fra 2019 til 2020, og 60% av de som mottar 
hjelp etter §§ 19 a og 19 g er minoritetsspråklige.  
Teamleder har opprettet et samarbeid med Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst og 
barnehagemyndigheten, for å sikre en god praksis for vurdering av barnehagens egen 
tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, i de søknadene som virksomheten mottar 
(jfr. barnehageloven §2 og Rammeplan s.40).  

Virkninger av Covid-19 

 Flere barn har hatt et godt utbytte av å bli samlet i mindre grupper og ha et stabilt 
personale.  

 Enkelte barn har hatt økt vansker ved fysiske endringer i organiseringer på 
avdelingen/ sonen/ basen. Det fysiske miljøet har blitt endret og det har ført til 
vansker med å forholde seg til dette. 

 Flere barnehager har prioritert bort møte-/samtalevirksomheten. Det har ført til mindre 
veiledningsmulighet og erfaringsutveksling. 

 Fokus på organisering og smittevern har tatt mye oppmerksomhet fra personalet i 
mange av barnehagene. Ønsket om felles fokus på lik praksis og kunnskapsdeling, 
når det har vært mindre grupper og fastere personale, har ikke innfridd.  

 Vi har stort sett fått jobbet godt tross smittevern gjennom hele året. 
 
I tillegg til å utføre spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn med nedsatt funksjonsevne har 
virksomheten gjennomført følgende arbeid i 2020:  
 
Kompetanseheving i Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK) 
Virksomheten har bidratt med kompetanseheving i Alternativ Supplerende Kommunikasjon 
for barnehageansatte på følgende arenaer.  

 Introduksjon av tilbud om ASK kurs på fagarena for alle styrere.  

 ASK kurs à 3 timer hvor 14 deltakere fra 9 barnehager deltok. 15 barnehager meldte 
interesse, men på grunn av koronasituasjonen måtte antall deltakere begrenses.  

 ASK kurs for 2 private barnehager etter deres egen forespørsel.  

 Oppfølging og jevnlig samarbeid med 2 kommunale barnehager i ASK og 
språkstimulering.  
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 ASK kurs og samarbeid med enkelte avdelinger i noen barnehager. 

 Kurs for språkveilederne på språkveiledernettverk.  
 
Det systemiske arbeidet og lavterskeltilbudet ut mot barnehagene  
Virksomheten hadde i 2020 som mål å videreføre fokuset på det systemiske arbeidet ute i 
barnehagene ved å i større grad å dele erfaringer med hverandre i hverdagen gjennom 
hverdagsrefleksjon og utvikle nye måter å samarbeide på. Dette har det vært vanskelig å 
gjennomføre på grunn av pandemien og barnehagenes økte fokus på organisering og 
smittevern. Vedtakene om spesialpedagogisk hjelp har blitt tydeliggjort ved å inneholde 
hverdagsrefleksjon som organisering. Effekten og gjennomføringen av dette er ikke målt.  

Grunnet økonomi har virksomheten måttet avvikle tilbud om Lavterskel på grunn av 
omprioritering av ressurser og gjennomføring av enkeltvedtak. Tilbudet var etterspurt av 
barnehagene, og Lavterskeltilbudet var et viktig forebyggende tiltak og hadde en funksjon ut 
mot «sårbare» barn. Lavterskeltilbudet hadde søkelys på personalets møte med, og 
muligheter for, å tilrettelegge hverdagen for enkelt barnet i gruppa;   

 At personalet har muligheter 
 Alle barns rett for tilrettelegging  
 Barnet stemme – hva sier barna med sin atferd? 

Tilbudet var bygd opp rundt innhold i Oppvekstplanen; kompetansedeling, refleksjon over 
egen praksis og bruk av Trygghetssirkelen. Barnehagene har blitt «fattigere» ved at dette 
tilbudet er tatt vekk og kommunen har mistet et godt redskap for kvalitetssikring og mulighet 
for forebygging av tilbudet til utsatte og sårbare barn.  

Samarbeid med PPT.  
Virksomheten har et tett samarbeid med PPT, og det gjennomføres faste samarbeidsmøter 
på ledernivå og med barnehageteamet hos PPT. Deltagelsen i Tiltaksteam har blitt avsluttet, 
grunnet en økning i virksomhetens administrative oppgaver rundt behandling av vedtak og 
bemanning. Deltagelsen i Tiltaksteam var en nyttig arena for virksomheten og PPT til å treffe 
barnehagene sammen og til å bygge en bredere felles faglighet.  

 
Kvalitetsvurdering av Virksomhet spesialpedagogikk førskole 
Prosessen med kvalitetsvurdering av virksomheten og samarbeidet med Virksomhet 
kompetanse og kvalitet oppvekst startet opp våren 2020. Vurderingen skal ha fokus på  
miljøarbeiderne tilknyttet virksomheten, og vil være et ledd i organisasjonsutviklingen av 
virksomheten. Vurderingen ble avbrutt grunnet Covid-19, da det var vanskelig å være fysisk 
sammen. Veien videre er ikke avklart.  
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St. Marie læringssenter 
St. Marie læringssenter er et flerkulturelt kompetansesenter som har ansvar for å forvalte og 
tildele de statlige øremerkede språkstimuleringsmidlene til minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage. I tillegg har senteret ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet og 
opplæring av norsk og samfunnskunnskap og ICDP kurs for norske innvandrere.  

Språkstimuleringsmidler til minoritetsspråklige barn i barnehage 
Barnehagemyndigheten får tildelt øremerkede midler ut fra antall minoritetsspråklige barn 
som går i barnehage pr 15.12. hvert år. Det statlige tilskuddet for 2020 var på kr. 2 099 546,- 
og ble benyttet til språkstimulerende tiltak for minoritetsspråklige barn som går i barnehage, 
samt til veiledning og oppfølging av barnehageansatte. 
Barnehagene kan søke om:  

 Hjelp til oppstart er tenkt som 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 
38 søknader om Hjelp til oppstart, hvor de største språkgruppene har vært somalisk, 
arabisk, kurdisk og polsk. Hjelp til oppstart er ivaretatt gjennom et godt samarbeid 
med Adecco. 

 Tospråklig/ norskspråklig assistanse. Det har til sammen vært ca. 615                                            
minoritetsspråklige barn i de 29 barnehagene som har søkt og fått tildelt språkmidler. 

 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. Det 
var 29 barnehager som søkte og fikk tildelt norsk/ tospråklige midler i 2020.  

Slik gjør vi det i 2021 
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.  
 
1.januar 2021 får barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Lovendringen og 
barnehagens psykososiale barnehagemiljø vil være et prioritert område for virksomheten. 
 
Samarbeidet med PPT og HABU utvikles. Jobbe for å etablere et felles faglig nettverk for 
samarbeid om det pedagogisk-psykologiske tilbudet til førskolebarn med 
autismespekterforstyrrelser (ASF).  

Delta på nettverket for språkveilederne, for å øke virksomhetens kompetanse på 
kommunikasjon og språk og få en felles forståelse for språkarbeidet i Sarpsborg 
kommune.  
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Evaluering, veiledning og oppfølging av barnehageansatte har i 2020 stort sett foregått 
digitalt eller på telefon på grunn av Covid-19. 

Begrepsmodellen 
En søknad om, og innvilgede midler til tiltak, innebærer obligatorisk innføring og veiledning i 
begrepsmodellen for personalet i barnehagen. Det forventes at de ansatte benytter 
begrepsmodellen som et verktøy i arbeidet for å styrke den norskspråklige utviklingen for de 
minoritetsspråklige barna i barnehagen. 
I 2020 ble det startet innføring i «Begrepsmodellen» i 1 ny barnehage i Sarpsborg. Pr. 
30.12.2020 er det 26 barnehager som har fått innføring i Begrepsmodellen.  
På grunn av Covid-19 har evaluering, veiledning og tildeling av nye språkmidler foregått 
digitalt eller på telefon. Vi startet med innføring av Begrepsmodellen i en barnehage i januar 
2020, men på grunn av pandemien har vi ikke hatt muligheter for å være ute i barnehagene. 
 
I praksisblikket som følger kan vi lese om de erfaringene som Fritznerbakken og Baneveien 
barnehage har med bruk av Hjelp til oppstart - tospråklig assistent.  
 

Erfaringer med bruk av Hjelp til oppstart - tospråklig assistent 

Fritznerbakken barnehage v/ styrer Kjersti Haga Winsnes 

«Vår erfaring er at det skaper trygghet for barn, foreldre og ikke minst personalet i 
barnehagen.  Mange av barna har aldri vært i en barnehage før, og det å ha en som på sitt 
morsmål kan forklare og veilede den første tiden, gjør at overgangen blir mye smidigere og 
bidrar til at barnet lettere kommer inn i lek og aktiviteter. Samtidig kan barnet få uttrykt sine 
ønsker og behov og bli forstått.  Dette medfører at barna er mer rustet til å delta i 
barnehagehverdagen når de tre ukene er over.  

I kommunikasjon med foreldrene er også denne språkressursen en svært god hjelp. 
Spørsmål kan besvares der og da og misforståelser unngås. Videre får vi kunnskap om hvor 
godt barnet behersker sitt morsmål, noe som er av betydning for barnets tilegnelse av norsk 
som andrespråk.  

Vi tror at denne hjelpen bidrar til at mange av våre barn takler overgangen til 
barnehagehverdagen bra, noe som gjør at de tilegner seg norskkunnskaper i lek og samvær 
med barn og voksne i barnehagen».  

Baneveien barnehage v/ styrer Hege Finstad Andersen 

«Vår erfaring er at tospråklig assistent går aktivt inn for å bli kjent med barnet. Tospråklig 
assistent har fokus på enkeltbarnets behov gjennom hele dagen som en språklig støtte i 
enhver situasjon. Med språklig støtte i enhver situasjon menes forklare, sette ord på og 
«tolke/oversette» verbal kommunikasjon mellom minoritetsspråklig barn og øvrige barn og 
voksne i situasjoner som lek, aktiviteter, overgangssituasjoner, måltider, av- og påkledning, 
soving / hvile, samlinger, foreldresamtale og hverdagslig kommunikasjon med foreldre. Jo 
flere aktiviteter og situasjoner, desto bedre. Vi opplever at samme språk fort skaper trygghet 
hos barnet. Vi ser en glede i øynene til barnet når det opplever å bli sett, hørt og forstått. 
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«Hjelp til oppstart opplever vi som et veldig godt tiltak for minoritetsspråklige barn og deres 
familier. Det er også et godt tiltak for oss i barnehagen. Barnet får være sammen med noen 
og får oppfølging i hverdagen på sitt morsmål, noe som er spesielt viktig i oppstarten. 
Foreldre har mulighet til å få informasjon muntlig på sitt språk, og dersom denne ressursen 
er til stede i tilvenningsperioden er det et ypperlig bindeledd for kommunikasjon og forståelse 
mellom hjem og barnehage. Ressursen er med på å fremme et godt foreldresamarbeid. 
Barnehagen har også ved hjelp av denne ressursen fått noe innblikk i barnets morsmål. 
Videre opplever vi at barn og foreldre som får denne ressursen er fornøyde, at de blir sett og 
dermed ivaretatt på en god måte. Vi opplever at foreldre setter pris på at det er noen i 
barnehagen som snakker barnets språk for å gi barnet trygghet i den første tiden i 
barnehagen. Denne ressursen opplever vi er så nyttig å ha for minoritetsspråklige barn i 
barnehagen at det godt kunne vært flere timer, og at de timene vi får bør anvendes på en 
bevisst måte». 

