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«En god barndom varer hele livet. 
Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. 

Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det 
viktigste vi kan gjøre som samfunn.» 
(Meld.st 24, Fremtidens barnehage)  
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Strategiens funksjon og forankring 
Strategiens oppbygging 
Strategi for barnehageeier 2018-2021 er delt inn i fire deler. Denne første delen har til hensikt å 
vise hvilke sammenhenger dokumentet inngår i. Andre del beskriver barnehagens brede 
samfunnsmandat og barnehageeiers ansvar for kvaliteten på tilbudet. Del tre presenterer 
utfordringsbildet og barnehageeiers ambisjoner for rælingsbarnehagen. Basert på de tre første 
delene, er det i den fjerde delen uformet strategiske prioriteringer for de kommende fire årene. 
De strategiske prioriteringene omfatter tre hovedstrategier med tilhørende strategielementer. 
Strategielementene angir områder som skal konkretiseres i perioden. I del fire beskrives også 
oppfølgingen av strategidokumentet.  
 

Arbeidet med strategien 
Strategi for barnehageeier 2018-2021 er utarbeidet med bred medvirkning fra sentrale aktører1 i 
rælingsbarnehagen. I forkant av arbeidet ble det gjennomført intervjuer med leder av komité for 
oppvekst, alle kommunale barnehageledere, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet, rektor for kulturskolen, ledende helsesøster, leder for PPT, leder for barnevernet, 
en skoleleder og en ikke-kommunal barnehageleder. Gjennom arbeidsprosessen ble det 
gjennomført dialogmøter med komité for oppvekst, barnehagelederne og enhet for familie og 
helse / PPT, samt drøftingsmøter med rådmannsgruppen. Resultater fra brukerundersøkelser er 
brukt for å ivareta foreldrenes innspill. 
 

Strategiens funksjon 
Strategi for barnehageeier 2018-2021 har som overordnet funksjon å bidra til langsiktighet i 
barnehageeiers arbeid med følgende vedtatte styringsmål i kommuneplanen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategidokumentet gir grunnlag for andre planprosesser og for årlige prioriteringer i handlings-
programmet. Intensjonen er at de strategiske prioriteringene skal gi kraft og kontinuitet i 
barnehageeiers innsats de kommende fire årene, og at de sentrale aktørene har et felles 
overordnet fokus i det videre arbeidet med kvalitetsutvikling i rælingsbarnehagen. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Sentrale aktører i barnehagen er definert som politikerne, barnehagene, foreldre med barn i barnehage, 
pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjonen, barnevernet, kulturskolen, fagforeningene, 
skolene 

 Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god ressursutnyttelse 
 Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere og ledere som gir organisasjonen riktig 

kompetanse 

 En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, et levende verdigrunnlag og felles mål 

 Oppvekstmiljø og levekår som gir mestring og trygghet 

 Livsstil som gir god livskvalitet og styrker fysisk og psykisk helse 
                                                                                                                                 Kommuneplan mot 2025 
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Strategi for barnehageeier 2018-2021 er en strategi for eier og omfatter derfor ikke de ikke-
kommunale barnehagene. Det er, på litt lengre sikt, ønskelig å få til et utvidet samarbeid med 
de ikke-kommunale barnehagene, og strategien vil være et godt utgangspunkt for dette 
arbeidet. 

 
Kunnskaps- og verdigrunnlag 
Strategi for barnehageeier 2018-2021 er forankret i kunnskap om hva som har effekt på kvalitet 
i barnehagene, erfaringer fra Utviklingsarbeid rælingsbarnehagen som ble gjennomført i 
perioden 2014-2016, statuskartlegging, pedagogisk plattform for rælingsbarnehagen og 
organisasjonens verdigrunnlag. 
 

Kunnskapsgrunnlag 
Omfanget av den norske barnehageforskningen har økt betydelig de senere årene. Forskningen 
har gitt mer kunnskap om barnehagens påvirkning på barn, hva som kjennetegner god kvalitet 
på tilbudet som gis, hvilke kvalitetsforskjeller som finnes i norske barnehager og 
konsekvensene av disse, spesielt for sårbare barn (Meld. St. 19 Tid for lek og læring). Når det 
gjelder barnehagene som organisasjoner og barnehageeiers rolle og bidrag i kvalitetsutvikling i 
barnehagen, finnes det svært lite på nåværende tidspunkt. Her er det imidlertid mulig å bruke 
noe forskning fra skoleområdet. Skole og barnehage er på mange måter ulike, men noen 
fellestrekk finnes. Et hovedfellestrekk er at begge er kunnskapsorganisasjoner.  
 
Det faglige grunnlaget i strategi for barnehageeier 2018-2021 er forankret i nyere forskning og 
faglitteratur om utvikling av prosess-, struktur- og resultatkvalitet i barnehagen, om hvordan eier 
kan bidra til kvalitetsutvikling i skolen, samt om hva som har betydning for kvalitet i barnehagen. 
Det faglige grunnlaget for de strategiske prioriteringene framkommer i strategiens del fire. 
 
Prosesskvalitet, strukturkvalitet og resultatkvalitet er sentrale begreper i det faglige grunnlaget 
for strategi for barnehageeier 2018-2021. Utdanningsdirektoratet benytter disse begrepene når 
de skal definere kvalitet i barnehagen. Denne måten å definere begrepet på støttes også av 
Lars Gulbrandsen og Erik Eliassen i deres rapport Kvalitet i barnehager (2012).  
Hva begrepene innebærer, kan forklares på følgende måte: 
 
Gode relasjoner og samhandling mellom voksne og barn og barna i mellom, prosesskvaliteten, 
er ifølge forskningen avgjørende for barnets trivsel og utvikling, det vil si resultatkvaliteten. 
Rammene rundt, strukturkvaliteten, bidrar til å legge til rette for eller begrense 
prosesskvaliteten. God strukturkvalitet er imidlertid ingen garanti for at barn trives og utvikler 
seg. Resultatkvalitet er hva vi ønsker å oppnå med kvalitetsarbeidet, og det er knyttet opp mot 
mål i lov og rammeplan; her definert som barns trivsel og utvikling. 
  
For eksempel kan de ansatte og deres utdanning og kompetanse (strukturkvalitet), påvirke 
hvordan samspillet mellom barn og voksne blir (prosesskvaliteten), som igjen har betydning for 
barnas trivsel og utvikling i barnehagen (resultatkvaliteten).  
 
