
1 

 

 

 

 

 

Kvalitetsplan for barnehagen  

2016-2019 
 

 



2 

 

Innhald 

Forord ..................................................................................................... 3 

Samandrag ............................................................................................. 4 

Kvalitet i barnehagen .............................................................................. 6 

Barnehagen sitt samfunnsmandat ........................................................... 7 

Omsorg ................................................................................................................... 7 

Leik og læring .......................................................................................................... 7 

Tidleg innsats .......................................................................................................... 7 

Samarbeidet mellom heim og barnehage ................................................................ 7 

Overgangar ............................................................................................................. 8 

Fokusområder 2016-2019 ....................................................................... 9 

Danning og kulturelt mangfald ................................................................................. 9 

Godt språkmiljø for alle barn ................................................................................. 10 

Psykisk helse hos barn i barnehagen .................................................................... 10 

Leiing i alle ledd ..................................................................................................... 11 

Dokumentasjon og vurdering ................................................................ 12 

System rundt barnehagen ..................................................................... 13 

Vedlegg ................................................................................................. 14 

Vedlegg 1. Kompetanse og utdanning .................................................................. 14 

Vedlegg 2. Bemanningsnorm ................................................................................ 16 

Vedlegg 3. Fleirspråkleg arbeid i barnehagen ....................................................... 17 

 

 

Foto er tatt av Anne Lise Norheim og Tord Paulesen.  

 



3 

 

Forord 
Kommuneplanen 2014-2028 legg til grunn følgjande hovudmål for barnehagane:  

 I samarbeid med heimen vil kommunen arbeide aktivt med å gi barna ein god 

barndom.  

 Alle barn i barnehagen i Hå opplever læring og meistring kvar dag.  

 

Kommunen skal gje eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med rom for oppleving og 

utvikling i barnehage og fritid. Barna skal oppleve barnehagen som ein naturlig og 

spennande del av eit samla oppvekstmiljø, der lek, læring og sosial utvikling står i fokus.  

Det er eit mål at alle barn skal få tilbod om barnehageplass med høg kvalitet. 

Barnehagebruksplanen (vedtatt i KS desember 2016) er eit verktøy som sikrar at dei 

bygningsmessige kvalitetskravet blir teke vare på. Kvalitetsplan for barnehagen 2016-2019, 

blir eit overordna styringsverktøy for innhaldet i barnehager i kommunen. 

 

Kvalitetsplan for barnehagen, 2016-2019 er: 

 Eit verktøy for å gje retning og setje mål for det pedagogiske arbeidet. 

 Eit grunnlag for utvikling og kompetanseheving.  

 Ei informasjon til politikarane. 

 

Med utgangspunkt i «Kompetanse for framtidas barnehage 2014-2020», frå 

Utdanningsdirektoratet, er det utarbeida fire fokusområder for barnehagane i Hå. Under kvart 

fokusområde er det utabeida prosessmål som går over ein fireårsperiode. Måla er retta mot 

barn si læring og utvikling, og er avhengig av dei vaksne sin kompetanse i møte med barna. 

 

Kvalitetsplan for barnehagen tar utgangspunkt i fylgjande lovverk og retningslinjer: 

Barnehagelova 

Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver 

St.meld. 19 (2015-16) Tid for lek og læring 

St.meld. 24 (2012-13) Framtidens barnehage  

Nasjonal kompetansestrategi -"Kompetanse for framtidens barnehage"(2015-2020)  

Kommuneplanen for Hå kommune 2013-2028 
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Samandrag  

Kvalitetsplan for barnehagen 2016-2019, skal være ein plan for kvalitetsutvikling i 

barnehagane i Hå. Samfunnsmandatet til barnehagen er å gje barn under opplæringspliktig 

alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheiter i nær forståing og samarbeid med heimen 

(Barnehageloven § 1).  

Dette er den første kvalitetsplanen for barnehagane i Hå kommune. Merksemda i planen er 

retta mot kvalitet og innhald. Dette for å synleggjere kommunen si målsetjing om:  

 Å gje barna ein god barndom 

 At alle barn i barnehagen opplever læring og meistring kvar dag.  

 

Kvalitetsplanen er lagt opp til å være kort og tydeleg. Planen skal gje eit felles fokus for 

utvikling og kvalitet, men er ikkje utfyllande for all verksemd som skjer i barnehagane.  

 

Samfunnsmandatet er retta mot barn si læring og utvikling. Kommunen sin økonomiplan 

2016–2019, viser vidare satsing på kompetanseutvikling. Gjennomgåande i planen er 

fokuset på dei vaksne. Kompetanse, haldningar og verdiar må vise igjen i dei vaksne sine 

handlingar i møte med barn.  

Fokusområda i Kvalitetsplan for barnehagen er: 

 Danning og kulturelt mangfald  

 Språkmiljø for alle barn  

 Barn og psykisk helse  

 Leiing i alle ledd 

Til kvart fokusområde er det to delmål, som skal vise retninga i arbeidet. Vidare er det sett 

opp prosessmål som barnehagane forpliktar seg til å arbeide mot. Prosessmåla skal i tillegg 

være eit verkemiddel i evalueringsprosessar.  

Endringar i barnehagesektoren 
Barnehagesektoren er i endring og utvikling både nasjonalt og lokalt. Barnehagebruksplanen 

viser til nokre av desse endringane, til dømes utvida rett til barnehageplass, gratis kjernetid 

og endringar i foreldrebetalinga. Den største endringa er likevel den store veksten og 

utbygginga barnehagen har hatt dei siste ti åra.  