 Et lite sitat fra et minoritetsspråklig barn på 4 år når hun møter sin tospråklige assistent: 
«Hun er som meg». 

 

Programmer og kurs for voksne innvandrere 
St. Marie læringssenter har ansvar for program og opplæring av introduksjonsprogrammet 
for nyankomne innvandrere. Hovedinnholdet i programmet er opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap. Som en del av innholdet får deltakerne informasjon om hva en 
barnehage er, og hva som forventes av foresatte til barn i barnehage.  
 
I tillegg gjennomfører St. Marie læringssenter ICDP (International Child Development 
Program) som er et enkelt helsefremmende og forebyggende program som har som mål å 
styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Kurset blir holdt på ulike språk og retter 
seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse hvor barnehage sett i lys 
av foreldrerollen er et av temaene som blir belyst 

Slik gjør vi det i 2021 

St. Marie læringssenter skal ha tett kontakt med og oppfølging av barnehagene som 
mottar midler til språkstimulering. Kontakten med barnehagene vil innebære innføring, 
veiledning og/eller oppfølging av bruk i begrepsmodellen. 

Gjennom evalueringsmøter og tildeling av nye midler til språkstimulerende tiltak vil St. 
Marie læringssenter være tilstede ute i de aktuelle barnehagene for innføring i, 
veiledning og/eller oppfølging i begrepsmodellen. 

Det opprettes kontakt med barnehager som har minoritetsspråklige barn, men som pr. 
nå ikke har søkt eller mottar midler til språkstimulering. 

Barnehage som tema i programmene og kursene for voksne innvandrere videreføres 
og styrkes.  
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Trygghetsuka 2020 – vold i nære relasjoner 
Trygghetsuka høsten 2020 ble arrangert i et mindre format, da pandemien og ressurser førte 
til lite handlingsrom. Det ble arrangert et foreldreseminar med fysisk oppmøte. Barnehagene 
bistod med å informere foreldrene om dette. Mange av de påmeldte møtte ikke opp, men de 
som var tilstede fikk delta på seminaret Å leve med barn med to dyktige familieterapeuter 
ansatt i Sarpsborg kommune. I tillegg ble det gjennomført digitale foredrag med blant annet 
et foredrag om relasjonen barn – foreldre og viktigheten av trygg tilknytning og god psykisk 
helse.  
 

3.3 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 rundt 30 spørsmål, og her gjengis fem ulike indekser:  

Hovedområder Sarpsborg  
2017 

Sarpsborg  
2018 

Sarpsborg 
2019 

Sarpsborg 
2020 

Nasjonalt  
2020 

Svarprosent 70.59 % 72,23 % 67,6 % 65,9 % 70,2 % 
Total tilfredshet 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 
Ute- og innemiljø 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 
Barnets utvikling 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 
Informasjon 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 
Barnets trivsel 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

 

2020 er femte året barnehagene i Sarpsborg gjennomfører foreldreundersøkelsen, og som 
det kommer frem av tabellen har svarprosenten gått noe ned siden 2018. Tabellen viser 
videre at foreldrenes score på de ulike indeksene i tabellen er uendret siden 2018, bortsett 
fra hovedområde informasjon som viser en noe høyere score.  
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I foreldreundersøkelsen viser indikatorene som sier noe om Barnets trivsel, Relasjon mellom 
barn og voksen og Barnets utvikling at barnehagene i Sarpsborg skårer generelt høyt.  

Når det gjelder indikatoren Barnets trivsel svarer foreldrene at de har inntrykk av at barnet 
trives, at barnet har venner og at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter (snitt 
score 4.8).  

Indikatoren Relasjon mellom barn og voksen, er ikke med i tabellen, men vi nevner allikevel 
at mange av utsagnene har en høy snitt score på 4,7 - 4,8. Utsagnene her er at barnet føler 
seg trygg på personalet, at de ansatte tar hensyn til barnets behov og at de ansatte er 
engasjerte i barnet. Når det gjelder foreldrenes opplevelse av om bemanningstettheten er 
tilfredsstillende er snitt scoren 4.1. Dette er litt høyere enn for 2019 (4.0). Selv om 
barnehagene i Sarpsborg kommune innfrir kravene i barnehageloven, er nok dette et uttrykk 
for at foreldrene er mindre fornøyde med normen som er satt i loven, og at det ikke oppnås 
full bemanning gjennom hele barnehagedagen.  

Indikatoren Barnets utvikling omhandler dialog med barnehagen om barnets utvikling, at 
barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn), at personalet 
i barnehagen oppmuntrer barnets nysgjerrighet og lyst til å lære, og at barnehagen 
tilrettelegger for barnets språkutvikling. Her scorer barnehagene i snitt fra 4,6 – 4,8. 

Sarpsborg kommune synes det er positivt at barnehagene scorer høyt på forhold som direkte 
omhandler barnets trivsel og utvikling, samt relasjon mellom barn og voksne.  

Indikatorene som sier noe om Ute- og innemiljø og Informasjon har en noe lavere score. 
Når det gjelder barnehagens utearealer, lokaler, leker og utstyr, hygiene, mattilbud og 
ivaretakelse av barnas sikkerhet scorer barnehagene i snitt mellom 4,0 – 4,6. 

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 – 4,4. 

Det at barnehagene har en noe lavere score 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. Samtidig har foresatte et ansvar å lese og sette seg inn i den 
informasjonen som gjøres tilgjengelig fra barnehagen. Resultatet på disse indikatorene har 
over flere år vært så å si uendret. Det betyr at resultatet ikke kan forklares ved at det er en 
konsekvens av de endringene som har vært i barnehagene på grunn av pandemien. Dette vil 
uansett være områder som det kan arbeides mere med, da resultatet kan bli bedre. 

Mange barn i barnehagene i Sarpsborg og deres familier har en annen bakgrunn enn etnisk 
norsk. Informasjon om barnehagens rammer, innhold og aktiviteter bør så langt det lar seg 
gjøre formidles på foreldrenes språk, for å sikre forståelse, gjensidighet og medvirkning. Det 
finnes ulike oversettelsesverktøy for PC og mobil som kan være til hjelp for personalet i 
arbeidet med å oversette barnehagens informasjonsmateriell til ulike språk. De barnehagene 
som mottar tolketjenesten «Hjelp til oppstart» i tilvenningsperioden har mulighet til å bruke 
denne hjelpen til å gi foreldrene nødvendig informasjon om barnehagen. I tillegg har 
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barnehagene mulighet til å benytte seg av tolkenett når de har behov for det i 
foreldresamarbeidet. 

I løpet av tilvenningstiden er det viktig å snakke om og avklare forventninger 
foreldre/foresatte har til barnehagen, og forventninger barnehagen har til foreldre/foresatte. 
Barnehagene skal ha rutiner for dette, slik at en sikrer en felles forståelse for hverandres 
ønsker og behov. I 2020 svarer 26 av 27 barnehager i Sarpsborg at de har utarbeidet en 
rutine for forventningsavklaring mellom foreldre og barnehagen, og at de har dette som en 
del av oppstartsamtalen med nye foreldre/ foresatte.    

I 2020 var det 36 av 48 barnehager som gjennomførte foreldreundersøkelsen. Det 
langsiktige målet er at alle barnehager i Sarpsborg gjennomfører foreldreundersøkelsen. I 
tillegg vil fokus være hvordan barnehageeier jobber med resultatet av undersøkelsen - både 
ut mot personalet i barnehagen og i foreldregruppen.  

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

 

Kapittel 4. Læringskvalitet og læringsutbytte  
 
I oppvekstplanen for Sarpsborg kommune løftes det fram at alle barn har rett til å utvikle seg 
på ulike måter og i ulikt tempo. Barnehagene skal etterstrebe høy kvalitet i læringsarbeidet, 
og legge til rette for at alle barn skal få oppleve mestring, læringsglede og trivsel. 
Læringskvalitet og læringsutbytte utgjør kjernen i barnehagens virksomhet. I rammeplanen 
for barnehagen står det at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om 
deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Videre står det at barnas nysgjerrighet, 
kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres 
læringsprosesser.  

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

Slik gjør vi det i 2021 

Vi vil fortsatt 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.  
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4.1 Barn har sosial kompetanse og opplever tilhørighet og livsmestring 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at sosial kompetanse er en 
forutsetning for å fungere godt sammen med andre og en nøkkel til barnets trivsel i 
barnehagen. Et barn som samhandler godt med andre, kan både tilpasse seg fellesskapet 
og være en synlig deltaker som hevder sin plass. Forskning viser at barns evne til å etablere 
vennskap i stor grad henger sammen med den sosiale kompetansen deres. Sosial 
kompetanse består av et sett ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill, for 
eksempel selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll (Barns trivsel-
voksnes ansvar; UDIR)  

Arbeidet med barn sosiale kompetanse har sterke tradisjoner i norske barnehager, og det 
finnes mange ulike verktøy for å jobbe systematisk med denne tematikken i barnegruppa. Et 
av tiltakene i oppvekstplanen knyttet til sosial kompetanse, lyder: Barnehagene sikrer at de 
har verktøy som de benytter i arbeidet med sosial kompetanse. Begrepet «verktøy» er i 
denne sammenhengen et vidt begrep. Barnehagene beskriver i miniundersøkelsen at de har 
mange ulike verktøy tilgjengelig for å jobbe med sosial kompetanse. Trygghetssirkelen, Steg 
for steg og Grønne tanker- glade barn er eksempler som blir trukket frem. Uavhengig av 
hvilken metodikk barnehagene velger å bruke er det aller viktigste verktøyet de voksnes 
relasjonskompetanse. Pedagogiske programmer kan ikke erstatte felles refleksjoner i 
personalgruppa og fokus på relasjonsbygging mellom barn- barn og barn-voksne, men er et 
nyttig supplement i arbeidet med sosial kompetanse.  

I praksisblikket som følger kan vi lese om hvordan Læringsverkstedet DoReMi barnehage 
arbeider systematisk med sosial kompetanse og samspill mellom barn og voksne.  