Et annet sentralt begrep i det faglige grunnlaget er organisasjonskapasitet. Begrepet bygger på 
kunnskap om viktige kvaliteter i en organisasjon knyttet til kontinuerlig læring og forutsetninger 
for endringsarbeid. Stiftelsen IMTEC, som jobber med utviklingsarbeid i kommunesektoren, har 
konkretisert begrepet på denne måten: 

Det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnehagetilbudet og den enkeltes helse, utdanning 
og økonomi i voksen alder. I tidlig barndom utvikler barn seg mer enn i noen annen periode i livet, 
og grunnlaget for videre læring og utvikling legges her. Flere funn viser at barnehager av høy 
kvalitet er spesielt viktig for barn fra vanskeligstilte familier, sårbare barn og barn med særlige 
behov. Å jobbe for å sikre god kvalitet i alle barnehagene i Rælingen blir viktig fremover.  

                                                                                                                              Handlingsprogram 2017-2020 
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Organisasjonens evne til å 
 samle seg om prioriterte mål og mobilisere i forhold til det  
 bruke kompetanse som finnes i personalet på tvers i organisasjonen 
 formulere høye forventninger i forhold til måloppnåelse 
 muliggjøre kompetanseutvikling og til å analysere hva som er behovene 
 gjennomføre organisasjonsutvikling der det er en nødvendig forutsetning for å 

muliggjøre resultatoppnåelse 
 samarbeide om oppgaveløsning og skape synergieffekter 
 tilrettelegge for en intern kvalitetskontroll som et supplement til eksterne tilnærminger 
 mobilisere brukerne til felles innsats med de ansatte 

 
Organisasjonskapasitet handler om å utvikle organisasjonens systemegenskaper og totale 
forbedringskraft og omtales derfor ofte som kollektiv kapasitet. I KS sin strategi for barnehage- 
og skoleeier står det at «Forutsetningen for å lykkes med å utvikle barnehager og skoler som 
gode kunnskapsorganisasjoner er kontinuerlig å jobbe med utvikling av barnehagers og skolers 
kollektive kapasitet». I de siste årene har forskning vist at dette kollektive perspektivet er et 
svært viktig supplement til det tradisjonelle individperspektiv med fokus på den enkeltes 
kunnskaper og ferdigheter. (Hargreaves, 2014).   
 
Utvikling av organisasjonskapasitet hos barnehageeier og i den enkelte barnehage vil ha stor 
betydning for arbeidet med de strategiske prioriteringene. Den totale forbedringskraften i 
rælingsbarnehagen vil også avhenge av samspillet mellom barnehageeier, barnehagene og 
barnehagenes sentrale samarbeidsparter.   
 

Verdigrunnlag 
Organisasjonens verdigrunnlag har vært retningsgivende for valg og prioriteringer i arbeidet 
med strategien, og verdiene vil være i fokus i den konkrete oppfølgingen de kommende årene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDAGOGISK PLATTFORM I RÆLINGSBARNEHAGEN        
Pedagogisk plattform for rælingsbarnehagen ble utarbeidet i 2015 i forbindelse med et 
omfattende utviklingsarbeid, Utviklingsarbeid rælingsbarnehagen, som tok utgangspunkt i 
styringsmål O3 i Handlingsprogrammet 2015-2018: «En organisasjonskultur basert på 
helhetsforståelse, et levende verdigrunnlag og felles mål». Rælingsbarnehagens pedagogiske 
plattform er et verdidokument, og viser barnehagens menneskesyn og læringssyn. I plattformen 
konkretiseres også Rælingen kommunes kjerneverdier. Sammen med lov om barnehager og 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, danner pedagogisk plattform for 
rælingsbarnehagen grunnlaget for pedagogisk arbeid i de kommunale barnehagene. 

Verdien respekt for enkeltmennesket innebærer sensitivitet for det enkelte menneskets behov og 
muligheter, praktisering av likeverd og fordomsfrihet. 

Verdien ansvarlighet innebærer rollebevissthet, beslutningsdyktighet, forpliktelse, initiativ og bidrag. 

Verdien redelighet innebærer positiv kulturbygging, deling av kunnskap, åpenhet, arbeid mot felles 
mål og gjensidig tillit. 

                                                                                                                                Kommuneplan mot 2025 
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Barnehageeiers ansvar 
 
I Rælingen er det til sammen 17 barnehager, ni ikke-kommunale som til sammen har sju ulike 
eiere, og åtte barnehager som er eid av kommunen. Dette gjør kommunen til den største 
tilbyderen av denne tjenesten i Rælingen.  
 
Hver av de kommunale barnehagene har egen enhetsleder. Barneantallet varierer fra 48 til 101 
per barnehage. Barnehagene er i hovedsak organisert med avdelinger. En avdeling består for 
eksempel av 10 barn under tre år og tre voksne, eller 18 barn over tre år og tre voksne. 
Kommunen har en barnehage som er organisert med utvidete avdelinger, og en barnehage 
som er organisert i baser. Organisering i baser innebærer i dette tilfellet et utstrakt samarbeid 
på tvers mellom barnehagens grupper på morgen og ettermiddag. En gruppe består for 
eksempel av 18 barn over tre år og 3 voksne. I kjernetiden er barna med sin gruppe. Rælingen 
kommune har også en friluftsavdeling som er knyttet til Sannum barnehage. 
 

Barnehagens mål og innhold 
 

Barnehagens formål 
Barns trivsel og utvikling er målet for alt arbeid i barnehagesektoren. Dette målet er uttrykt i 
barnehageloven og Rammeplan for barnehagen. Barnehagene styres av barnehageloven. Alle 
barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i 
barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant annet 
ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og FNs barnekonvensjon. Barnehageloven § 1 
stadfester barnehagens formål og danner grunnlaget for arbeidet i barnehagene i Rælingen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor har de sine egne rettigheter uttrykt i 
barnekonvensjonen. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er 
og hvor de bor. Rettighetene er politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle og gjelder alle under 
18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion, kultur. Konvensjonen bygger på 
prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, overalt. I artikkel 12 
vektlegger barnekonvensjonen barns rett til å uttrykke seg og medvirke. 

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. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha 
rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den 
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering. 

                                                                                                                                                        Barnehageloven §1 
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Barnehagens innhold 
Barnehageloven § 2 sier hva barnehagen skal være og inneholde. 
Innholdsparagrafen konkretiseres i Rammeplan for barnehagen. 
 
Rammeplanen for barnehagen har status som forskrift til 
barnehageloven og er dermed svært forpliktende. I 2017 kom en 
ny rammeplan som i større grad er formulert som en forskrift, og 
som gir en tydeligere forpliktelse for barnehagens innhold.  
 