I forhold til innhald i barnehagen blir arbeid med kvalitet vektlagt. Dokumentasjon og måling 

er eit av områda innanfor kvalitetsarbeid. Barnehagane i Hå har over lengre tid nytta seg av 

Balansen og målekart. Frå haust 2016 vil vi ta i bruk utdanningsdirektoratet sin 

ståstadsanalyse i kvalitetsvurderingar av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

Ståstadsanalysen blir også eit verktøy for å finne frem til mål og tiltak i det pedagogiske 

utviklingsarbeidet.  

 

Tidleg våren 2016 kom St.meld 19 -Tid for lek og læring. Meldinga legg mellom anna vekt på 
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betydinga av språk og språkutvikling hos alle barn. Barnehagane i Hå har dette som 

fokusområde komande barnehageår. I arbeidet med systematikk i det pedagogiske arbeidet, 

og for å sikre utvikling av språket, vil alle barnehagar få opplæring og kjennskap til TRAS, 

(pedagogisk kartleggingsverktøy for observasjon av språkutvikling hos barn i alderen 2-5 år). 

Viktige steg, som kommunen har nytta i ei årrekke, blir då erstatta av TRAS. 

St.meld 19 -Tid for lek og læring legg vekt på ein god overgang frå barnehage til skule. Ei 

arbeidsgruppe frå barnehage, skule og administrasjonen skal utarbeide ein felles overordna 

plan for dette. Planen skal i løpet av neste barnehage-/ skuleår ta med andre viktige 

overgangar for barn/elevar.  

Kompetanse 
Kompetanse for fremtidens barnehage 2014-2020, er ein strategi som legg til rette for at alle 

tilsette i barnehagesektoren skal ha moglegheit til å auke sin kompetanse. 

I kommunen pågår det eit målretta arbeid kring kompetanseheving i barnehagen. Vi ser ein 

auka etterspørsel frå tilsette om å ta utdanning og etterutdanning. Barnehagen har behov for 

ein større andel pedagogar. Kommunen si målsetjing er å ha femti prosent pedagogar 

og/eller andre relevante høgskulegrupper innan 2020. Vi har nå mellom anna tjue assistentar 

som er i gang med barnehagelærarutdanning, og som mottek kommunalt stipend. 

Kompetanse og utdanning blir nærare omtala i vedlegg 1.  

Det er viktig å legge til rette for at nye barnehagelærarar får ein god start i arbeidet. Rettleiing 

er eit verkemiddel for å behalda nye barnehagelærarar. Her er det lagt nasjonale føringar. 

Det blir utarbeida kommunale og formaliserte rutinar for dette. 

Rammeplanen er barnehagen sitt styringsdokument. Vi gjer merksam på at kvalitetsplanen 

ikkje omtaler alle områder her.  

I tillegg til barnehageadministrasjonen har styrarkollegiet vore medverkande i utarbeidinga av 

Kvalitetsplan for barnehagen 2016-2019. Kommunalt FAU har også kome med innspel.  

Kommunestyret rår til: 

Kommunestyret rår til at følgjande prinsipp er gjeldande i Kvalitetsplan for barnehage 2016-
2019, og blir lagt til grunn for Hå kommune sin barnehagepolitikk: 
 

1. Fokusområda er føringar for den overordna kompetansehevinga i barnehagen. 

2. Gjennoppta vedtaket i p-sak 09/06, og innføre at femti prosent av personale skal 

være barnehagelærarar eller ha anna godkjent pedagogisk utdanning. 

Kommunestyret rår vidare til:  
 

a. Innføre ståstsadsanalyse i kvalitetsvurdering av det pedagogiske arbeidet, frå 
haust 2016.  

b. Innføre TRAS, som eit pedagogisk kartleggingsverktøy. 

c. Årleg gjennomføring av brukarundersøking. 

d. Kvalitetsplan for barnehagen blir evaluert og revidert vår -18. 
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Kvalitet i barnehagen 
Kvalitet i barnehagar blir drøfta både nasjonalt og internasjonalt. Ein konkret og presis 

definisjon er vanskeleg å vise til. Rammeplanen, kulturelle føresetnader og verdiar er faktorar  

av betyding for kvalitet. Utdanningsdirektoratet viser til dansk forsking (DCU) der ein er kome 

fram til at barnehagen må innehalde fire typar kvalitet: strukturell-, prosess-, innhalds- og 

resultatkvalitet.  

Figuren under viser ulike kvalitetstypar, bygd opp for å imøtekome gjeldande krav og 

forskrifter.  

Figur 1. Kvalitetstypar  

 

Dei strukturelle komponentane er i stor grad styrt av rammer utanfor barnehagen, til dømes 

økonomi og politiske avgjersler. Barnehagebruksplanen omtaler kva og korleis barnehagane 

i Hå kommune bør byggast. Innhaldskvalitet viser til korleis barnehagen omset rammeplanen 

sine mål og  intensjonar til pedagogisk praksis. Gjennom kontinuerlig arbeid i eigen praksis 

viser barnehagen til  prosesskvalitet. For å oppnå resultat - gje eit godt barnehagetilbod av 

høg kvalitet til alle barn - er det viktig med kvalitet  i alle ledd. 