PRAKSISBLIKK FRA LÆRINGSVERKSTEDET AVD. SARPSBORG DOREMI 
v/ styrer Gina Syverstadlien 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Dette avsnittet handler om «Vår hjertekultur» i Sarpsborg DoReMi barnehage og 
hvordan vi ivaretar arbeidet med sosial kompetanse og samspill mellom barn og 
voksne. 
Å øke våre ansattes kunnskap er en viktig del av arbeidet med sosial kompetanse. Alle 
ansatte introduseres for arbeidsheftet «Vår Hjertekultur» som tar for seg relevante temaer og 
refleksjonsoppgaver. Det settes av tid til dette arbeidet gjennom året på avdelingsmøter, 
personalmøter og digitale kurs. Videre gjennom samtaler og veiledning. 
 
 

I Læringsverkstedet barnehager har vi utarbeidet 
et hefte, «Vår Pedagogikk», som viser de store 
linjene i vårt pedagogiske arbeid.  
Den ytterste sirkelen i modellen som vises her 
omhandler «Vår hjertekultur».  
Arbeidet med å skape hjertekultur er rettet mot 
sosial kompetanse, og er et forebyggende arbeid 
mot mobbing og utestengelse. 
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Eks. på refleksjonsoppgave: 
Tenk deg at barna har blitt store og nå sitter de og snakker om barnehagen. Hvordan ønsker 
du at barna i barnehagen skal huske deg? Hvilke spor ønsker du å sette? 
 
Vår hjertekultur skal prege hverdagene i barnehagen fra barna kommer, til de går 
hjem. 
 
Vi har som mål at våre planlagte samlinger og aktiviteter skal gjenspeiles i barnas lek og 
sosiale samvær, at vi klarer å gi dem en trygghet til både å si fra, vise følelser og sette 
grenser for seg selv. 
 
 
Hjertesamlinger, gruppene kan variere i størrelse. 
Temaer: 
Jeg er meg - mine følelser- morsomme sprell. En god venn – samspill – respekt. Hjerte for 
andre – hjerte for verden. 

 Min hjertebok, dokumentere tegninger, hyggelige kommentarer og bilder m.m. 

 Samtalekort med illustrasjoner, brukes som utgangspunkt til konkrete hendelser.  

 Aktivitetskort. Det gjennomføres f.eks. ringleker, samarbeidsspill og lek som fremmer 
samhold og fellesskapsfølelse. Sang, musikk, dans og drama er gode og viktige 
virkemidler hos oss i DoReMi! 

 Fokustid eller ukas hjertebarn. Barnet får ekstra oppmerksomhet i løpet av 
hjertesamlingen, får øvelse i å stå foran andre, gi og ta imot ros og gode ord fra de andre. 
Dette rullerer vi på gjennom året. 

 
Hjertevennsangen (Melodi: Teddybjørnens vise) 
 
Nå har du blitt en hjertevenn, og vi er gla` for det.   
For når du ser en venn som trenger hjelp, så er du med!  
Du rekker ut en hånd til den som trenger det fra deg,  
Og passer på at ingen er alene eller lei.  
 
For alle vi i barnehagen ønsker oss et sted, 
 Der stor og liten har det fint og leker godt i fred.  
Og selv om du er trist en dag, så blir du glad igjen;  
vi kommer for å trøste deg, du er vår beste venn! 
 
Organiserte og planlagte aktiviteter er trygt og forutsigbart for barna. Vi må være 
oppmerksomme på at negative handlinger blant barn (- og voksne) forekommer. Det krever 
at alle som arbeider med barn er bevisste på dette og ikke bare stopper handlingene blant 
barna, men styrker relasjonene mellom barna ved å sette ord på følelser, støtter disse og 
veileder videre med blikket rettet mot «Hjertekulturen vår». 
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Barnehagens psykososiale læringsmiljø 
Det psykososiale læringsmiljøet handler om hvordan relasjoner mellom voksne og barn 
erfares av hvert enkelt barn, hvordan de blir sett og møtt av de ansatte og hvordan de har 
det i barnegruppa. Hvordan barnet har det i barnegruppa handler særlig om vennskap, rolle i 
barnegruppa og eventuelle negative opplevelser av utestengelse eller mobbing/krenkelser. 

De siste årene har negative aspekter ved det psykososiale miljøet i barnehagen, som 
mobbing, trakassering, vold og krenkelser, fått økt oppmerksomhet, og fra 1. januar 2021 får 
barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn 
får en trygg og god barnehagehverdag. Barnehagen skal arbeide for å fremme faktorer som 
gir et positivt psykososialt barnehagemiljø for barna. 

Det nye kapittelet i barnehageloven medfører flere endringer for barnehageeiere, ansatte og 
barnehagemyndigheter. 

 Det nye kapittel VIII i barnehageloven innfører nulltoleranse mot mobbing og andre 
krenkelser i barnehagen. 

 Barnehagene får en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan 
barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett 
eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. 

 Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom 
de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i 
barnehagen. 

 Det innføres skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker barn i barnehagen. 

 Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldinger på en 
ansvarlig måte. 

 Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene følger lovendringen 
gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. 
 

Tett på 
Ny kunnskap og erfaringer som berører barnehage- og skolemiljø har ført til at vi har revidert, 
videreutviklet og utarbeidet et nytt handlingsprogram Tett på for et trygt og godt barnehage- 
og skolemiljø - forebygging av krenkelser, utenforskap og ensomhet. Handlingsprogrammet 
ble vedtatt i bystyret den 06. oktober og erstatter tidligere handlingsplan Tett på for 
barnehager og skoler- forebygging av radikalisering og utenforskap med blikk på det som 
skal styrkes, samt virksomhetenes forebyggende planer. Handlingsprogrammet ivaretar 
forebyggende arbeid knyttet til barnehagelovens kapittel 8 om psykososialt barnehagemiljø, 
og opplæringslovens kapittel 9A om elevens skolemiljø.  
 
Handlingsprogrammet er tredelt: 
Del I: Forankring i lovverk og planer 
Del II: Slik vil vi ha det:  
  -Kjennetegn på et trygt og godt barnehage- og skolemiljø  
  -Menneskesyn, verdier, holdninger og kompetanse 
Del III: Slik gjør vi det: 
  -Tiltaksdel, veiledninger og maler 
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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 Sarpsborg er det Snarveien FUS-barnehage, Tyrihans barnehage, Tveterhytta barnehage 
og Tubus idrettsbarnehage som er sertifisert som helsefremmende barnehager av 
Østfoldhelsa. I november 2020 sendte Barnehagenett inn en felles søknad, på vegne av sine 
barnehager i Sarpsborg, til Viken fylkeskommune. Borgen barnehage, Fjelldal barnehage, 
Hannestad barnehage, Kulås barnehage og Storeper EQ-barnehage forventes dermed å få 
godkjenning i 2021. 

Sarpsborg kommune, ved Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst, har i 2020 fått tildelt 
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 kosthold i barnehagen og 
barns fysiske og psykiske helse. På grunn av koronasituasjonen ute i barnehagene har 
midlene blitt overført til 2021. Per desember 2020 er det 11 barnehager som har meldt 
interesse for deltagelse i prosjektet.  
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4.2 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 
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.  

Her følger et praksisblikk som synliggjør hvordan man kan jobbe bevisst for å fremme leken i 
barnehagen. 

PRAKSISBLIKK FRA PALETTEN OG PICASSO FAMILIEBARNEHAGER 
v/ styrer og barnehagelærer Irene Håndlykken 
 

Lek 
Vi opplever at barn leker der de er, og med det de har. Allikevel opplever vi at vi som voksne 
kan tilrettelegge for god lek, og berike barnas lek.  
 

Slik gjør vi det i 2021 

1. januar 2021 får barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven 
skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Barnehagen skal 
arbeide for å fremme faktorer som gir et positivt psykososialt barnehagemiljø for 
barna. 

I arbeidet med Tett på vil fokuset i vårhalvåret være å forankre 
handlingsprogrammet i den enkelte virksomhet, ved å reflektere rundt kjennetegn 
som framgår i del II. Dette vil også være et tema på planlagt SU-samling i april. Den 
enkelte virksomhet vil ta programmet med tilhørende maler aktivt i bruk høsten 
2021. Det rapporteres på handlingsprogrammet i årsmelding 2021. 

Det vil gjennomføres en kartlegging av kompetansebehov i barnehagene som deltar 
i prosjektet Helsefremmende barnehager – barns fysiske og psykiske helse Basert 
på denne kartleggingen vil det gjennomføres kompetansetiltak i den enkelte 
barnehage i 2021. 
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Vi er inspirert av Reggio Emilias filosofi: «Rommet er den tredje pedagog» Vi jobber mye 
med «rom», både ute og inne.  
Vi presenterer hvordan vi har tilrettelagt for lek, både inne og ute: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

    

Et lekerom med 
store elementer, der 
barna kan boltre seg 
i kroppslig lek. 

Et lekerom som er 
bygd opp som en by, 
som inspirerer til 
rollelek. Barna elsker 
det. 

Vi legger til rette 
for lek tilpasset 
barnegruppen sin 
alder. Vi deler i 
små lekegrupper. 

Barna får leke i 
hjemlige omgivelser, 
som er foreskrevet for 
familiebarnehager. 

 

Vi beriker barnas 
utelek, og er så 
heldige at 
materialer kan 
ligge uberørt ute, 
og ikke må ryddes 
inn hver dag. 

I Lavvoen 
tilrettelegger vi for 
lek. Med enkle 
midler beriker vi 
leken. 

Rett utenfor porten 
har vi verdens 
beste lekeplass, 
skogen som gir 
uendelige 
muligheter for lek. 

Gjennom dagens lek og 
planlagte aktiviteter, ser 
vi omsorg, lek, læring 
og danning i 
sammenheng. 

 

 Leken er barnas viktigste arena for læring og for å finne ut hvem er jeg? Og 
hvem skal jeg bli? 

 Leken i vår barnehage er på barnas premisser og har en sentral plass i 
barnehagen. 

 Leken er barnas viktigste arena for utvikling, læring, språk, vennskap og 
sosial samhandling. 

 Barnehagelæreren legger til rette for hvert enkelt barn, så det får progresjon 
i både lek, læring og sosial kompetanse. 
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Vi er to familiebarnehager som samarbeider tett, og har samme barnehagelærer og styrer. Vi 
har to hus, en stor lavvo og gapahuk som gir oss gode og varierte lekemuligheter. Vi har 
også skogen rett utenfor porten, noe som gir oss unike muligheter til å leke i vår fantastiske 
norske natur. Vi ser naturen som barnas beste lekeplass, og benytter oss så ofte vi kan av 
det.  
 