I rammeplanen utledes barnehagens brede samfunnsmandat. 
Rammeplanen sier også noe om hvilke verdier barnehagen skal 
bygge på og hva barnehagene er forpliktet til å jobbe med. Sentralt her er et helhetlig syn på 
barns læring, barnehagen som pedagogisk virksomhet, arbeid med vurdering og 
dokumentasjon. Det er fokus på omsorg lek, læring og danning, samt sju fagområder. 

 
Kommunens ansvar og roller overfor de kommunale barnehagene 
Kommunen har to roller overfor barnehagene. Barnehagemyndighet for alle barnehagene i 
kommunen og, i tillegg, eier for de kommunale barnehagene.  
 

Barnehagemyndighet 
Det framkommer av barnehageloven at kommunen som barnehagemyndighet har plikt til å tilby 
plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12 a. 
Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. 
Det er også barnehagemyndighetens oppgave å gi veiledning og påse at barnehagene drives i 
samsvar med gjeldende regelverk (barnehageloven §8). 
 

Barnehageeier 
Barnehageeiers overordnede ansvar er å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 
regelverk (barnehageloven §7).  
 
Eier har […] juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.  
  
Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet. 
Det forutsettes derfor at barnehageeier vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske 
vurderinger I sin styring  
                                                                                                     Rammeplan for barnehagen 

 
Rælingen kommune eier, som sagt, åtte barnehager i kommunen. I tråd med det kommunale 
styringssystemet innebærer det at formelt eierskap for de kommunale barnehagene ligger til 
kommunestyret. I Rælingen har komité for oppvekst innstillingsrett til saker som skal behandles 
i kommunestyret. Komiteen kan avgi høringsuttalelser, men har ingen beslutningsmyndighet 
med mindre dette er særskilt bestemt.  

 
Kommunestyret utøver barnehageeierskapet gjennom vedtak og styringssignaler. Ut over det er 
det rådmannen som utøver barnehageeierrollen basert på delegert myndighet fra 
kommunestyret. Etter kommuneloven § 23 skal rådmannen sikre forsvarlig utredning av saker, 
iverksette politiske vedtak og sikre betryggende kontroll av hele virksomheten. I Rælingen 
kommunes Delegeringsreglement for folkevalgte organer og rådmannen fastslås det videre at 
rådmannen skal sikre at organisasjonen fungerer hensiktsmessig innenfor rammen av vedtatt 
arbeidsgiver- og organisasjonsplattform (AOP).



 

 

 
 
 

Utfordringsbilde og ambisjoner 
Ambisjoner og strategiske prioriteringer for videre kvalitetsarbeid må baseres på erkjente 
styrker og utfordringer. Det finnes per i dag ingen tilstandsrapport for barnehage, men analyse 
av utfordringsbildet er gjort basert på opplysninger fra intervjuer og dialogmøter med 
representanter for aktørene i barnehage, brukerundersøkelser, årsmeldinger samt resultater fra 
de laveste trinnene i skole og gjennomgang av allerede etablerte prosesser. 
 

Opplevde styrker og utfordringer 
Resultatene fra intervjuene og dialogmøtene gjennomført i forbindelse med utarbeiding av 
denne strategien sier noe om opplevd status og utfordringsbilde for rælingsbarnehagene. 

En absolutt styrke er at aktørene i barnehagen i hovedsak ser ut til å ha samme mål og ønsker 
for barnehagene i Rælingen: 

 at barnehagen skal være en trygg arena hvor barn kan utvikle seg og lære  

 konstruktivt samarbeid med foreldre 

 bedre/mer tverrfaglig samarbeid  

 reell medvirkning for barn og for foreldre 

 tydelig og strukturert ledelse 
 en aktiv, oppdatert og tydelig eier som gir retning OG handlingsrom. 

 
Barnehagene har, i intervjuene, stort fokus på det gode arbeidet som er gjort i forbindelse med 
Utviklingsarbeid rælingsbarnehagen. Gjennom prosjektet har barnehagene gått fra å jobbe 
svært ulikt og «på sin egen tue», til å utvikle seg sammen og finne felles fotfeste. Felles 
pedagogisk plattform, felles årsplanmal og felles fokus på utvikling av kvaliteten på arbeidet 
med lek, samt erfaringene fra dette arbeidet, har lagt et svært godt grunnlag for å jobbe videre 
med rælingsbarnehagens kollektive kapasitet. Det er en styrke at grunnlaget for samarbeid er 
lagt og at det er vist evne til å dra i samme retning. Det etablerte fokuset på lek er også en viktig 
styrke. 

Barnehagelederne uttaler at de savner en overordnet felles retning for barnehagene. 
Kommunen som barnehageeier er opptatt av stedlig og enhetlig styring. For å sikre stedlig 
styring har hver barnehage egen enhetsleder. Enhetslederen har bredt mandat og delegert 
myndighet, forankret i lederavtalen. For å sikre enhetlig styring trenger eier å etablere en felles 
retning, samt gode systemer for å følge opp dette. På skoleområdet er det de senere år etablert 
flere arenaer og rapporteringer for oppfølging av kvalitet. I barnehage har vi ikke den samme 
systematikken på dette arbeidet. Mangel på nedfelt felles retning og systemer for å sikre tettere 
oppfølging er en utfordring.  

Et annet aspekt som kommer frem i intervjuene med barnehagelederne er utfordringer knyttet til 
ledelse. Barnehagelederne trekker i denne sammenhengen frem flat struktur på 
avdelingene/basene i barnehagene og uklarheter i hva som inngår i de ulike rollene i enheten. 
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Pedagogiske ledere jobber svært tett med sine medarbeidere og utfører mange av de samme 
oppgavene som assistenter og fagarbeidere. Å tre frem som leder og å by på sin faglige 
kompetanse i hverdagen oppleves krevende. Det kan i noen situasjoner være lettere å støtte 
seg på praksis og erfaring enn på faglig forankring. Dette får konsekvenser for pedagogenes 
ledelse av det faglige arbeidet på avdelingen og for det pedagogiske tilbudet til barna. Det får 
også konsekvenser for enhetsleder som har det overordnede ansvaret for at den pedagogiske 
praksisen er i tråd med lover og forskrifter. Det er en utfordring å sikre et barnehagetilbud som 
er tilstrekkelig faglig forankret, og det er en utfordring å få til en tydelig og funksjonell ansvars- 
og rolleavklaring for de som jobber i barnehagene. 

Felles for intervjuene med de andre aktørene i rælingsbarnehagen er at de fremhever den gode 
jobben barnehagene gjør, men at de opplever kvalitetsforskjeller og ulikhet i praksis. 
Forskjellene gjelder både innad i barnehagene og barnehagene i mellom. Å sikre jevn og god 
kvalitet på barnehagene går inn som en del av utfordringsbildet og blir viktig å jobbe videre 
med.  