Ser ein til norsk og internasjonal forsking er vaksenrolla si betyding avgjerande for å gje god 

kvalitet i barnehagen. Dei vaksne sin kompetanse og evne til å skape gode relasjonar med 

barn er ein føresetnad for å få ein kvalitativ god barnehage.  
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Barnehagen sitt samfunnsmandat  
Barnehagen sitt samfunnsmandat er, i samarbeid og forståing med heimen, å ivareta barn 

sitt behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. 

Barnehagen skal ha ein helsefremmande og førebyggande funksjon og bidra til å utjamne  

sosiale forskjellar. Barnehagen har ei samfunnsoppgåve i tidleg førebygging av 

diskriminering og mobbing. 

Omsorg  

Personalet skal sikre at alle barn er trygge og får god omsorg. Profesjonell omsorg handlar 

om relasjonar der vaksne er i stand til å sjå barnet, og ha tilstrekkeleg kompetanse til å møte 

det enkelte barn. Kvart barn skal møtast med respekt og anerkjenning  utifrå si utvikling og 

sine føresetnadar.  

Leik og læring  

Leiken skal ha ein framtredande plass i barnehagen. Leiken har eigenverdi og er ei viktig 

side ved barnekulturen. Leik er ein grunnleggande livs- og læringsform, og skal ha ein stor 

plass i kvardagen. Dei vaksne skal ha kunnskap om leiken sin betyding og legge til rette for 

god og variert leik. Gjennom leiken skaffar barn seg kunnskap, innsikt og skaparglede. Ved 

hjelp av vaksne som har eit positivt og aktivt forhold til barns leik og læring, lærer dei å ta 

vare på seg sjølv og kvarandre. I leiken legg ein grunnlag for vennskap mellom barn. Sosial 

kompetanse blir utvikla og bekrefta ved at barn bryr seg om kvarandre, løyser konfliktar og 

lærer å ta andre sitt perspektiv.  Vennskap og sosial kompetanse er avgjerande for barn sin 

trivsel.  

«Det man hører, glemmer man 

Det man ser, husker man 

Det man gjør, forstår man» 

Loris Malaguzzi 

Tidleg innsats 

Tidleg innsats er ei viktig investering i barn sitt liv. Fokus må være kva som er det gode 

barnehagetilbudet, også for barn som treng noko ekstra. Barnehagen må fange opp, 

avdekke og legge til rette for det barna treng av hjelp og støtte. Dei vaksne sin 

handlingskompetanse er av stor betydning, og ulike fagprofesjonar bidreg til at ulike behov 

blir ivaretatt. For å ivareta dette heilhetsperspektivet, skal kvar barnehage ha eit aktivt  

sosial – pedagogisk team.   
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Samarbeidet mellom heim og barnehage  

Foreldre og personalet i barnehagen har eit felles ansvar for barn si trivsel og utvikling. Det 

daglege samarbeidet mellom heim og barnehage må bygge på gjensidig openheit og tillit.   

Personalet skal legge til rette for at foreldre/føresette får muligheit til å medverke. Kvar 

barnehage skal ha eit foreldreråd (FAU) og eit samarbeidsutval (SU) for å sikre samarbeidet 

med heimen. 

Barnehagen har forventningsdokument som blir utarbeidd i samarbeid med heimen.  

Leiar i FAU er representant i felles kommunalt FAU. 

Overgangar 

Det er ein stor overgang for barn å begynne i barnehagen. Ein trygg og god start er 

avgjerande  for barn si psykiske helse. Kvar barnehage har utarbeidd plan for personalet og 

føresette si rolle i tilvenninga. Dette gjeld alle overgangar, internt i barnehagen og ved 

overflytting til annan barnehage. 

Barn i Hå skal oppleve samanheng mellom barnehage og skule. Barnet står sentralt og skal 

være i fokus. Barnehage og skule skal, saman med føresette, samarbeide for å sikre god og 

trygg overgang for barnet.   

Ei arbeidsgruppe med representantar frå barnehage, skule og administrasjonen er i gang 

med utarbeiding av ein felles overordna plan for denne overgangen. Planen skal opp i utval 

for opplæring og kultur i september - 16. 
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Fokusområder 2016-2019 
For å sikre god kvalitet er dei vaksne den viktigaste reiskapen i barnehagen. Vi har stadig 

fokus på å auke personalet sin kompetanse utifrå nivået dei er på.  

I kvar barnehage skal fokusområda være med å: 

 Utvikle årlege planar for kompetanseheving i tråd med Kvalitetsplan for barnehagen 

2016-2019. 

 Utvikle gode planar og rutinar for å sikre kontinuerleg kompetanseutvikling.  

Figuren under viser dei overordna fokusområda for kommunale barnehagar i Hå, i perioden 

2016-2019.  

Figur 2. Fokusområda 

Fokusområda må implementerast i kompetanseplanane i den enkelte barnehage. Leiar og 

leiargruppa må sørgje for at kunnskapen blir omsett til praktisk handling. 

Danning og kulturelt mangfald 

Danning er ein livslang prosess som mellom anna handlar om å utvikle evne til å reflektere 

over eigne handlingar og væremåtar, både i samspel med omgjevnader og med andre 

menneske.   