Familiebarnehager skal ha et hjemlig preg, står det i barnehageloven. Vi ivaretar dette og lar 
barna leke i typisk hjemlige rom, men vi har også mange rom som vi har innredet til spesielle 
aktiviteter. Vi har et gymrom med store myke klosser, der barna kan boltre seg i kroppslig 
lek, vi har store sandkasser og lekehus i hagene.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interesser, og for å ivareta at hvert enkelt barn får progresjon i både lek, læring og sosial 
kompetanse. Vi ser leken som barnas viktigste arena for læring, og vi voksne støtter og 
beriker leken. Gjennom dagens lek og planlagte aktiviteter ser vi omsorg, lek, læring og 
danning i sammenheng. 

 

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).  

En fordel vi har er at vi kan berike barns lek 
utendørs, med tepper, løse materialer og andre 
ting, som ligger tilgjengelig for barna fra dag til dag, 
og ikke må ryddes opp, siden vi bor der. Barna 
bygger og konstruerer byggverk som de har glede 
av å fortsette på fra dag til dag. Innendørs har vi 
også lagd et rom som en liten by, med blant annet 
Kiwi, sykehus og frisør. Barna leker god rollelek i 
dette rommet. Vi har barn i forskjellig alder. Derfor 
deler vi opp i små lekegrupper i noen timer om 
dagen. Da har vi forskjellige rom vi bruker som 
egner seg for forskjellige alderstrinn. 
 
Vi er inspirert av Reggio Emilias filosofi, som sier at 
rommet er den tredje pedagog. Vi forandrer rom, og 
jobber mye med rom både ute og inne, for å 
tilpasse barnas behov og  
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Flere og flere barnehager benytter seg av ulike digitale verktøy i hverdagen sammen med 
barna. Dette fører med seg et behov for kompetanse hos de barnehageansatte som bruker 
dette verktøyet sammen med barna. Det er barnehageeiers ansvar å sikre profesjonsfaglig 
digital kompetanse hos sine ansatte, men barnehagemyndigheten ønsker å tilby veiledning 
og legge til rette for deling av erfaringer på tvers av barnehagene. Det var i 2020 planlagt 
oppstart av et nettverk for erfaringsdeling knyttet til pedagogisk bruk av digitale verktøy. 
Nettverket er et tilbud til både kommunale og private barnehager. Grunnet pandemien har 
oppstart av nettverket blitt utsatt. 17 barnehager meldte interesse for å delta før det ble lagt 
på is. Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst skal holde i dette nettverket, det vil være 
mulighet for at flere barnehager melder seg på når det starter opp igjen.  

 

 

4.3 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 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 samlet i ett stort nettverk der nesten 
samtlige barnehager i Sarpsborg har med en eller flere ressurspersoner, kalt språkveiledere. 

Slik gjør vi det i 2021 

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. 

Pedagogisk bruk av digitale verktøy blir tema i språkveiledernettverk, i forbindelse med 
begrepslæring 
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Disse har flere nettverkssamlinger i løpet av året. I 2020 har temaer på disse samlingene 
vært hvordan fange opp og ivareta barn med språkvansker og barn med stort 
læringspotensial, språkveiledernes rolle i egen barnehage, barnehagens språkmiljø og 
systematisk språkarbeid. Virksomhet spesialpedagogikk førskole bidro med en samling om 
alternativ supplerende kommunikasjon. I tillegg fikk nye språkveiledere tilbud om en 
halvdagssamling der de fikk en innføring i nettverkets arbeid og aktuelle temaer. Alle 
samlinger unntatt én har blitt gjennomført digitalt grunnet situasjonen med Covid-19. 

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. 

Språkrefleksjonsmøter 
Et av tiltakene i oppvekstplanen er at barnehagens ansatte benytter språkrefleksjonsmøter i 
det systematiske språkarbeidet. Språkrefleksjonsmøter er en metodikk der hele 
personalgruppa involveres til observasjon og refleksjon rundt et felles faglig fokus knyttet til 
språkmiljø. Denne metodikken har en form som har vist seg krevende for barnehagene å 
gjennomføre, spesielt i et år med færre møtepunkter og en annerledes organisert hverdag. 
Barnehagene melder at de jobber systematisk med språk både avdelingsvis og i hele 
personalgruppa jevnlig, men at de benytter alternative metodikker for refleksjon.  

Begrepsmodellen 
Sarpsborg kommune har valgt å løfte fram begrepsmodellen som en metodikk for læring av 
begreper i barnehager. Ved tildeling av språkmidler til barnehager med minoritetsspråklige 
barn skal barnehagene få innføring i begrepsmodellen. Det forventes at denne benyttes i 
språkarbeidet. Det er pedagoger fra St. Marie læringssenter som har ansvaret for innføring 
og veiledning ute i barnehagene. Det er barnehageledere og pedagoger i barnehagene som 
har ansvar for at begrepsmodellen brukes i arbeidet med barna i barnehagen. 

Her følger et eksempel på hvordan Grotterødløkka barnehage bruker begrepsmodellen med 
barnas tankekart.  
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Begrepsmodellen blir brukt i språkgrupper med barna og det lages tankekart med bilder av 
de begrepene barna kommer frem til på veggen på avdelingen. 
 
Eksempler på tankekart med barna: 
 

 
 
Plakatene som henger oppe er barna svært interesserte i og vi ser at de stadig ser på 
tankekartene og snakker sammen om bildene. 

 

Det ble i 2019 i regi av St. Marie læringssenter gjennomført et pilotprosjekt med iPad som 
verktøy for språklæring i barnehagen. Pilotprosjektet er forankret i begrepsmodellen. Tre 
barnehager deltok i opplæringen hvor Rikt var engasjert. Det var planer om å videreføre iPad 
prosjektet med tre nye barnehager i 2020, men på grunn av pandemien er dette utsatt på 
ubestemt tid.  

Det er opprettet et eget nettverk for de barnehagene som har deltatt i iPad-prosjektet. Dette 
nettverket er tenkt til å ivareta de ansatte i barnehagene som deltok i iPad - prosjektet og de 
nye som kommer til. Nettverket har ikke vært aktivt i 2020 på grunn av pandemien. 

Barnelitteratur i språkarbeidet 
Barnelitteraturen har en naturlig plass i barnehagehverdagen. Foruten dens egenverdi som 
tradisjonsbærer og formidler av barnekultur har den også en stor verdi som verktøy i 
barnehagens språkarbeid. I rammeplanen står det at barna i barnehagen skal møte ulike 
språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og 
fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Et av tiltakene i Oppvekstplanen lyder: 
Barnehagene benytter barnelitteratur i arbeidet med språk. Alle barnehagene som har svart i 
miniundersøkelsen bruker barnelitteratur aktivt. Mange bruker de offentlige bibliotekene, men 
de prioriterer også innkjøp av litteratur og etablerer egne bibliotek i barnehagen. 
Barnehagene forteller at de er opptatt av å gi barna et variert og alderstilpasset tilbud. 
Bøkene blir ofte brukt sammen med ulikt konkretiseringsmateriell. 

Soltun gårdsbarnehage bidrar her med et praksisblikk som synligjør hvordan de jobber med 
ulik litteratur og konkreter.  



SIDE 53  AV 73 
 

 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2020 

 

PRAKSISBLIKK FRA SOLTUN GÅRDSBARNEHAGE 
-Systematisk språkarbeid v/styrer Inger Johanne Nilsen 
 
På mange måter har dette vært et annerledes år også på dette området. I perioden 
barnehagene var helt stengt ned gjennomførte personalet i Soltun de nasjonale 
språkløypene. Dette har på mange måter «kickstartet» deltagelse hos alle i personalet til å 
bidra mer, og i deltagelse til begreps og språkopplæring. Dette har vært en stor ressurs å ha 
med seg inn i arbeidet med barna i kohortene våre.  
 

                     
Vi er en gårdsbarnehage, så dyrene våre er en stor og naturlig 
 del av vår hverdag. Hos oss får barna tilegnet seg både første 
 og andre håndserfaringer knyttet til våre rutiner med dyrestell  
og omsorg. Gjennom samtale, erfaringer og fellesdeltagelse opplever og erfarer barna en 
annerledes barnehage som bygger på omsorg, felles fokus, kommunikasjon og tilnærming. 
Dyrene våre møter barna fysisk i låven vår og ute på barnehagens uteområde. Men også på 
avdelingene er det bilder av dyrene våre, og av og til kommer også kaninene våre på besøk i 
samlingsstund. Vi har også ulik litteratur og eventyr på avdelingene som bygger videre på 
kommunikasjon på ulikt nivå.  
 
En stor del av vår praksis er å skape gode møter mellom barn-barn og barn-voksen som 
skaper felles rom for kommunikasjon og samspill. Vi legger stor vekt på det å være sammen 
og dele lek og øyeblikk sammen, samt å bruke tid og sette ord på hva vi gjør gjennom 
dagen. Fra daglige rutiner, til de små tingene og undre seg over. I språk og språkforståelsen 
er det betydelige forskjeller og vi har jobbet mye med bevisstgjøring av den voksnes rolle 
som støttende og lydhør for barnets initiativ og interesser. Gjennom lek og lekemiljø legger vi 
stor vekt på «den gode samtalen» og felles fokus og oppmerksomhet. På 
småbarnsavdelingene har vi ofte konkreter eller utforminger i lekemiljøet som gjenspeiler 
temaene/litteraturen vi jobber med. Det har vist seg å være en god metode for å få med seg 
alle. Vi er opptatt av å legge til rette for nysgjerrighet og  
samtale med barna gjennom dagen. Spill som villkatten  
og lotto er de eldste på småbarn ofte ivrige etter å få  
være med på. 
 
Rim og regler, dikt, eventyr og sang. Daglig jobber vi  
med litteratur av ulikt slag og innhold. Samlinger med  
konkreter er populært på småbarnsavdelingene våre og 
barna blir godt kjent med eventyrene.  
 
 



SIDE 54  AV 73 
 

 

Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og her er det bare fantasien som setter grenser.  
 
I Soltun gårdsbarnehage er vi opptatt av å være tilstedeværende voksne. Ved at vi voksne er 
tilstede og ser til at barna får små, uforstyrrede lekemiljøer, bidrar dette til å skape ett trygt 
miljø i barnegruppen, slik at man får frem den gode samtalen. Den gode samtalen oppstår 
mellom barna og mellom barn og voksen. 
  
Den gode samtalen er viktig både for relasjonsbygging, felleskap og miljøet på avdelingen. 
Derfor er vi voksne bevisst på å være med å skape den gode samtalen i hverdag situasjoner. 
Det kan oppstå rundt matbordet, i garderobesituasjonen, rundt tegnebordet eller i leken. 
 