Aktørene i barnehagene viser til etablerte felles arenaer for barnehagene og flere av deres 
samarbeidsinstanser som PPT og barnevern. Dette er en styrke. Barnehagene samarbeider 
med kulturskolen og helsestasjonen også, men dette arbeidet er begrenset og er ikke satt i 
system. Et utvidet tverrfaglig samarbeid på individnivå og på systemnivå oppleves å kunne 
styrke kvaliteten på barnehagetilbudet i kommunen. Tverrfaglig samarbeid er altså både en 
styrke å bygge videre på og en utfordring å ta tak i. 

Foreldrenes vurderinger 
De årlige brukerundersøkelsene viser at foreldre gjennomgående er svært fornøyd med 
barnehagetilbudet. Det er høye score på om barna trives og er trygge i barnehagen. Lavest 
score finner vi på det fysiske miljøet. Foreldrene har anledning til å gi kommentarer i 
undersøkelsen. Det er mange positive kommentarer, men når det gjelder barnehagenes 
forbedringspotensial, utpeker «informasjon» seg her. Foreldrene svarer også hyppigere «vet 
ikke» på påstandene: «Barnet mitt medvirker til innholdet i barnehagen» og «Jeg har mulighet til 
medvirkning i barnehagens arbeid». Fra foreldrenes ståsted kan det altså se ut som at 
informasjonsflyt, fysisk miljø og reell medvirkning oppleves som de største utfordringene.  
 

Utdanningsnivå og kompetanseutvikling 
Systematisk kompetansearbeid prioriteres i form av videreutdanning, nettverksarbeid, veiledning 
av nyutdannede barnehagelærere og barnehagebasert kompetansearbeid. Mye av 
kompetansearbeidet i barnehagene har vært initiert, igangsatt og utført av enhetslederne med 
noe bistand fra eiernivået. 
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Når det gjelder utdanningsnivå kan vi se på tall fra kommunens lønns- og personalsystem Visma 
HRM. Tallene viser utdanningsnivå i de kommunale barnehagene i Rælingen per 03.11.2017 
 

Stillingstittel 
benyttet i 
barnehageloven 

Stillingstittel i 
Rælingen 

Lovpålagt 
utdanning 

Antall i 
Rælingen 

Antall 
med 
LU 

Antall 
uten 
LU 

Kommentar 

Styrer Enhetsleder 
barnehage 

Barnehagelærer 8 8 0  

Pedagogisk 
leder 

Pedagogisk 
leder eller 
barnehagelærer 

Barnehagelærer 46,7 44,2 2,5 De som ikke har 
LU har midlertidig 
dispensasjon fra 
utdanningskravet 

Assistent Fagarbeider Ingen krav om 
fagarbeiderutdann
ing i barnehage 

40,2 40,2 0 For denne 
stillingstittelen 
krever Rælingen 
kommune fagbrev 
i Barne- og 
ungdomsarbeid. 

Assistent Assistent Ingen krav om 
utdanning 

43,6 -- --  

 
Det vi kan se av tallene er at alle enhetslederne i barnehage har utdanning som 
barnehagelærere, dette er en styrke. Vi ser at barnehagene har en sammensatt ansattgruppe 
med faglærte og ufaglærte. Det har gjennom budsjettprosesser og arbeid med 
kompetanseplaner over tid vært fokus på sammenhengen mellom kompetanse og kvalitet i 
barnehagene. Til barnehagene kommunen eier rekrutteres det nå kun barnehagelærere og 
fagarbeidere til grunnbemanningen. Samtidig jobbes det med å utdanne assistenter til 
fagarbeidere, bl.a. gjennom tett samarbeid med Strømmen videregående skole. Fra 2015 til 
2016 økte andelen fagarbeidere i barnehagen med ca. 3 %. Per 03.11.2016 hadde vi 5 
pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Det er en styrke at andelen 
fagarbeidere i barnehagene går opp. Det er en styrke at antallet dispensasjoner fra 
utdanningskrav til pedagogiske ledere går ned.  
 
Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er økende, men fortsatt har vi ikke full dekning 
innenfor dagens norm. Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i lov og forskrift som 
bl.a. innebærer å øke andelen pedagoger i barnehagene. En slik lovendring vil medføre behov 
for flere barnehagelærere i Rælingen og i resten av landet. Det har lenge vært satset på 
rekruttering av barnehagelærere innenfra ved å gi fast ansatte mulighet til å søke seg til 
arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Kommunen har gode økonomiske 
ordninger knyttet til studentene, og kommunen har rekruttert flere barnehagelærere gjennom 
ordningen. Det er en styrke at ABLU-ordningen er etablert og fungerer så bra. Med stort behov 
for barnehagelærere i hele landet vil det likevel bli en utfordring å rekruttere gode pedagogiske 
ledere med riktig kompetanse dersom de foreslåtte lovendringene skal iverksettes.  
 

Digitalisering 
Avdeling for IKT, innovasjon og utvikling har gjennomført en kartlegging av digitalt utstyr i 
barnehagene og kompetanse hos de voksne. Kartleggingen viser store variasjoner i både utstyr 
og kompetanse barnehagene imellom. Rælingen kommune jobber kontinuerlig med anskaffelse 
av riktig utstyr, samt heving av kompetanse i alle enheter. Kommunen har også en egen 
digitaliseringsstrategi. Det er en utfordring at ikke alle har riktig utstyr og kompetanse, men det 
er en styrke at vi har en digitaliseringsstrategi på området. 
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Resultater skole 
Resultatutviklingen på de laveste trinnene i rælingsskolen har avdekket at det er nødvendig å 
jobbe med begynneropplæringen i språk og lesing. Det er etablert et felles faglig grunnlag for 
arbeidet med språk- og leseutvikling i skoler og barnehager gjennom en veileder. Det ble, i 
forbindelse med implementering av veilederen, gjennomført kompetanseprogram for assistenter 
og fagarbeidere i barnehage og SFO. Veilederen og kompetanseprogrammet har gitt et godt 
grunnlag. Imidlertid viser resultatutviklingen at barns språkutvikling fortsatt er en utfordring. Det 
er viktig å bygge videre på språkarbeidet som er i gang, bl.a. ved å legge til rette for 
kompetanse- og systemutvikling på tvers av barnehage og skole.  
 

Etablerte prosesser 
Rælingen kommune er basert på helhetsorientering som en grunnleggende styrke, og det er 
etablert samarbeidsstrukturer som skal bidra til å realisere potensialet i tverrfaglig arbeid. 
Samtidig er det avgjørende at organisasjonen har tilstrekkelig kapasitet og fokus på 
oversettelse av nasjonale føringer, og at systemer og arbeidsprosesser sikrer riktig faglig 
innretning og satsning på tjenesteområdene.  
 