Barn blir danna inn i eit samfunn prega av etnisk og kulturell variasjon. Dei skal forhalde seg 

til og bidra til dette mangfaldet på ein konstruktiv og inkluderande måte. Å forstå sin eigen 

identitet og kultur i møtet med det fleirkulturelle samfunnet er ein føresetnad for inkludering 

og toleranse  

«Danning er det som sit igjen, når alt anna er gløymt» 
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Prosessmål 

 Personalet må jamnleg ha refleksjonar over seg sjølv som vaksen i barnehagen, som 

oppdragar, om verdiar og haldningar. og om barnehagen sitt samfunnsmandat.  

 Personalet skal ha fokus på «den gode samtalen», være interessert i kva barnet seier 

og stille opne spørsmål. 

 Personalet nyttar leik som reiskap for vennskap og inkludering 

Godt språkmiljø for alle barn 

Barnehagen er ein viktig arena for utvikling av språk, kultur og identitet. Språket er 

identitetsdannande og er nært knytt til følelsar. Barn si språkutvikling heng nøye saman med 

kvaliteten av det språkmiljøet dei er ein del av. Eit rikt språkmiljø byggjer på  kompetente 

vaksne som forstår barna sine ulike utrykksmønster, som kan gje støtte og utfordre barna til 

vidare utvikling. Språk blir lært kontinuerleg, gjennom opplevingar og positive erfaringar med 

å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som reiskap for tenking og uttrykk for eigne 

tankar og følelsar.  

Språket er ein føresetnad for utvikling av vennskap og deltaking i fellesskap. 

Prosessmål 

 Personalet har kompetanse på ikkje-verbal kommunikasjon i møte med dei yngste 

barna. 

 Personalet  har kompetanse på at samspel og inkludering i leik har stor betydning for 

språkutvikling.  

 Alle barn får samhandle og snakke med vaksne og barn gjennom heile 

barnehagekvardagen. 

 Ha kompetanse på bruk av observasjonsmateriellet TRAS. 

Psykisk helse hos barn i barnehagen  

Barn si evne til å utvikle og regulere eigne følelsar skjer i relasjon til viktige vaksne, og 

dannar grunnlag for barnet si psykiske helse. Barn uttrykker korleis dei har det, både 

kroppsleg og språkleg. Korleis barn opplever møte med andre, vil påverke korleis dei ser på 

seg sjølve. For at barn skal utvikle eit positivt sjølvbilde, må dei vaksne være rollemodellar 

og ha fokus på at barn får utvike gode sosiale ferdigheter i samspel med andre. Grunnlaget 

for barn si psykiske helse blir lagt i barnehagen. 

Barnehagane i dei fire Jærkommunane, saman med jærskulen, er i gang med utarbeiding av 

ei felles satsing på trygt psykososialt barnehage- og skulemiljø. Arbeidet skal digitaliserast  

og være lett tilgjengelig for alle parter. 
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Prosessmål:  

 Personalet må ha kompetanse på å førebygge og beskytte barn i ulike risikogrupper 

 Plan for førebyggande arbeid mot sosial utestenging/mobbing 

 Tilrettelegging og tidlig hjelp for at alle barn skal få delta i fellesskapet 

Leiing i alle ledd 

Gjennom leiing må vi ha fokus på å skape ein positiv og støttande relasjon i alle ledd. Leiar, 

saman med sitt personale, må være motiverte og ha tydelege forventningar til kvarandre og 

til det enkelte barn. Fokus på leiing i barnehagen er eit kontinuerleg arbeid og har betydning 

for barn sin trivsel, utvikling og læring.  

Prosessmål: 

 Fokus på autoritative1 kulturleiarar  

 Legge til rette for at barn får medverknad 

 

Tydelege teikn på god leiing: 

 Være visjonær og kommunisere tydelige mål 

 Bygge relasjonar og utvikle medarbeidarar 

 Utvikle ein organisasjon som støttar opp om ønska praksis 

 Er pådrivar for kontinuerleg forbetring av læringsarbeidet. 

 Skape ei felles oppleving av ansvarlegheit 

The Ontario leadership framework. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

1
 Autoritativ vaksen som har positiv kontroll, set tydelege grenser og har klare forventningar, 

samstundes som dei er varme og aksepterande. 
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Dokumentasjon og vurdering  
 

Dokumentasjon og vurdering er eit viktig område i ein lærande organisasjon. Barnehagen 

har brukt Balansen/målekart for å evaluere arbeidet. Målekartet blir erstatta med 

ståstadsanalyse. Ståstadsanalysen er eit refleksjons- og prosessverktøy frå 

Utdanningsdirektoratet og skal brukast for å gjennomføre kvalitetsvurdering i barnehagen. 

Målet med Ståstadsanalysen er å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant dei 

tilsette i barnehagen. Analysen viser kva for område barnehagen bør prioritere i sitt endrings- 

og utviklingsarbeid. Ståstadsanalysen er delt inn i ulike områder: Barnehagen sitt 

samfunnsmandat, barnehagen sitt innhald, planlegging og samarbeid. 