En mye brukt arbeidsmetode hos oss i Soltun er å spille spill.  
Dette er noe vi legger til rette for flere ganger i uken. Jeg vil  
trekke frem tre spill: Språkglede, Villkatten og Fantorangen.  
Dette er alle spill hvor barna leker seg med ulike begreper,  
tall og bokstaver. Barna er ivrige, og tilegner seg nye begreper 
 for hver gang vi spiller. Spillene appellerer til alle  
aldersgruppene, og blir ofte spilt på tvers av alder.                                                                                                                 
 
Stort sett hver dag har vi samling med alle barna. Her tar vi  
utgangspunkt i det barna er opptatt av. Den siste perioden  
har barna vært glade i å synge, gjerne sanger med bevegelser til 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babblerne har blitt gode venner med barna og da spesielt 
med de aller yngste. De litt eldre liker godt eventyr som 
Bukkene bruse og Geitekillingen som kunne telle til ti, men 
også historiene om Gruffalo og Den lille larven aldri mett har 
vært populære gjennom året som har gått. Ofte brukes 
samlingsstunden til historiene, både med og uten konkreter. 
Gjennom samtale og lek ser vi ofte at barna på eget initiativ 
bygger videre på de ulike eventyrene og historiene. 

Sammen med barna har vi i en eske samlet de 
sangene/reglene vi alle er glad i, og det er knyttet stor 
spenning til hvilken sang/regle som kommer når vi trekker 
kort.  
 
Barna er også opptatt av eventyr, vi introduserer et nytt 
eventyr et par ganger i måneden. Eventyret formidler vi 
med bruk av konkreter. Det hender at barna blir opptatt av 
ett spesielt eventyr, dette året har barna vært opptatt av 
Bukkene bruse. Vi har derfor lagt til rette for at barna skal 
kunne fordype seg i eventyret gjennom sang, rollespill, 
dukketeater og konkreter til bruk i lek.  Vi har opplevd at 
barna har tatt med seg eventyret videre inn i samtalen,  
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frileken og rollelek både inne og ute i skogen.  
 
Maxi klubben er opptatt av bokstaver og det å skrive navnet sitt. Vi har derfor alfabetet 
hengende synlig på avdeling, på denne måten blir alle barna kjent med bokstavene. 
 
Vi ser at de yngre barna også blir opptatt av å lære seg bokstavene, og har ofte samtale seg 
imellom om bokstavenes form og farge. 

 

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 store deler av 2020 har Læremiddelbasen vært steng for besøk og utlån grunnet 
Covid-19. 

 
 

 

Slik gjør vi det i 2021 

Språkveiledernettverket fortsetter arbeidet med å styrke språkveilederne i det 
systemiske arbeidet ute i virksomhetene. Virksomhet kompetanse og kvalitet vil se på 
en revidering av metodikken for språkrefleksjonsmøter, for å gjøre den mer 
brukervennlig. 
Bruk av digitale verktøy knyttet til begrepsmodellen vil løftes i nettverksarbeidet. 
 
Arbeidet med innføring, veiledning og implementering av begrepsmodellen ute i 
barnehagene i regi av St. Marie læringssenter fortsetter. Oppfølgingen med 
barnehagene evalueres og andre tilnærminger til opplæring og veiledning vurderes da 
implementering av begrepsmodellen i språkarbeidet til nå har vært varierende. 
 
Det opprettede nettverket for barnehagene som deltok i Pilotprosjektet iPad er tenkt å 
fortsette i 2021, når vi igjen kan møtes fysisk på tvers av barnehager og andre instanser 
Læremiddelbasen utvikles videre med nytt og aktuelt materiell. Relevant materiell 
benyttes i nettverk og kurs for barnehageansatte. 
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4.4 Barn er aktive i egen læring, benytter kritisk tenkning og opplever reell 
innflytelse i egen hverdag 
Om barns læring sier rammeplanen at barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal 
anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få 
undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna 
skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til 
læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring 

I oppvekstplanen står det at barn skal få være nysgjerrige og finne ny kunnskap. Personalet i 
barnehagen skal undre seg sammen med barna, stille spørsmål og legge til rette for at barn 
kan få utforske og eksperimentere.  

Både rammeplanen for barnehager og oppvekstplanen bygger på et barne- og læringssyn 
der barn er aktive medvirkere i egen hverdag, og der det barn er interessert i og 
oppmerksomme på skal legges til grunn for planlagte aktiviteter. Et av tiltakene i 
Oppvekstplanen lyder: Barnehagene legger til rette for lek og planlagte aktiviteter. I 
miniundersøkelsen svarer alle barnehagene at de gjør dette, de beskriver blant annet at de 
legger til rette for lek gjennom bevissthet rundt utforming av rom og lekemiljøer og de har 
planlagte aktiviteter som gir barna felles referanser og inspirerer til videre lek. 
Sarpsborgmarka barnehage viser oss hvordan dette kan se ut i praksisblikket som følger. 

PRAKSISBLIKK FRA SARPSBORGMARKA BARNEHAGE 
v/ virksomhetsleder Linda Hovden 
 

Det brenner, det brenner… 
Et innblikk i hverdagen til barna på Bukkene Bruse i Sarpsborgmarka barnehage. På 
Bukkene Bruse går det 14 barn i alderen 1-3 år. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det hele startet en mandag morgen, med en 
brannhjelm. Alexander fant denne på 
avdelingen, tok den på og ropte «det 
brenner»! Flere av de andre barna løper til og 
leken er i gang. Alle vil jo ha hjelm! Vi går inn 
på lageret og finner frem de vi har og dermed 
var leken i gang. Balja som ble brukt til å frakte 
leker, ble snudd opp ned og vips så ble det en 
brannbil. Dashbordet ble til, ved at en 
gjenstand ble satt oppå balja. Det ble mange 
turer med brannbilen denne dagen. Sjåføren 
foran, passasjerene bak og alltid bilbeltet på. I 
leken lærer barna å ta hensyn til hverandre. 
De lærer også å samarbeide og nye begreper 
tilegnes.  
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Dette ble starten på utviklingen av vårt lekerom, der livet på småbarnsavdelingen skulle få 
blomstre. De ansatte forvandlet rommet til en møteplass for småbarna, der 
samspillsmulighetene skulle få utvikle seg. Etter et kreativt personalmøte, med engasjerte 
ansatte, hadde barna på Bukkene Bruse hadde fått sin helt egne brannstasjon.  
Spenningen hos de ansatte var stor når barna kom morgningen etter. Å observere et barns 
møte med brannstasjonen vår, var en god opplevelse. Munnen åpnet seg i undring og 
øynene så rundt på forandringen av rommet. De kjente på «flammene» som hang ned fra 
taket og begynte å leke med brannbilene, så på de ulike konkretene som var tilgjengelig; «ja, 
det er slike øyeblikk vi skulle ønske hele verden fikk se». Det er magisk! 
 
Livet på brannstasjonen levde i flere uker, og vi så hvordan samspillet og relasjonene mellom 
de yngste utviklet seg. De byttet på rollene om å være brannmann, og de var fint å se 
hvordan de eldste på 2 år, inkluderte de yngste. Lekeferdigheter, nye vennskapsbånd og 
språket, utviklet seg i takt med leken. 
 
Når vi etter en stund så at leken og interessen begynte å dabbe av, måtte vi igjen snu oss 
rundt og gi dem noen nye spor og inspirasjon. Det var da vi tok frem prosjektoren! Nå ble det 
flammer på veggene, og brannmannskapet tok frem slukkeutstyr i form av brannslange og  
brannslukningsapparat, og jobbet iherdig med å få bukt med flammene. Det brant over 
vinduet, under bordet og inni hjørnet. Når den ene brannen var under kontroll oppstod det 
flammer ett nytt sted. Men med godt samarbeid og ivrige brannmenn var tilslutt brannen 
slukket. Phuhhh.. for en innsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 har vært et utfordrende år for barnehagene. Etter nedstengningen i mars har 
barnehagene driftet på rødt eller gult nivå. Dette har naturligvis hatt konsekvenser, ikke bare 
knyttet til personalets utviklingsarbeid, men til organisering av hverdagen og gjennomføring 
av aktiviteter i barnegruppa. Mye har blitt avlyst eller utsatt det siste året. Men de 
barnehageansatte har også gjort seg noen positive erfaringer under pandemien. Pedagoger 
fra Hafslundsøy barnehage og Bergsvingen barnehage bidrar her med praksisblikk som 

Under fruktmåltidet senere den dagen snakket vi om 
brannleken. Hvordan ble det flammer på veggene? undret 
Marit seg sammen med barna. Det var «padden» (les: 
iPad), sa Alexander. 
 
Etter flere uker med brannlek, formingsaktiviteter, undring 
og utforsking, gikk turen til brannstasjonen. Det var en 
stolt gjeng fra Bukkene Bruse, som med store øyne 
beundret både brannmenn, brannbiler og brannstasjonen. 

Iscenesettelse av lekemiljøet 
ved bruk av iPad 
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beskriver de positive effektene de har sett ved å organisere barna i grupper med færre barn 
og større voksentetthet gjennom dagen.  

Erfaringer fra praksis i koronatiden 
Ane C. Bruserud, pedagogisk leder i Hafslundsøy barnehage 
 
I en basebarnehage betyr korona ikke bare mindre barnegrupper, men mindre samhandling 
mellom de ulike basene. Fra å ha ca. 70 barn og 14-15 voksne å forholde seg til er det nå 24 
barn og 4-5 voksne. Det har ført til at barna har kommet nærmere hverandre og blitt bedre 
kjent med hverandre. Det har gitt seg uttrykk på den måten at de eldste tar mye større 
ansvar for de yngre, ikke bare praktisk, men i lek og aktiviteter. De viser og forklarer når de 
tegner, klipper, perler eller pusler. De tar de yngre med i leken og veileder dem i lekens 
regler. De yngste virker tryggere i møte med de store, de åpner døra og spør om å få bli med 
uten å blunke. De setter seg sammen med de store som tegner og klipper, kopierer det de 
ser og blir tilbudt hjelp hvis det blir for vanskelig.  
Hvor jeg før så barn som desperat skjermet leken sin ved å holde igjen dører og rope; «Du 
får ikke blir med!» Eller: «De små ødelegger!», ser jeg nå åpne dører og barn som inviterer 
andre inn i leken. 
 
Så deler vi gruppa i to igjen deler av dagen, da kommer vi enda nærmere hverandre. Vi 
voksne er der, alltid. Vi har tid til å møte barnas tanker, vi har tid til å utforske det de undrer 
seg over. Vi har tid og plass til å la leken blomstre, nå er det nesten aldri fullt i en lek lenger. 
 