Ledelse og lederutvikling har vært og er sentralt i organisasjonen Rælingen kommune. Arbeidet 
har i hovedsak vært rettet mot enhetsledernivået. I de seinere årene har også 
avdelingsledernivået vært en viktig målgruppe for rådmannens kompetanse- og kvalitetsarbeid. 
I barnehagene er det per i dag ikke avdelingsledere. Både pedagogiske ledere, som 
kategoriseres som fagledere, og assistenter/fagarbeidere rapporterer direkte til enhetsleder. Det 
er gjort endringer i stillingsbeskrivelsene for pedagogiske ledere som det nå jobbes med å 
innarbeide i enhetene. Det er en styrke at ledelse er i fokus og at stillingsbeskrivelsene har blitt 
tydeligere. Det er en utfordring å sikre felles forståelse for rollene og å institusjonalisere 
endringene. 
 
Barnehagelederne er etablert i to nettverk. Det kommunale barnehagenettverket og 
funksjonsnettverk for alle barnehageledere i Rælingen. I det kommunale barnehagenettverket 
møtes lederne i de kommunale barnehagene en gang i måneden. Nettverket har fokus på felles 
prosesser, erfaringsdeling og veiledning. I funksjonsnettverket møtes kommunale og ikke-
kommunale barnehager 6 ganger per år med fokus på ulike fellesområder som for eksempel fag 
og strukturkvalitet i barnehagen. Tilbakemeldingene fra barnehagelederne er at nettverkene er 
viktige samarbeidsarenaer for felles fokus i barnehagene, samt at det er nyttige arenaer for 
læring og utvikling. De etablerte nettverkene og erfaringer fra disse er en styrke å bygge videre 
på. 
 

Endringer i barnehagesektoren 
Barnehagene har de senere år merket større fokus og oppmerksomhet fra det offentlige. Dette 
har resultert i endringer som for eksempel ny rammeplan med tydeligere krav til barnehagene. 
Som nevnt over har Kunnskapsdepartementet foreslått endringer i bemanningen i 
barnehagene. Endring i bemanningssammensetningen i barnehagene har ikke bare 
konsekvenser for rekruttering, det vil også riste litt i barnehagen som organisasjon. Tradisjonelt 
sett har pedagogisk leder vært eneste barnehageleder på sin avdeling. Dette har medført at 
han/hun har hatt det faglige ansvaret på avdelingen. Med flere pedagoger på samme avdeling 
vil denne strukturen bli utfordret. Det er en styrke at det er økt fokus på kvalitet i barnehagene. 
Endringene som er varslet, og nye endringer vi kan forvente kommer i årene fremover, må være 
med som en del av utfordringsbildet for barnehagene. 
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Barnehageeiers ambisjoner 
 
Som det framkommer av kapittelet om barnehageeiers ansvar, er barnehagens 
samfunnsmandat bredt. Sammen med barnehageloven uttrykker Rammeplanen for barnehagen 
forventninger og krav til barnehagens tilnærming i arbeidet med barna for å fremme omsorg, 
lek, læring og danning (barnehageloven § 1 formål). 
 
Videre er styringsmålene i Kommuneplan mot 2025 et viktig grunnlag for barnehageeiers 
ambisjoner. Styringsmålene retter seg mot kvaliteter i samfunnet, og de uttrykker forventninger 
til hvordan ledere og medarbeidere i Rælingen kommune skal utføre og utvikle sine arbeidsfelt.   
 

På bakgrunn av dette knyttes barnehageeiers ambisjoner til rælingsbarnehagens arbeid.  
 
 

 
 
 
 
 

BARNEHAGEEIERS AMBISJONER 

Rælingsbarnehagen utgjør en stor forskjell i barnas utvikling ved å sikre at 
alle barn som går i barnehage opplever et inkluderende barnehagemiljø og 
har gode vilkår for trivsel, vennskap, lek, læring og helse 
 
Ledere og medarbeidere i rælingsbarnehagen 
 

 møter hvert enkelt barn som likeverdige og kompetente mennesker med rett til 
medvirkning/medskaping i egen hverdag. 

 er aktive skapere av gode hverdager som gir rom for inkludering, omsorg, lek og 
læring  

 samler seg om prioriterte mål  

 har høye ambisjoner på egne og barnas vegne  

 bygger pedagogisk praksis på kunnskap om hva som har effekt på barns trivsel, 
utvikling og helse.  

 styrker barnas trygghet, trivsel og utvikling ved å samarbeide med foreldre på en 
informativ og respektfull måte, og legge til rette for reell medskaping/medvirkning. 

 skaper sammenheng og kontinuitet ved overganger i barnas læringsløp gjennom 
tett samarbeid og gjensidig forpliktelse mellom barnehage og skole, og innad i 
barnehagen mellom avdelingene.  

 ser viktigheten av, og utnytter potensialet i tverrfaglig samarbeid 
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Strategiske prioriteringer 2018-2021 
De strategiske prioriteringene for de neste fire årene er basert på sentrale og lokale føringer, 
kunnskap om hva som har effekt på barns utvikling og hva som gir et godt grunnlag for det 
senere livsløpet, samt status for rælingsbarnehagen.  
 
Prioriteringene omfatter tre hovedstrategier: 
 

 Inkluderende omsorgs- og læringsmiljø 

 Modig ledelse 

 Aktiv og utviklingsorientert barnehageeier 

Strategiene skal hver for seg og sammen gi kraft og kontinuitet i barnehageeiers innsats de 
kommende fire årene. Videre skal de bidra til langsiktighet, fellesskap og fokus i aktørenes 
videre arbeid med kvalitetsutvikling i rælingsbarnehagen. 
 
På de neste sidene er de strategiske prioriteringene utdypet med faglig begrunnelse for valg av 
strategi og strategielementer.  
 
Strategielementene angir framgangsmåter i det konkrete arbeidet med strategiene og vil være 
grunnlag for årlige prioriteringer i handlingsprogrammet og i utforming og detaljert planlegging 
av barnehageeiers kvalitets-, utviklings- og kompetansearbeid i perioden 2018-2021.  
 

Oppfølging av strategien 
Strategi for barnehageeier 2018-2021 vil være styrende for barnehageeiers innsats og 
prioriteringer de neste fire årene. Implementeringen vil foregå gjennom barnehageeiers styring, 
ledelse og innsats i kvalitets-, utviklings- og kompetansearbeid i perioden. Konkret utforming og 
planlegging på grunnlag av strategielementene vil blant annet skje gjennom de årlige 
virksomhetsplanene og egne tiltaksplaner.  
 