 

«Not everything that counts can 

be counted and not everything 

that can be counted counts» 

Sitat på kontoret til Albert Einstein 
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System rundt barnehagen 

Tabell 1. Kommunen som lokal tilsyns- og barnehagemyndighet 

Tilsyn og rapportering Kommentar 
Brevtilsyn. Årleg frist: 15. oktober Rammer - Foreldreråd, samarbeidsutval, bemanning, 

vedtekter, helsekontroll 
 
 

  

Innhald - Formålsbestemmelse, årsplan, barns 
medverknad, samarbeid med foreldre og 
foreldremedverknad, samarbeid med andre, 
kompetanseutvikling, kvalitetssikringssystem 

Stadleg tilsyn. Blir gjennomført over 
ein fire års periode 

Barns medverknad § 3 Samarbeid med foreldre og 
foreldremedverknad §1, 2 og 4. Bemanning §18 
 
 

Årsmelding 15.12 til 
Utdanningsdirektoratet 

Rapporten gjer grunnlag for statlege overføringar 
neste år. Grunnlag for tilsyn i forhold til 
pedagogressurs, dispensasjonar, tilstrekkeleg 
lekeareal og bemanning. 
 

Møter og anna oppfølging - 
styrarmøter, rapporteringsgrupper, 
kompetanseplaner, 
medarbeidarsamtaler. 

  

Bedre kommuner Brukarundersøking for foreldre/føresette 
 
 
 
 

Ståstedsanalyse  (Udir) Analysen er eit kvalitetssystem og vil erstatta 
målekartet . Barnehagen sitt samfunnsmandat, 
innhald, planlegging og vurdering. 

Oppfølging - lovendringar Oppdatert på lovendringar og statlege føringar 
innanfor tenesteområdet. Foreta justeringar i tråd med 
lovkrav. 
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 Vedlegg  

Vedlegg 1. Kompetanse og utdanning  

Hå kommune nyttar Strategiplanen, Kompetanse for kvalitet (2014-2020) frå 

Kunnskapsdepartementet, som utgangspunkt for kompetanseheving i barnehagesektoren. 

Regjeringas mål er å oppfylle pedagognorma og auke andelen tilsette med relevant 

utdanning. Dei siste åra har det vore eit sterkt fokus på å rekruttere fleire barnehagelærarar 

og  utdanne barne- og ungdomsarbeidarar i kommunen.  Vi ser ein positiv tendens til at 

stadig fleire assistentar søker meir utdanning. Dette gjeld både søknad om utdanning som 

barnehagelærar og i fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. 

Styrarutdanning  

God leiing er sentralt for å utvikle og sikre høg kvalitet i barnehagen. Som pedagogisk 

samfunnsinstitusjon må barnehagen til ei kvar tid være i endring og utvikling.  

Styrarutdanninga styrker den formelle, faglege og administrative kompetansen. 

Leiarutdanninga for styrarar er viktig for den vidare utviklinga av barnehagen. 

Det er nå fem leiarar som har fullført, eller er undervegs i leiarutdanninga for styrarar. 

Styrarutdanninga er for styrarar og assisterande styrarar. 

Barnehagelærarutdanning 
I arbeidet med å rekruttere fleire barnehagelærarar har ein del av strategien vore å rekruttere 

assistentar til å ta desentralisert barnehagelærarutdanning over fire år. Nytt av året er 

Arbeidsbasert barnehagelærarutdanning (ABLU), tilknytta Dronning Mauds minne i 

Trondheim. Frå Hå kommune starta seks assistentar på denne utdanninga hausten -15. Det 

er tjue fast tilsette assistentar i kommunale barnehagar som er undervegs i utdanningsløpet 

for å bli barnehagelærar. Studentane får kommunalt stipend for å gjennomføre utdanninga.  

Barne og ungdomsarbeidarutdanning 

Hå kommune har, saman med Klepp, Time, Gjesdal og Sola eit kursopplegg som legg til 

rette for at assistentar skal få ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. Privatistordninga 

er til nå finansiert av Fylkesmannen og KS.  

Kursprogrammet er planlagt å gå over ein femårsperiode, med årleg  plass til åtte assistentar 

frå kvar kommune. Det er stor interesse for kurset.  

Hausten 2015 hadde Hå åtte ordinære lærlingar i barne og ungdomsarbeidarfaget. Desse 

har læretida i barnehage og skule. Det er årleg rom for å ta inn seks nye lærlingar. 
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Tabell 3. Kompetanse og etterutdanning  

Utdanning og etterutdanning    

Barnehagelærer desentralisert 14 

Barnehagelærer ABLU 6 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 16 

Flerkulturelt arbeid i barnehage og skule 1 

Veileding for nyutdanna del 1 og 2 3 

Pedagogisk utviklingsarbeid 4 

Spesial pedagogikk  1 

IKT i barnehage  1 

Master i endringsledelse  1 

Grunnleggande skrive og lesemetodikk 1 

Nasjonal styrerutdanning 2 
 

Ein god barnehage varer livet ut! 

-ukjent- 
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Vedlegg 2. Bemanningsnorm  

Forskrift til barnehagelova, paragraf 1, fastset norm for pedagogisk bemanning i ordinære 

barnehagar. Det fylgjer av denne norma at ein pedagogisk leiar maksimalt kan ha atten barn 

over tre år og maksimalt ni barn under tre år.  

Frå sentrale myndigheiter er det signalisert aukande krav til den pedagogiske bemanninga. 