Klokka styrer oss ikke lenger, vi har dagen foran oss uansett. Ingen møter, ingen som må 
bruke en halv time på å forberede mat eller vaske opp i en time etterpå. Barns 
medbestemmelse er på et helt annet nivå enn tidligere. Spør de om å gå på tur, sier vi ja, og 
vi blir så lenge barna ønsker det. Ingen møter å stresse tilbake til. Matpakker har gjort det 
meget enkelt å spise på tur eller ute i barnehagen, barna spør og vi sier ja. Har de vært 
veldig sultne har vi spist litt tidligere, vi må ikke vente på at maten forberedes, det er bare å 
åpne kjøleskapet. 
 
Stresset og jaget er borte fra barnehagemiljøet. Vi må ikke se på klokka hele tiden, vi må 
ikke mase på barna og gjøre ting for dem som de egentlig klarer selv for at det skal gå 
fortere.  
 

Positive opplevelser ved å jobbe i små grupper under Covid 19: 
- Wenche K. Aune og Silje M. T. Johansen, pedagogiske ledere i Bergsvingen 
barnehage 
 
Vi opplever at barna får større oppmerksomhet ved å være en liten gruppe med faste barn 
og personale fra levering til henting. Barna får i større grad utløp for sin stemme og sine 
ønsker, og det enkelte barn blir mer synlig gjennom hele dagen. Det blir større rom for 
medvirkning. Det er enklere for personalet å legge til rette for medvirkning i mindre 
barnegrupper. 
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Med færre mennesker å forholde seg til, blir det også lettere å falle til ro i leken, noe som 
igjen fører til færre situasjoner preget av stress for personalet så vel som for barna. 
Vi opplever at man kan legge til rette for å bygge tettere relasjoner både barn-barn og barn-
voksen. Forutsigbarheten fra dag til dag er større, og det er lettere å finne tråden fra dagen 
før og bygge videre på det. 
 
Vi opplever at det er bedre planlegging av tiden og mer rom for spontanitet for personalet.  
Dessuten tvinger denne organiseringen frem en tydeligere kommunikasjon mellom ansatte. 
Kommunikasjon med foreldre er også bedre fordi personalet er tettere på. Vi har også gitt ut 
ukeplan/infobrev hver uke.  

Kapittel 5. 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. I Oppvekstplanen blir viktigheten av personalets kompetanse, 
personlig egnethet, evne til fleksibilitet og det å arbeide på nye måter fremhevet som 
avgjørende for at oppvekstsektoren skal lykkes i å nå de mål som til enhver tid er satt. 
Barnehagene i Sarpsborg skal ha godt kvalifiserte medarbeidere og sikre at de har 
kompetanse på spesifikke fagområder.  

Nasjonale og lokale styringsdokumenter og satsingsområder har vært førende for de 
kompetanseutviklingstiltakene som ble gjennomført for barnehageansatte i 2020. På grunn 
av pandemien ble mye av den planlagte aktiviteten rundt utviklingsarbeid og 
kompetanseheving veldig annerledes. Året var preget av uforutsigbarhet for barnehagene og 
støtteapparatet, og mange av de barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltakene ble utsatt. 
Pandemien har imidlertid ført til nye erfaringer, ny kunnskap og økt kompetanse på flere 
områder. Digitale plattformer har vært nyttige arenaer og verktøy for oppfølging og 
samhandling.  

 

5.1 Barnehagene har godt kvalifiserte medarbeidere 

5.1.1 Statlige kompetanseutviklingstiltak   
Den statlige kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022 skal 
støtte opp om barnehagenes arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling. Strategiens 
tiltak skal bidra til å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon og gi 
barnehageansatte mulighet til å utvikle seg både individuelt og i fellesskap.  

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling for Oslo og Viken 
I 2019 ble Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling innført, noe som 
medførte en endring i tildelingen og bruken av de statlige kompetansemidlene.  

Regional ordning skal bidra til å sikre at alle barn får likeverdige barnehagetilbud med høy 
kvalitet, og støtte barnehageeiere i sitt arbeid med kompetanse- og kvalitetsutvikling. 
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Kompetanseutviklingstiltakene skal være barnehagebaserte noe som innebærer 
utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår ute i den enkelte barnehage. 
Fylkesmannen i Oslo og Viken administrerer ordningen via samarbeidsforum og tematiske 
arbeidsgrupper. Sarpsborg kommune som barnehagemyndighet har i 2020 hatt 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 2020 var det fem barnehager fra Sarpsborg som deltok i den regionale 
kompetanseordningen og fikk oppfølging fra Høgskolen i Østfold. Her følger et praksisblikk 
fra tre familiebarnehager og deres erfaringer med å delta i regional kompetanseordning.  

  

DELTAKELSE I REGIONAL ORDNING 
-  en praksisfortelling fra Bente Tømmerholt, styrer og eier av Torsbekkdalen 
familiebarnehage 
 
Familiebarnehagene Paletten/Picasso og Torsbekkdalen var så heldige å få komme med i 
den første runden med barnehagebasert kompetanseutvikling. Sammen med to ansatte ved 
HIØ og hele vår personalgruppe, har vi jobbet i et nettverk med satsingsområde Barnehagen 
som pedagogisk virksomhet. Grunnlaget vårt for dette område, var at vi ønsker å synliggjøre 
at vi er en pedagogisk virksomhet på lik linje med andre barnehager. Vi ønsker å heve 
kompetansen på dette område og synliggjøre dette både for personale og foreldre. Vi ønsker 
å ivareta barna gjennom et pedagogisk perspektiv. 
 
Etter et par nettverksmøter uten assistentene, hvor vi lederne skulle lage en plan for 
arbeidet, fant vi fort ut at vi måtte «snevre inn» det pedagogiske område for at ikke omfanget 
skulle bli for stort. Vi ønsket å jobbe parallelt med to temaer.  
I ledergruppen hadde vi behov for å utvikle dokumentasjons- og veiledningsbiten. Hvordan 
kan vi få et engasjert og reflektert personale? Hvordan kan vi som ledere få assistentene til å 
tenke mer over hva, hvordan og hvorfor vi gjør ting og hvordan vi bør være ut ifra barnas 
behov? 
I personalgruppen ønsket vi å få mer reflekterte og bevisste assistenter gjennom å jobbe 
med «det non-verbale språket» både hos barna og voksne. Hvilke behov viser barna med sitt 
non-verbale språk? Hvordan møter vi barna med anerkjennelse og respekt? Hvordan er vi og 
bør vi være som voksne i barnehagen? 
Sammen med HIØ fant vi i ledergruppen frem til aktuelt fagstoff vi lederne kan lese og jobbe 
med i forhold til tema. Vi jobbet noe i gruppe sammen og noe hver for oss. For å få alle 
assistentene engasjert, fant vi ut at «aksjonslæring» er den beste formen for å få alle med. 
Altså vi brukte praksisfortellinger og egne erfaringer innenfor temaet som assistentene selv 
kom med, eller som vi fant frem til. Alle skulle på forhånd reflektere rundt disse ved hjelp av 
noen refleksjonsspørsmål.  Vi hadde et par felles nettverksmøter med hele personalgruppen 
før pandemien dessverre satte en del begrensninger for oss. 
Arbeidet fortsetter ute i barnehagene med disse to temaene i ledergruppen og 
personalgruppen. «Aksjonslæring» og refleksjoner er to verktøy vi har tatt med oss og bruker 
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videre i personalgruppen vår. På ledernivå har vi lagd en plan hvor vi ønsker å fortsette dette 
arbeidet innenfor noen viktige temaer. Først ledermøter med fagstoff vi tar med oss til 
personalet vårt. Deretter refleksjonsmøter med hele personalet. Slik ønsker vi å jobbe 
gjennom hele barnehageåret, når situasjonen tillater at vi alle møtes. 
 

 
I 2020 vil Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis bli en del av 
tilskuddsordningen for lokal kompetanseordning sammen med regional kompetanseordning 
barnehage og desentralisert kompetanseordning skole. Gjennom tilskuddsordningen skal 
kommunen, private eiere, barnehager og skoler vurdere kompetansebehov og gjennomføre 
kollektive kompetansetiltak.  
 
Regional ordning for lokal kompetanseutvikling i Oslo og Viken åpnet i 2020 en digital 
ressursbank som er tilgjengelig for alle barnehager i Oslo og Viken. I denne ressursbanken 
får barnehagene tilgang til nettressurser og e-læring som kan brukes til utviklingsarbeid og 
endring av pedagogisk praksis. Digital ressursbank er også en digital delingsplattform hvor 
utdanningsinstitusjonene, barnehager og nettverk i regional ordning deler bidrag som 
omhandler utviklingsarbeid og endring av barnehagenes pedagogiske praksis.  
 

Videreutdanningstilbud i regi av Utdanningsdirektoratet 
Barnehagene i Sarpsborg skal ha godt kvalifiserte medarbeidere og skal sikre at de har 
barnehagelærere med kompetanse innenfor ulike områder. De siste årene har 
Utdanningsdirektoratet hatt ulike videreutdanningstilbud for styrere og barnehagelærere som 
ansatte i Sarpsborg har benyttet seg av. Interessen for de ulike tilbudene har vært god, men 
alle som har søkt har ikke fått tilbud om studieplass. Det har imidlertid vært en økning fra 
2019 til 2020 i antall styrere og barnehagelærere fra Sarpsborg som har fått studieplass og 
som har deltatt på de statlige videreutdanningstilbudene. 
Høsten 2020 startet det opp deltakere fra Sarpsborg på følgende videreutdanninger:   

 5 styrere på videreutdanning for styrere 

 1 barnehagelærere på videreutdanning Realfag i barnehagen 

 1 barnehagelærer på videreutdanning Barns språkutvikling og språklæring 

 3 barnehagelærere på videreutdanning Fysisk – motorisk utvikling og aktivitet. 

 7 barnehagelærere på videreutdanning i Veiledning 

Til disse videreutdanningene har det fulgt med viktige tilretteleggingsmidler som skal komme 
den enkelte ansatte til gode. Midlene kan benyttes til å dekke vikarutgifter, kjøp av bøker, 
betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift. 

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

Barnas verneombud 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har inngått et samarbeid med PBL og Stine Sofies Stiftelse 
om deltakelse i piloten «Stine Sofies Barnehagepakke - barnas verneombud». Piloten 
gjennomføres barnehageåret 2020-2021, og målet er på sikt at alle landets barnehager skal 
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ha et barnas verneombud. Barnas verneombud skal ikke være en ny oppgave som pålegges 
barnehagen, men bidra til kompetanseheving og bevisstgjøring av oppgaver som 
barnehagen allerede har. I henhold til lov og rammeplan skal personalet i barnehagen ha et 
bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og 
vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. I denne piloten deltar 8 barnehager fra 
Sarpsborg.  