Strategien vil følges systematisk opp av barnehageeier gjennom utvalg av strategielementer fra 
år til år og konkretisering av tiltak knyttet til disse. Det vil også bli utarbeidet et system for 
dokumentasjon og helhetlig oversikt over arbeidet med strategiene og strategielementene.  
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STRATEGI 1: Inkluderende omsorgs- og læringsmiljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hva betyr inkluderende omsorgs- og læringsmiljø? 

Et inkluderende omsorgs- og læringsmiljø betyr at barnehagen skal være et sted som er lagt til 
rette slik at hvert enkelt barn, uavhengig av forutsetninger, kan få utvikle seg, leke og lære i 
trygge og passe utfordrende omgivelser, støttet av kunnskapsrike og deltakende voksne. 

Omsorgs- og læringsmiljøet skal ruste barna til livet, gjøre dem i stand til å bli den beste 
utgaven av seg selv, og bidra til livsmestring og god fysisk og psykisk helse 
 
Inkluderende: 
Et inkluderende fellesskap har plass til alle barn – det innebærer et miljø som bidrar til at alle 
barn føler seg sett og anerkjent for den de er og som synliggjør den enkeltes plass og verdi i 
samfunnet. 
 
Omsorgsmiljø: 
Omsorg er en kvalitet i relasjonen mellom mennesker. Et godt omsorgsmiljø er et miljø med god 
kvalitet på relasjonene mellom menneskene som er der.  
 
Læringsmiljø: 
Læring i barnehagen foregår i her- og nå-situasjoner og i strukturerte situasjoner. Voksne i 
barnehagen har ansvaret for å fremme læring både i spontane her-og-nå-situasjoner og 
gjennom strukturerte situasjoner. Et godt læringsmiljø er et miljø som støtter opp om barnas lyst 
til å leke, utforske, lære og mestre.  
 

 

Begrunnelse for valg av strategi og strategielementer 
Barns lek, læring og utvikling påvirkes av omgivelsene de befinner seg i. De voksne i 
barnehagen har ansvaret for å skape et godt omsorgs- og læringsmiljø i nært samarbeid med 
foreldre/foresatte. 

I handlingsprogrammet er det fastsatt fire overordnede hensyn. Dette er hensyn som skal   
vurderes og sikres gjennomgående i den kommunale forvaltningen, og som skal synliggjøres i 
saksbehandling og planlegging. God folkehelse i befolkningen er ett av de overordnede  
hensynene. 
 
Det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnehagetilbudet og den enkeltes helse, 
utdanning og økonomi i voksen alder. I tidlig barndom utvikler barn seg mer enn i noen annen 
periode i livet, og grunnlaget for videre læring og utvikling legges her. 
Under Hovedområde: Trivsel, livskvalitet og folkehelse, satsingsområde: Trygghet, mestring,  
læring finner vi følgende strategi: Tilrettelegge skolene og barnehagene for gode læringsmiljø. 
                                                                                                          
                                                                                                          Handlingsprogram 2017-2020 
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Grunnlaget for barns utvikling i barnehagen og inkludering i fellesskapet legges allerede i 
barnets første møte med barnehagen. Hvordan jobber de voksne med relasjonen til barna og til 
foreldrene fra første dag? Hvordan jobber personalet med å knytte kontakter og bidra til å skape 
gode relasjoner mellom det nye barnet og de andre barna? 

Å føle tilhørighet og oppleve å være inkludert i et fellesskap er grunnleggende for barnets helse 
og trivsel. Noen barn faller dessverre utenfor barnehagens leke- og læringsfellesskap, og dette 
er ofte de barna som har størst behov for de læringsmulighetene som ligger i relasjonene med 
andre barn og voksne. Dette kan vi lese i meld.st 19 Tid for lek og læring (2016). 

I et godt barnehagemiljø blir barn og foreldre sett og hørt. Barna deltar på egne premisser og 
møtes med respekt og anerkjennelse, uavhengig av funksjonsnivå og sosial bakgrunn. Rett til et 
godt barnehagemiljø er foreslått lovfestet i ny barnehagelov, hvor følgende tekst foreslås i § 8: 

”Alle barn i barnehager har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel 
og barnas leke-, omsorgs- og læringsmiljø. Alle barn har rett til et barnehagemiljø som er 
tilpasset den enkeltes behov.” (NOU 2012) 

Mobbing og krenkende atferd er relativt nye begreper i barnehagesammenheng. Nyere 
forskning viser imidlertid at problematikken er aktuell. FLiK-prosjektet i Kristiansand kommune 
(Lund m.fl. 2015.) undersøkte mobbing i barnehagene i kommunen. Prosjektet har kartlagt  
barnehageansatte og foresattes syn på mobbing og hvordan femåringer selv opplever 
relasjoner, trivsel og samspill i lek i seks barnehager. 67% av de ansatte sier det forekommer 
mobbing i deres barnehager, og forskerne fant at minst ett til to barn blir systematisk utestengt 
fra lek i hver barnehage.  

Tall fra folkehelseinstituttet viser at psykiske lidelser er landets største helseutfordring. Samtidig 
viser forskning at tiltak rettet mot hele befolkningen har større samlet effekt enn innsats rettet 
mot utsatte grupper (Geoffrey Rose 1992/2008). Rammeplan for barnehagen slår fast at 
barnehagen skal ha en helsefremmende og forebygende funksjon. Barns psykiske og fysiske 
helse skal fremmes i barnehagen.  

Viktige elementer i en omsorgsfull relasjon er romslighet, 
lydhørhet, sensitivitet og innlevelse. Dette forutsetter voksne 
som er oppmerksomt nærværende i møtet med barn, og som 
er villige til å inngå i samspill (KD 2011). Videre handler 
omsorg om voksne som ser, forstår og ivaretar barns ulike 
behov. Gjennom god omsorg utvikler barnet trygg tilknytning til 
personalet, og denne tilknytningen er viktig for barns utvikling 
(Drugli 2010). 
 
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som 
støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre 
(Rammeplanen for barnehagen 2017). For å få til dette har de 
voksne i barnehagen en helt sentral rolle. De voksne må 
kjenne barna, ha gode fagkunnskaper, være engasjerte, og 
ikke minst kunne mye om relasjoner og hvordan disse hemmer 
og fremmer barns utvikling og læring. 
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Forskning på kvalitet og kvalitetsforskjeller i norske barnehager viser at det er voksen-barn- 
relasjonen som teller mest. Den forklarer hele 40% av forskjellene mellom barnehagene våre. 
God voksen-barn-relasjon gir bedre språkutvikling, mindre atferdsvansker, mindre aggressivitet 
og mindre irritabilitet. (FHI 2014) Dette støttes av blant andre May Britt Drugli, professor i 
pedagogikk ved NTNU, i hennes bok Liten i barnehagen. Forskning teori og praksis, hvor hun 
bl.a. finner at «personalet er barnehagens viktigste ressurs, og deres samspill med barna er det 
som gir barnehagen konkret innhold og kvalitet.»(Drugli 2010). 