Behovet for kvalifisert pedagogisk personell er aukande. Hå kommune har i p-sak 09/06 

vedteke at det i grunnbemanninga til barnehagen kan vera: 

• 1,5 årsverk pedagog (barnehagelærar) 

• 1,5 årsverk barne- og ungdomsarbeidar 

I arbeidet med rekruttering av pedagogisk personell er vedtaket ei satsing som bør gå gå i 

takt med Kvalitetsplan for barnehagen 2016-2019. Målsettinga til kommunale barnehagar i 

Hå kommune blir å ha femti prosent pedagogar og femti prosent barnehagelærarar innan 

2020. 
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Vedlegg 3. Fleirspråkleg arbeid i barnehagen  

Bakgrunn: 

Antall barn med flerspråklig bakgrunn er økende i barnehagene. Barnehageloven § 2 

påpeker hensynet til barns etniske og kulturelle bakgrunn. Barnehagetilbud av god kvalitet 

blir viktig for at minoritetsspråklige barn skal få gode forutsetninger for lek og læring. 13,9 % 

av barna i barnehagen i Hå er av flerspråklig bakgrunn, dvs. barn av foreldre med annet 

morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Hovedvekten er barn fra Polen, 

Litauen og Irak (Barnehagebruksplanen 2015-2018). 

Dette medfører behov for økt kompetanse i barnehagen når det gjelder både språk, kultur, 

mangfold og etikk. 

Barnehagene må se på det kulturelle mangfoldet som en ressurs, både for det enkelte 

barnet, barnehagen og samfunnet. 

Hå kommune har ansatt en pedagog i 100% stilling (prosjektstilling to år) for å bistå 

barnehagene med veiledning av personalet i forhold til bla språkstimulering og 

foreldresamarbeid. 

Mål med arbeidet: 

Hovedmål: Hå kommune ønsker at barnehagene ser på det kulturelle mangfoldet som en 

ressurs. 

Delmål: Hå kommune har tre delmål med dette arbeidet, det er: 

 Foreldresamarbeid: Barnehagepersonalet og foreldrene skal ha et tett samarbeid. 

Dette er en forutsetning for barnet sin trivsel og utvikling.  

 Fokus på språk og språkstimulering: Alle barnehagebarn skal få oppleve et godt 

språkmiljø og få målrettet språkstimulering for å utvikle gode, norskspråklige 

ferdigheter.  

 Overgangen barnehage – skole: For at barnet skal få en trygg og god start på skolen, 

er det viktig at barnehagen og skolen, i samarbeid med barnets hjem, legger til rette 

for å gi barnet  positive opplevelser i forbindelse med skolestarten.  

Foreldresamarbeid: 

I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet: «Foreldre og 

barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige 

samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre må 

kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv 

om det skulle innebære kritikk» (Kunnskapsdepartementet 2006 : 15) 

Foreldre i barnehagen har ulike behov, ønsker og forutsetninger. De har ulik sosial, kulturell 

og religiøs tilhørighet, snakker ulike språk og har ulik livssituasjon. Alle ønsker gode 

oppvekstmuligheter for barna sine. Personalet i barnehagen har ansvar for å sørge for at alle 
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foreldre blir møtt med respekt, forståelse, åpenhet og tillit. De bør vise nysgjerrighet for deres 

språk og kultur, være rause og by på seg sjøl. 

Foreldresamarbeidet skjer i den daglige, uformelle kontakten og i den formelle kontakten 

som foreldresamtaler og møter. Dersom foreldrene opplever respekt og trygghet, vil det bli 

lettere å ta kontakt med barnehagen, både når det gjelder positive og negative ting. 

Det første møtet med barnehagen: Oppstarten og den første tiden i barnehagen er 

avgjørende for foreldrenes opplevelse av trygghet og tillit. Ved at personalet tar seg god tid 

med hver enkelt, viser omsorg og er lyttende, vil foreldrene lettere kunne dele eller spør om 

ting de har på hjertet. 

Det kan være lurt å invitere nye barn og foreldre til en besøksdag der pedagogisk leder setter 

av god tid til hvert enkelt barn med foresatte. Pedagogisk leder må, på forhånd hvis det er 

mulig, sjekke ut om det er nødvendig med tolk for å gi viktig informasjon angående oppstart.  

Et hefte med kort informasjon og nyttige tips for alle som skal ha barn i barnehage deles ut 

før oppstart. Dette heftet skal oversettes til aktuelle språk. NAFO -heftet: «Barn i flerspråklige 

familier» bør og deles ut på familiens morsmål ved oppstart. Det inneholder nyttig 

informasjon i forhold til språk og språkstimulering. 

Opplyse om barnehagens nettside, og andre aktuelle nettsider der foreldre kan lese 

informasjon og barnehagerelaterte artikler oversatt til sitt morsmål. 

Foreldre som ressurs i språkarbeidet: Foreldre til flerspråklige barn må motiveres til å bruke 

morsmålet hjemme, da det er viktig med et godt utviklet morsmål samtidig som det er viktig 

at barnet får mye og variert kontakt med det norske språket. Som en støtte for barnet i 

barnehagen kan foreldre hjelpe til med å finne sanger på barnets morsmål, oversette enkle 

tekster og lage ordlister på barnets morsmål. Barnehagen har et ansvar for at alle foreldre får 

mulighet til å delta og medvirke i barnehagens hverdag, på denne måten er det lettere for 

dem å være en ressurs i språkarbeidet. 

Barnehagen – en møteplass med rom for mangfold: Barnehagen er et viktig møtested for 

småbarnsforeldre. I en barnehage med en ressursorientert tilnærming til mangfold verdsettes 

foreldrenes likheter og ulikheter, og ulike tanker om hva som er barns beste får komme til 

uttrykk.  