5.1.2 Kommunale kompetanseutviklingstiltak 
Sarpsborg kommune har i løpet av 2020 hatt ulike kompetanseutviklingstilbud for ansatte i 
kommunale og private barnehager. De lokale tiltakene har vært finansiert gjennom tidligere 
tildelte statlige kompetansemidler og kommunale midler. Aktuelle temaer i rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver og tiltak i Oppvekstplanen har hatt prioritet, og tiltakene 
har involvert alle grupper av ansatte i barnehagen, uansett erfaring og kompetansenivå. 
Sarpsborg kommune skal tilby kurs og nettverk innenfor ulike satsinger og 
kompetanseområder som skal bidra til individuelle og kollektive læringsprosesser, samt 
erfaringsdeling på tvers av barnehagene. På grunn av pandemien ble 2020 et annerledes år 
og kompetanseutviklingsplanen ble ikke gjennomført som planlagt. Noen av tiltakene ble 
avlyst og digitale løsninger ble benyttet på de fleste av tiltakene som ble gjennomført.  

 

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. 
Barnehageåret 2019/ 20 var det oppstart av en ny gruppe med 26 fagarbeidere og 
assistenter. Kursrekken ble avsluttet våren 2020 og på grunn av koronasituasjonen ble siste 
samling i kursrekken ikke gjennomført.   

«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 
februar 2020, like før Norge ble stengt ned ble det gjennomført et seminar for fagarbeidere 
og assistenter om den viktige leken i barnehagen. Sarpsborgbarnehagene hadde med 
deltakere på seminaret og personer som bidro med innlegg. 

Felles kursdag 
I november 2020 ble alle barnehager i Sarpsborg invitert til en felles digital kursdag med 
tema vold og overgrep mot barn. Temaet ble valgt etter innspill fra barnehagene. 

Pia Friis startet dagen. Hun er barnehagelærer og fagkonsulent, og forfatter av boken «Barns 
seksuelle leker» som tar for seg barns naturlige seksualitet og hvordan vi kan møte denne på 
en god måte. Forskning tilsier at ved å gi barn kunnskap om kropp og seksualitet forebygger 
vi overgrep.  
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Deretter hadde vi en økt med Ole Morten G. Mouridsen. Han er pedagog og ansatt ved Stine 
Sofies Stiftelse, og reiser landet rundt og snakker med barn og voksne i barnehager. Ole 
Morten hadde fokus på hvordan samtale med barn om vold og overgrep. Han bruker 
samtalen først og fremst som et forebyggende tiltak, men snakket også om hva vi gjør når 
barn forteller. 

Therese Rieber- Mohn er barnevernspedagog med videreutdanning i kriminologi og ledelse, 
og har lang erfaring fra arbeid innenfor barnevern, på pedagogisk fagsenter og i Bufdir. Nå er 
hun leder i Connexa barnevern AS. Therese snakket om hvordan vi kan oppdage at barn blir 
utsatt for vold eller overgrep. 

Til å avslutte og ramme inn dagen var barnevernsproffer fra Forandringsfabrikken invitert inn. 
Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som innhenter oppsummert kunnskap fra barn 
for å forandre skole og hjelpesystemer. Proffene er ungdom som selv har opplevd vold eller 
overgrep. De delte med oss hvordan vi som barnehageansatte kan møte utsatte barn på en 
klok og god måte. 

Kursdagen ble gjennomført som et digitalt arrangement. 2 barnehager var fysisk tilstede, ca. 
30 barnehager fulgte arrangementet digitalt. I tillegg var det deltagere fra familiesentrene, 
Virksomhet PPT, Virksomhet spesialpedagogikk førskole, St. Marie læringssenter, 
barnevernet, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og kommuneadministrasjon på 
oppvekstområdet. 

Alternativ supplerende kommunikasjon.  
Et av områdene som barnehagene skal sikre at de har kompetanse i er ASK - Alternativ og 
supplerende kommunikasjon. Barn som helt eller delvis mangler tale, kan ha behov for 
alternative kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått eller for selv å forstå.  

Språk er viktig – gjør det riktig med ASK!  
Et faglig blikk på viktigheten av ASK av Mette Sundell teamleder v/ Virksomhet 
spesialpedagogikk førskole.  
 
Grunnlaget for menneskelig felleskap er kommunikasjon. Alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK) er et hjelpemiddel og metode for å kunne hjelpe barn med å lære 
språk. Å bruke ASK som metode er i dag lovpålagt og det bør være en del av den «vanlig» 
pedagogikken i barnehagen. Sarpsborg kommune har en stor andel flerspråklige barn, samt 
barn som av andre årsaker strever med kommunikasjonen.  
For barn som strever med språk- og kommunikasjon vil det å bruke ASK, øke muligheten for 
god språkutvikling. Vi er alle enige i at å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et 
barn liv. Utfordringen ligger i hvordan vi tilrettelegger for et godt språkmiljø og språklig 
mangfold. Å ha kunnskap om hvordan, hva og hvorfor vi skal bruke ASK i barnehagen er helt 
nødvendig. Personalets kompetanse er helt avgjørende for kvaliteten, gjennomføringen og 
den daglige praksisen i barnehagen. Økt kompetanse på ASK vil bidra til en inkluderende 
praksis, hvor alles mulighet til å tilegne seg et språk står sentralt. Det vil øke forståelsen av 
at ASK fungerer som en brobygger mellom barnets eget språk og miljøet rundt. Gjennom 
ASK får barna større innflytelse på sitt eget liv, de kan få mulighet til å fortelle om egne 
tanker, følelser og behov, og samfunnet vil bli mer tilgjengelig. Gjennom høy kompetanse og 
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aktiv bruk av ASK i barnehagen kan man forebygge utenforskap, bygge følelsen av likeverd, 
styrke samspill og sosialt samvær.  Rett kompetanse på rett sted, gjør at tilbudet til barn blir 
mer helhetlig, relasjonell, øker motivasjon og øker kvaliteten på barnehagen i Sarpsborg.  
 
I 2020 svarer 21 av 27 barnehager at de har kompetanse i ASK- Alternativ supplerende 
kommunikasjon. Undersøkelsen viser at barnehagene er godt i gang med å bygge 
kompetanse på dette området, men at det varierer i hvor langt de har kommet i å forankre 
kompetansen i hele personalgruppa.  
 

 

5.1.3 Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling  
Kvalitet i barnehager er i tillegg knyttet opp til kvalitet i ledelse, og oppvekstplanen fremhever 
lederkompetansen som en drivkraft og forutsetning for at barnehagene skal utvikle seg som 
organisasjoner.   

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.  

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 

Barnehagevandring 
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. 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, og er et godt verktøy for ledere til å komme tett på den 
pedagogiske praksisen i barnehagen. Observasjonene drøftes og reflekteres over i en 
veilednings-/refleksjonssamtale, og tas med videre i planlegging og oppfølging av det 
pedagogiske arbeidet. 
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En undersøkelse i 2019 viste at de private barnehagene var lite kjent med 
barnehagevandring, men at flere av lederne signaliserte at de var interessert i å bli bedre 
kjent med verktøyet. Barnehagevandring var derfor tema på en fagarena høsten 2020, hvor 
styrer ved Stasjonsbyen barnehage delte sine erfaringer med gjennomføringen av 
barnehagevandring. I 2020 svarer 7 av 27 barnehager at de benytter barnehagevandring 
som verktøy for å skape refleksjon og utvikling hos ansatte. Noen barnehager svarer at de 
ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre barnehagevandring i 2020 på grunn av pandemien. 
Undersøkelsen viser også at noen barnehager benytter andre type verktøy i oppfølgingen av 
de ansatte.   
 

Kvalitetsvurdering og bruk av kvalitetsverktøy 
Kvalitetsvurdering er viktig for å utvikle barnehagen som organisasjon, og er en forutsetning 
for kvalitetsutvikling. 
Sarpsborg kommune har som barnehageeier etablert et kvalitetsvurderingssystem for sine 
barnehager, hvor det normalt gjennomføres vurdering i 1-2 barnehager i løpet av et år. I 
2020 ble det på grunn av pandemien ikke gjennomført barnehagevurdering i noen 
barnehager. Planlegging og forberedelser av barnehagevurdering for våren 2021 i Søndre 
Skjeberg barnehagevirksomhet startet opp høsten 2020.  

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

En undersøkelse i 2019 viste at barnehagene i Sarpsborg har gode systemer for å vurdere 
praksis, og det benyttes ulike verktøy i arbeidet med å skape refleksjon og utvikling hos de 
ansatte. Kunnskapskilder og kvalitetsverktøy fra Utdanningsdirektoratet kvalitetssystem blir 
blant annet benyttet.  

I store deler av 2020 hadde barnehagene ikke kapasitet til å drive endrings- og 
utviklingsarbeid i samme omfang som de har gjort tidligere år. Mye av fellestiden har blitt 
benyttet til planlegging og organisering av hverdagen for å ivareta retningslinjer for 
smittevern. Digitale plattformer og løsninger har vært nyttige verktøy i oppfølgingen av 
personalet og gjort det mulig å opprettholde noe utviklingsarbeid. Her følger et praksisblikk 
fra Virksomhet Glomma som viser hvordan barnehagen har arbeidet med utviklingsarbeid 
ved hjelp av prosjektplan og Teams som digital plattform.  

 
Kompetanse og organisasjonsutvikling, i en tid hvor man ikke kan møtes.  
- Et praksisblikk fra Virksomhetsleder Linda Hovden i Glomma barnehager  
 
Gjennom dette barnehageåret har både Tindlund og Sarpsborgmarka barnehage jobbet 
prosjekterende, med felles prosjekttittel, gjeldende for hele barnehagen. Når man jobber 
prosjekterende er hovedtanken at prosjektets «hovedpuls» skal følge barn og ansatte 
gjennom hele dagen, i alt de gjør, og barna skal oppleve en utforskende og undrende 
pedagogikk, der aktiviteter og det fysiske miljøet henger sammen. Det vi gjorde i går, skal 
speile dagen i dag, som igjen skal synes i morgen. Dette har vært en ledetråd for oss hele 
veien. Men hvordan gjør man dette og hvor skal man dokumentere alt man gjør? Og hvordan 
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deler man kunnskap, kompetanse og erfaringer i en tid hvor man ikke får treffes gjennom de 
ordinære personalmøtene eller plandagene?  
 
I barnehagen blir det ofte mange dokumenter og det kan være vanskelig å få systematisert 
og dokumentert alt det gode arbeidet som gjøres. I lederteamet utarbeidet vi derfor en 
prosjektplan-mal, som skulle være vårt verktøy for dokumentasjon og utviklingsarbeid. I 
denne planen la Merete og jeg føringene for innholdet og vi ga dem noen ferdige maler. 
Disse hovedområdene skulle gi personalet en ledesnor på hva vi skulle fokusere på dette 
året. Dette var temaer som barnesyn, læringssyn og verdisyn, samt hvordan de jobbet 
konkret med prosjektet sitt. Det var spesifiserte sider om lek, språk og realfag, med 
refleksjonsspørsmål til personalet. I tillegg til de ferdige malene, har personalet og vi lagt til 
lysbilder, som de har hatt behov for underveis i året. Når vi var kommet til jul, ble det lagt inn 
en halvtårsevaluering for hvordan vi har jobbet i henhold til årsplanen vår.  
 