Elisabeth Bjørnestad og Ingrid Pramling Samuelsson fra Høgskolen i Oslo og Akershus har 
utarbeidet en forskningsoversikt under samletittel Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre 
år? I rapporten skriver de at «forskningen vi har redegjort for, tyder på at den beste måten å 
utvikle pedagogikk av høy kvalitet er at de voksne som jobber med de små barna, forstår 
konsekvensene av sine handlinger og den påvirkning de har på barnas utvikling, samtidig som 
de er utdannet til å tilrettelegge for et miljø av høy kvalitet.”  (Bjørnestad og Pramling 
Samuelsson 2012)  

 

 

STRATEGI 1 

INKLUDERENDE OMSORGS- OG LÆRINGSMILJØ 
 

Strategielementer 
 Videreutvikle arbeidet med tilvenning i barnehagen med fokus på utarbeiding av felles 

overordnede rutiner og god informasjon til foreldre 

 Styrke kvaliteten på relasjonene i barnehagen med hovedfokus på heving av personalets 
kompetanse  

 Systematisere arbeidet med overganger med fokus på kompetanseheving hos 
personalet og utarbeiding av felles overordnede rutiner 

 Videreutvikle samarbeid mellom skoler og barnehager om arbeidet med sammenheng 
og kontinuitet i læringsløpet 

 Videreutvikle barnehagenes arbeid med å avdekke, forebygge og håndtere mobbing, 
krenkende atferd og uheldige samspillsmønster 

 Styrke arbeidet med refleksjon i barnehagene gjennom kompetanseheving, 
nettverksarbeid og systematisering av arbeidet 

 Videreføre kompetanse- og kvalitetsarbeid innenfor språk og tallforståelse 

 Utvide systemsamarbeidet mellom barnehageeier, barnehagene og enhet for familie og 
helse med fokus på forebyggende arbeid 

 Systematisere arbeidet med barn og foreldres reelle medvirkning i barnehagen, samt 
informasjonsflyt mellom barnehage og hjem 

 Styrke arbeidet med å øke andelen barn i Rælingen som går i barnehage 

 Styrke arbeidet med tidlig innsats 
 
 



 
 
 

 
 

18

Strategi for barnehageeier 2018-2021 

 
STRATEGI 2: Modig ledelse 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr modig ledelse? 

Å være modig handler om å tørre å ta valg, men også tørre å gi ansvar. 

Det handler om å se muligheter og tørre å tenke utenfor boksen. Det er endringer på gang som 
vil utfordre barnehagen som organisasjon. Vi må stå støtt, men tørre å utfordre oss selv og 
andre, og vi må være klare til å møte endringene fremtiden krever. 

De pedagogiske lederne gjør mye av det samme praktiske og pedagogiske arbeidet som det 
øvrige personalet. Samtidig er han/hun ansvarlig for å lede det pedagogiske arbeidet i tråd med 
lokale og sentrale føringer. Dette er en kompleks rolle som trenger gode rammer for å fungere 
godt. 

Ledelse i barnehagen handler om å skape et best mulig tilbud til barna ved hjelp av de 
ressursene man har, økonomiske ressurser og menneskelige ressurser. De som jobber i 
barnehagene har svært ulik bakgrunn, fra barnehagelærere med videreutdanning, barne- og 
ungdomsarbeidere med fagbrev og til assistenter som i noen tilfeller er uten utdanning utover 
ungdomsskolen. Dette er med på å gjøre både barnehagelederrollen og pedagogisk leder-rollen 
i barnehagen svært krevende og kompleks. 

Modig ledelse betyr fremoverlent ledelse av både struktur-, prosess- og resultatkvaliteten i 
barnehagen.  

Modig ledelse handler også om å lede seg selv. Den enkelte medarbeider må ta de riktige 
valgene i samspill med barna hver dag. 

 
Begrunnelse for valg av strategi og strategielementer 
Stortingsmelding nr. 19 Tid for lek og læring (2016) viser til at tydelig og kompetent ledelse er 
en viktig forutsetning for å skape et best mulig omsorgs- og læringsmiljø for barna. 

Enhetsleder barnehage er gitt det daglige ansvaret i barnehagen -  pedagogisk, personalmessig 
og administrativt. Samtidig har barnehagen flere pedagogiske ledere som har ansvar for å 

Rekruttering, veiledning og systematisk oppfølging av ledere og ansatte er av stor viktighet. Disse 
prosessene må tillegges tilstrekkelig vekt gjennom metodeutvikling, kvalitetssikring og tidsbruk.   
 
Ambisjonen best på ledelse er en erkjennelse av ledelseselementets betydning for ressursutnytting, 
medarbeiderutvikling og resultater. Ambisjonen skal gi kraft og retning slik at lederansvaret utøves på 
alle nivåer og slik at hver enkelt leder både tar eierskap til egen utvikling og bidrar til organisasjonens 
kollektive forbedringskraft. Ambisjonen etterleves og utvikles, blant annet gjennom synliggjøring av god 
ledelse og videreutvikling av ressurser og arenaer for lederutvikling.  
                                                                                                                                                    Handlingsprogram 2018-2021  
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iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn (Rammeplanen for 
barnehagen 2017). For at barnehagen skal fungere best mulig er det sentralt at begge disse 
ledernivåene fungerer sammen og alene.  

De store innholds- og strukturmessige endringene på barnehageområdet stiller store krav til 
ledelse og til å tørre å tenke nytt for å få det beste ut av de menneskelige ressursene og for å gi 
et kvalitativt godt tilbud i tråd med dagens og fremtidens krav og føringer. 

Ledelse i kunnskapsorganisasjoner skjer ofte i spenningsfeltet mellom profesjon, tradisjon og 
omverdenens krav og forventninger til endring. Dagens barnehage er resultatet av en 
kontinuerlig utvikling, men er samtidig bygd på en lang tradisjon.  