Kommunikasjon med foreldre/foresatte når språket er en utfordring: Det kan være lurt og 

bruke bildedokumentasjon både i forhold til brev, beskjeder, planer, dagsrytme og 

dokumentasjon av barnets aktiviteter i hverdagen. 

Ved å gi muntlig invitasjon, i tillegg til skriftlig, til møter og arrangementer oppnår man ofte 

større deltakelse. 

Mange barnehager opplever at det er utfordrende å få flerspråklige foreldre til å stille opp på 

foreldremøter. En del av disse foreldrene syns det er vanskelig å komme på møter der det 

blir snakket og gitt informasjon på et språk de ikke forstår. Dessuten er det uvant for mange 

å gå ut uten barna, eller de kjenner ingen som kan være barnevakt? Her må barnehagene 

kanskje tenke nytt angående møteplasser/møteform. Det går an å ha møter der foreldrene er 
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delt inn i grupper, f.eks etter språk, der informasjon blir gitt ved hjelp av tolk. Hva med et 

møte for alle der barna er med mens foreldrene mottar nyttig informasjon?  

Den gode dialogen mellom foreldre og barnehagens personale er viktig for et godt 

samarbeid. 

«I et likeverdig møte oppstår det en villighet til å lytte og lære av hverandre» 

Språk og språkstimulering: 

Språkmiljøet i barnehagen:  Flerspråklige barn i barnehagene i Hå skal gjennom et godt 

språkmiljø og målrettet språkstimulering utvikle sine norskspråklige ferdigheter slik at de 

deltar i lek, læring og sosialt samspill.  

Skandinavisk barnehageforsking viser at lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for 

barns språkutvikling. Videre løfter forskingen frem at barnehager som klarer å implementere 

arbeidet med språkstimulering og leseaktivteter i hverdagen, er de som lykkes best med 

språkstimuleringsarbeidet.  

 «Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke 

språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne 

tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen» 

(Kunnskapsdepartementet 2006 : 29) 

Når vi jobber med språkstimulering er det en styrke at barnehagen er bevisst på å ha et godt 

språkmiljø og kartlegger dette. Hva er et godt språkmiljø? Det kan være en barnehage der 

en legger vekt på, og gir rom for den gode samtalen, der barn og voksne leker med språket, 

benytter seg av bøker og spill, er bevisste på at barn kan være språklige ressurser for 

hverandre, anerkjenner barnets morsmål samtidig som de er bevisste på å bruke det norske 

språket i alle situasjoner. 

Morsmålets betydning: «Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den 

videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse» 

(Kunnskapsdepartementet 2006a:29) 

Morsmålet er viktig for motivasjon, læring og mestring av nye språk, kunnskaper og 

ferdigheter. Morsmålet er dessuten tett knyttet til følelseslivet, selvoppfatning og 

familierelasjoner. Morsmålet er viktig for barnets identitet! 

Språkstimulering: Barn lærer språk i formelle og uformelle situasjoner i hverdagen. Mye av 

det vi omgir oss med, både ute og inne, kan brukes som materiell for læring. For eksempel 

klær, mat og kjøkkenutstyr, formingsmateriell, spill, leker, ting i naturen osv. Barn lærer 

lettere ord og begreper ved å erfare og oppleve i naturlige omgivelser. Derfor er det viktig at 

personalet i barnehagen ser på språkstimulering som en del av barnehagens helhet, og ikke 

bare knytter dette opp til spesielt tilrettelagt aktivitet og formelle læringssituasjoner. Barn 

utvikler språk i samhandling med andre mennesker. 
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Sang som metode i språkstimulering: Små barn kan ofte synge hele sangtekster sjøl om de 

ikke kan snakke i setninger. Grunnen til dette er at det å synge en sangtekst og det å skape 

en setning er to forskjellige ting, og bruken av sang og regler er en ypperlig metode til å 

tilegne seg et nytt språk (Nora B. Kulset, 2015). Rim, regler og sang inneholder ofte 

gjentakelser av ord, noe som gjør at man lærer å snakke med melodi og rytme, og dermed 

stimulerer motorikken til å uttale nye ord og sette sammen fraser og setninger. Ved å «lure 

hjernen» med sang kan språkinnlæringen på denne måten gå lettere. 

«Mitt språks grenser er min verdens grenser» 

                                                          (Ludvig Wittgenstein) 

Overgangen barnehage – skole: 

Barnehagen og skolen har et felles ansvar for å sikre god sammenheng og overgang fra 

barnehage til skole (Barnehagelovens § 2, andre ledd) 

«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage 

til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med 

barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i 

barnehagens årsplan» (Kunnskapsdepartementet 2006 : 53)  

Økt fokus på overgangen barnehage - skole for at barnet skal få et positivt møte med skolen. 

Viktig å dele informasjon, hva som er barnets sterke sider og om det har noen spesielle 

behov.  

Avklare forventinger til hverandre: 

 barnehage-skole 

 hjem-skole 

 skole-barnehage 

 skole-hjem 

I følge Rammeplanen skal barnehagen ikke undervise barnet, men legge til rette for undring, 

opplevelser m.m. Barn lærer og utvikler seg gjennom leken, og skal gjennom denne få 

mulighet til og erfare, oppleve og medbestemme. 