Hovedtanken med prosjektplanen er at alle ansatte har tilgang og innsikt i det pedagogiske 
arbeidet på avdelingen. Det er ikke kun pedagogisk leder sitt ansvar å utarbeide 
prosjektplanen med innhold, men dette er et felles ansvar for alle på avdelingen. I denne 
planen får man historien til den enkelte avdeling, gjennom bilder, praksisfortellinger og 
refleksjoner. Dette innholdet er vi opptatt av at alle medarbeiderne skal eie. Dersom det blir 
sykdom, og vikarer kommer inn på avdelingen, er tanken at også de skal lese 
prosjektplanen. På den måten vil man som vikar, ha mulighet til å sette seg inn i det 
pedagogiske utviklingsarbeidet og hvor i prosessen de er i forhold til prosjektet sitt. Som 
vikar vil man få mulighet til å bidra på større måte, gjennom økt innsikt for utviklingsarbeidet. 
  
Vi opprettet en gruppe i Teams for alle ansatte i barnehagen. Hver avdeling fikk sin egen 
kanal. Under de ulike avdelingene, ble prosjektplanene lagret. Alle ansatte hadde tilgang til 
hverandres planer. Dette var helt bevisst, slik at vi kunne hente inspirasjon av hverandre, 
samt ha et fellesskap rundt utviklingsarbeidet vårt, i en tid hvor vi ikke kunne møtes. Når 
prosjektplanen er tilgjengelig på Teams, vil de ansatte til enhver tid også ha mulighet til å 
oppdatere seg på den. De har den tilgjengelig på telefonen sin, og flere ansatte har fortalt 
meg at de kan ligge i sofaen på kvelden og lese seg opp på det arbeidet som er gjort på 
deres avdeling. De sier at når den er så lett tilgjengelig og så levende, så gir det økt 
motivasjon til å holde seg oppdatert. Jeg tror også, at siden alle ansatte er delaktige i 
utarbeidelsen av denne planen, så gir det dem et eieforhold og en stolthet, de ikke har 
opplevd tidligere. 
 
I starten av året var det stor usikkerhet rundt hvordan man skulle bruke prosjektplanen. Vi 
var tydelige i lederteamet at dette var et prøveår, og det eneste kravet var at alt av 
dokumentasjon, skulle lagres i denne planen og ikke noe annet sted. De ansatte gikk i gang 
med arbeidet, og sakte, men sikkert begynte prosjektplanen å fylle seg med innhold. Det var 
bilder fra det fysiske miljøet, bilder av barn i kreative prosesser, refleksjoner rundt ulike 
verdier, samt referater fra avdelingsmøter. Denne dokumentasjonen har vi som ledere tatt 
del i, gjennom året. Vi har gått inn ukentlig i de ulike prosjektplanene og lest, kommentert, 
veiledet og gitt tilbakemeldinger. Vi har gitt dem noen spørsmål på veien, som har hjulpet 
dem videre i prosessen. De andre avdelingene har lest hverandre prosjektplaner og fått 
inspirasjon fra hverandre. I dag er de ulike prosjektplanene store dokumenter på opptil 220 
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lysbilder. Dette er lysbilder fylt med verdifull dokumentasjon som er grunnlaget for evaluering 
av dette barnehageåret, samt at det gir oss en pekepinn på hvordan neste barnehageår skal 
se ut. Hvilke området har vi jobbet godt med, og hvor må vi legge fokuset vårt fra høsten av?  
 
Avslutningsvis ønsker jeg å legge ved noen punkter som er fra personalet selv om 
prosjektplanen:  

 Ved å skrive prosjektplan får vi en god struktur på arbeidet på avdelingen 

 Vi sikrer at alle barnehagens pedagogiske områder blir dekket og at barna får det de har 
krav på i barnehagehverdagen sin 

 Vi kan se progresjon gjennom året, og kan evt. se tilbake på dette ved senere anledning. 

 Vi får alle et større eieforhold til det pedagogiske arbeidet på avdelingen  

 Prosjektplanen kan fungere som en motivator for arbeidet på avdelingen  

 Det blir veldig synlig hva vi har gjort, og hva vi kanskje må jobbe mer med  

 Alle ansatte på avdelingen kan skrive i denne  

 Den er tilgjengelig for ansatte også når de ikke er på jobb og man kan dermed følge med 
på hva som har skjedd mens man er borte 

 Vi får samlet alle refleksjoner og referater fra et helt barnehageår på et sted  

 Teamleder/virksomhetsleder får innblikk i hvilket arbeid som blir gjort på avdelingen  

 Prosjektplanen fungerer som basis i kommunikasjonen  

 

Kompetanseutviklingspakkene Språkløyper og Realfagsløyper  
Ifølge oppvekstplanen skal barnehagene benytte kompetanseutviklingspakkene Språkløyper 
og Realfagsløyper. Det er nettbaserte ressurser som presenterer ulike aktiviteter og temaer 
som er sentrale for språkutviklingen hos alle barnehagebarn og viser hvordan personalet kan 
legge opp til utforskende aktiviteter hvor matematikk og naturfag blir en naturlig del av 
barnas lek og språk. Ressursene skal være en støtte for barnehagenes arbeid med 
kompetanse og kvalitet, og oppbyggingen av ressursene er basert på forskningsbasert 
kunnskap om hvordan utviklingsarbeid kan føre til varig endring i praksis. 
 
I 2020 svarer 18 av 27 barnehager at de benytter kompetanseutviklingspakken Språkløyper 
og 10 av 27 barnehager svarer at de benytter Realfagsløyper. Flere av barnehagene svarer 
at de bruker deler av kompetaneutviklingspakkene som en støtte i barnehagenes 
utviklingsarbeid og i arbeidet med å bygge personalets kompetanse. Noen barnehager 
svarer at de på sikt har planer om å ta i bruk kompetanseutviklingspakkene.  

Her følger et praksisblikk fra Løkke barnehage som synliggjør hvordan Språkløyper benyttes 
i barnehagens arbeid med utviklingsområdet språk.   

BRUK AV SPRÅKLØYPER –  
en praksisfortelling fra Vigdis Oliversen styrer ved Løkke barnehage  
 
I Løkke barnehage har vi de siste 3,5 årene jobbet med å skape oss en plattform med felles 
kunnskap som gir oss som personale faglig styrke i jobben vår og et mer felles utgangspunkt 
uavhengig av utdanningsnivå. Dette med felles mål, retning og kunnskap har kommet frem 
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som viktige kriterier i barnehager med høy kvalitet, og er selvsagt noe vi strekker oss etter. Vi 
har utviklet oss i å møte barna på en hensiktsmessig måte slik at deres psykiske helse, både 
her og nå og for fremtiden, har best mulig grunnlag. Tilknytning og lek er en del av denne 
plattformen, og nå var tiden klar for å sette et ekstra søkelys på språk. Å ha et godt språk er 
et sikkerhetsnett i livet – det gir økte muligheter for innpass i lek og er et fortrinn når barna 
bygger sin sosiale kompetanse. Vi voksne har en viktig rolle i språkutviklingen, og dette 
ønsket vi å se nærmere på. 
Rammeplanen sier: «Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker 
og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes 
i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.» Vi valgte å begynne med 
språkløyper fra universitetet i Stavanger. Barnehagens 2 språkveiledere har loset oss 
gjennom samlinger med «Språkhverdag» som tema. Personalet har jobbet på ulike måter, 
slik språkløypene gir oss muligheter til. Vi har lest, sett film, reflektert alene og i gruppe. 
Personalet har også hatt oppgaver mellom personalmøtene. 
  
Vi har funnet ut at vi har mye mer å lære - mye, mye mer å lære. Vi har økt vår bevissthet 
rundt språket vi bruker i hverdagen, hva vi legger vekt på og hvor vi har mer å hente. Hvert 
personalmøte har startet med repetisjon fra det forrige, slik at både fagstoffet har blitt frisket 
opp, og refleksjonene rundt de ulike temaene kunne utdypes mer på grunn av bevissthet 
siden sist. Det fine med å lære er når man skjønner hvor mye man ikke kan, og får lyst til å 
fylle igjen hullene med mer kunnskap. 
 
Jeg som daglig leder hører andre ting i gangene nå enn tidlig i høst, akkurat som i prosessen 
med trygghetssirkelen. Det er godt å høre samtaler mellom voksne og barn der det vi har 
jobbet med på personalmøtene sprer seg i hverdagen. Vi har ansatte som diskuterer på 
pause hvor vanskelig det er å stille åpne spørsmål – og som gir hverandre tips. Det er også 
spennende å høre hva de har lagt merke til etter en observasjonsoppgave og se prosessen 
de er i for å få økt kunnskapen sin. Jo mer kunnskap de får, jo mer eierskap til sin egen rolle 
som pedagogisk medarbeider og hvor viktig den er. Det er flott å observere språkveiledernes 
eieforhold til stoffet de skal legge frem, se måten de har forberedt seg på og hvordan de 
samarbeider for å få med seg kollegaene. De utvikler  
både sin rolle som språkveiledere og sin trygghet som  
ledere generelt. Prosessen med språkløyper har vært 
 og er fortsatt en spennende og viktig prosess for oss  
i Løkke. 
 
Koronarestriksjoner har ført til at arbeidet har gått  
noe saktere enn vi så for oss. Andre temaer har  
fått plass på møtene, noen møter har vært på teams  
og vi har i perioder fått samarbeide på andre måter  
enn vi er vant med. Vi har derfor bestemt oss for å  
holde på samme tema neste barnehageår også  
– ikke stresse av gårde, men la det ta den tiden det tar.  
På den måten blir plattformen vår enda mer solid, og  
vi får med oss alle ansatte på veien. 
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Slik gjør vi det i 2021 

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.  
 
Kompetanseløftet for Spesialpedagogikk og inkluderende praksis innføres som en del 
av den statlige tilskuddsordningen. Sarpsborg kommune melder inn  
kompetansebehov for barnehage, skole, PPT og andre aktuelle virksomheter på et 
felles kompetanseområde.  
 
Den enkelte barnehage fortsetter arbeidet med å bygge kompetanse på området 
ASK- Alternativ supplerende kommunikasjon. 
 
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.  
 
Kommunen løfter fram ulike ressurser og verktøy på nettverk og samlinger for ledere 
og barnehageansatte.  
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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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