Bruk av tolketjenester: 

Av og til, og i noen situasjoner, er det helt nødvendig å bruke tolk i forbindelse med 

foreldresamtaler. Det kan for eksempel være i en oppstartsamtale der mye informasjon blir 

gitt, og ingen av foreldrene mestrer norsk eller engelsk. Det kan også være nødvendig med 

tolk dersom foreldrene bare kan litt norsk og det er en krevende samtale der det ikke bør 

forekomme misforståelse. Hå kommune benytter seg av tolketjenester fra Hero. 
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Begrepsdefinisjoner: 

Minoritetsspråklige barn: Begrepet blir bl.a. benyttet i offentlige dokumenter. 

Minoritetsspråklige barn defineres som barn med en annen språk- og kulturbakgrunn enn 

norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Begge foreldrene må ha et annet morsmål enn 

språkene nevnt ovenfor. 

Førstespråk: En persons muntlige, og evt. skriftlige, hovedspråk. Det språket vedkommende 

har lært først og benytter mest. 

Andrespråk: Et språk som ikke er personens førstespråk, men som læres ved at det benyttes 

i et miljø der personen oppholder seg og som blir brukt til daglig. 

Tospråklig: En person som er vokst opp med to førstespråk og som behersker begge like 

godt, eller som bruker og identifiserer seg med to språk selv om vedkommende ikke 

behersker begge språkene like godt. 

Flerspråklig: En person som er vokst opp med to eller flere førstespråk og identifiserer seg 

med disse selv om vedkommende ikke behersker alle språkene like godt. 

Morsmål: Språket som snakkes i barnets hjem, enten av den ene eller begge foreldrene. Et 

barn kan ha to morsmål. 

 

Ressursorientert tilnærming til mangfold: En ressursorientert tilnærming til mangfold i 

barnehagen innebærer at 

 Språklige, kulturelle og religiøse forskjeller ses på som en berikelse for fellesskapet i 

barnehagen 

 Ulike språk, kulturer og religioner anerkjennes og synliggjøres i barnehagens innhold, 

planer og organisering 

 Alle barn, foreldre og personale er inkludert i barnehagens flerkulturelle fellesskap 

 

Problemorientert tilnærming til mangfold: En problemorientert tilnærming til mangfold i 

barnehagen innebærer at 

 Annerledeshet og forskjeller ses på som et problem og hinder for barnehagens arbeid 

 Manglende anerkjennelse av språklig, kulturelt og religiøst mangfold 

 Minoritetsbarn og foreldre er ikke en del av vi - fellesskapet i barnehagen 

                                                    (Temahefte for språklig og kulturelt mangfold, 2006) 
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Synliggjøring av mangfoldet i barnehagen:  

«Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i 

respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er forskjellig kan gi 

grunnlag for forståelse og innsikt. Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir 

muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og 

ulikheter» (Kunnskapsdepartementet 2006 :18) 

Barn med både majoritets- og minoritetsbakgrunn har krav på å møte noe kjent i 

barnehagen, noe som er sitt og som bekrefter deres identitet. Det skal være rom for å 

snakke ulike språk, barnet har krav på å møte noe kjent gjennom eventyrene som fortelles, 

sangene som synges, bildene på veggene, bøkene i bokhyllene, ulike bokstaver og 

skrifttyper m.m. Når både forskjeller og likheter synliggjøres på en naturlig måte i 

barnehagen, kan dette være med å bidra til å utvide barns perspektiver, fremme likeverd og 

motvirke diskriminering og undertrykking. 

Personalets holdninger og kompetanse 

Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Positive holdninger, kunnskap og kompetanse 

er en forutsetning for å lykkes i arbeidet med flerspråklige barn og deres familier. Personalets 

grunnsyn må være at en flerkulturell barnehage er en berikelse som gir alle barn og voksne 

mulighet til å utvikle sine perspektiver og sin respekt og forståelse for andre språk og 

kulturer. Det er viktig at hver enkelt reflekterer over eget menneskesyn og holdninger. 

I tillegg til to skoler og opplæringssenteret, er tre av barnehagene i Hå kommune er i 2015-

2016 med i prosjektet «Kompetanse for mangfold» i regi av Fylkesmannen og UiS. Målet 

med denne satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, 

elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig 

grad fullfører og består utdanningsløpet. Personalet trenger kunnskap og kompetanse, og 

gjennom dette prosjektet får alle mulighet til å øke sin kompetanse gjennom 

holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av praksis på egen arbeidsplass. 

Etter hvert skal dette arbeidet implementeres i alle barnehagene. Målet er å øke 

kompetansen til alle som arbeider i barnehagene i kommunen. 

 

Nyttig litteratur og nettsider: 

 Lov om barnehager 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

 Rammeplanens temahefte om språklig og kulturelt mangfold 

 Rammeplanens temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen 

  NAFO -ressurshefte: Flerspråklig arbeid i barnehagen 

 NAFO -infohefte: «Barn i flerspråklige familier» 
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 Veileder: «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» (Udir.) 

 «Lær meg norsk før skolestart, Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle 

barnehagen» (Sandvik og Spurkland  2012, 2.utgave) 

 «Inkluderende språkfellesskap i barnehagen» (Katrine Giæver, 2014) 

 «Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen» (Gjervan, Andersen og 

Bleka, 2006) 

 «Ulikhet og fellesskap, flerkulturell pedagogikk i barnehagen» (Sigrun Sand, 2008) 

 «Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål» (Nora B. 

Kulset, 2015) 

 

Nettsider: 

 www.nafo.no 

 www.morsmal.no 

 www.lesekroken.no 

 

http://www.morsmal.no/


24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