De ansattes formelle kompetanse har betydning for kvaliteten på samhandlingen med barna, og 
for hvordan personalet tilrettelegger et omsorgs- og læringsmiljø ut fra hvert enkelt barns 
forutsetninger (Brandlistuen mfl 2015, Christoffersen m.fl 2014, OECD 2012, NOU – til barnets 
beste, Pianta mfl 2015, NOU 8 – med forskertrang og lekelyst). Samtidig peker flere forskere på 
at den erfaringsbaserte kunnskapen står sterkt i barnehagen. Oppfatningen om at alle kan gjøre 
alt, uansett formelle kvalifikasjoner, kan bidra til at barnehagelærerne nedtoner sin 
profesjonalitet i møte med praksis (Steiner og Haug 2013, Evertsen mfl 2015, Gotvassli 2010). 
Flere rapporter viser også at nyutdannede barnehagelærere opplever et stort gap mellom 
lederkompetansen utdanningen gir dem og de kravene de møter i yrket. Nokuts Evaluering av 
førskolelærerutdanning fra 2010 konkluderte med at studentene savner kunnskap om ledelse. 

Det kan være ekstra utfordrende å være leder hvis du ikke føler deg trygg i rollen, hvis du ikke 
umiddelbart ser sammenhengen mellom teorien du har lært på skolen og den hverdagen du 
møter i barnehagen.  

Forskerne Bøe og Hognestad har fotfulgt erfarne pedagogiske ledere i sitt forskningsprosjekt2. 
Forskerne  så at det daglige arbeidet i barnehagen er variert og sammensatt. Den pedagogiske 
lederen beveger seg fort fra det ene til det andre. Lederen må navigere mellom ulike krav og 
håndtere mange etiske dilemmaer som oppstår i møte mellom barna, mellom barn og voksne 
og mellom voksne. Videre beskriver de den pedagogiske lederen som en hybridleder. Dette 
innebærer at hun både er kjernemedlem og faglig leder i praksisfellesskapet. Samtidig er hun 
en brobygger mellom organisasjonens målsettinger, kjerneverdier i pedagogisk ledelse og 
læring i praksisfellesskapet (Bøe og Hognestad 2015).  

Pfeffer og Sutton bruker begrepet å bygge bro mellom «knowing og doing» om det å flytte seg 
fra refleksjonsrom til handlingsrom (Pfeffer og Sutton 2000). Dette er et godt begrep som 
illustrerer at det er en vei å gå fra tanke til handling. For de nyutdannede barnehagelærerne blir 
det viktig å få god og fuksjonell bistand i overgang fra studie til arbeidslivet. Det praktiske 
arbeidet i barnehagen og teorien må knyttes sammen og til sammen utgjøre grunnlag for valg 
av innhold, veledning av det øvrige personalet og tilpassing av tilbudet til enkeltbarn og 
barnegruppen. En måte å jobbe godt med dette på er gjennom refleksjon rundt egen praksis. I 
barnehagene må vi ha arenaer for refleksjon rundt egen praksis hvis vi skal lære noe, være i 
utvikling, være en lærende organisasjon (Larsen og Slåtten). Bøe og Hognestad anbefaler i sin 

                                                      
2 «Directing and facilitating distributed pedagogical leadership: best practices in early childhood 
education» 
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forskningsrapport, skygging som lederutviklingsmetode. Metoden innebærer at leder blir fotfulgt 
og videofilmet, og deretter reflekterer man sammen rundt lederens praksis.  

Arbeid med kvalitetssikring av barnehagetilbudet gjennom styrket veiledning av nyudannede 
barnehagelærere, styrking av pedagogene i sin profesjonalitet, samt tydeliggjøring av hva en 
pedagogisk leder skal gjøre og hva en enhetsleder skal gjøre, blir viktige oppgaver fremover. 
Systematisk bruk av refleksjon over egen praksis er et virkemiddel vi vet har effekt på nettopp 
dette. 

Viviane Robinson har forsket på sammenheng mellom ledelse og kvalitet på opplæringen. 
Modellen under viser essensen av hennes forskningsfunn om virkningsfullt lederskap i skolen. 
Ledelsesdimensjonene angir hva ledere bør fokusere på, og lederferdighetene angir hvordan 
lederne bør lede sine skoler/barnehager (Robinson, 2014). Sammen med organisasjons-, 
styrings- og ledelsesprinsippene i Rælingen kommunes arbeidsgiver- og organisasjonsplattform 
er dette et verdifullt grunnlag for videre arbeid med ledelse i rælingsbarnehagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI 2 

MODIG LEDELSE 
 

Strategielementer 
• Bidra til å styrke pedagogiske ledere og barnehageledere i sine roller, med fokus på 

kunnskapsbasert ledelse og tydeliggjøring av ansvar og roller 
• Styrke lederferdighetene gjennom systematisk arbeid med refleksjon, barnehagebasert 

kompetanseutvikling, nettverksarbeid og samarbeid med eksterne kompetansemiljøer 
• Kvalitetssikre arbeidet med vurdering og dokumentasjon 
• Bidra til videreutvikling av god tilbakemeldingskultur 
• Videreutvikle veiledningsordning for nyutdannede pedagoger  
• Bidra til å styrke kollektiv kapasitet i hver enhet og for barnehagene samlet 
• Bidra til å styrke det faglige fokuset hos ledere og medarbeidere i det daglige arbeidet  
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STRATEGI 3: Aktiv og utviklingsorientert barnehageeier 
 

Under hovedområde organisasjon og tjenesteutvikling står følgende: Gjennom ny kommuneplan 
er det tydeliggjort hva Rælingen kommunes visjon og overordnede mål er. Felles forståelse av 
verdigrunnlag, visjon og målsettinger er vesentlig for utvikling av organisasjonskulturen, og det 
er en ambisjon å få økt aktivitet på formidling og derigjennom økt eierskap til det i 
organisasjonen og blant innbyggere.  
 
Innenfor samme hovedområde finner vi følgende styringsmål under satsningsområde 
organisasjonskutur: En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, et levende 
verdigrunnlag og felles mål. 

                                                                                                                                     Handlingsprogram 2017-2020 

 

Hva innebærer en aktiv og utviklingsorientert barnehageeier? 

En aktiv barnehageeier er oppdatert, kjenner barnehagene som organisasjoner og tar initiativ til 
utvikling og innovasjon. 

En utviklingsorientert barnehageeier er opptatt av og jobber målrettet mot utvikling av 
barnehagene, basert på og forankret i kunnskap om hva som har effekt på tilbudet til barna.  

 

Begrunnelse for valg av strategi og strategielementer 
Da Rammeplan for barnehagen ble revidert i 2017, ble eierrollen tydeligere definert. Eier er 
juridisk ansvarlig for kvaliteten på sine barnehager, men må vektlegge de ansattes faglige og 
pedagogiske vurderinger i sin styring. I kapittel to sammenfattes barnehageeiers ansvar for 
kvaliteten på barnehagetilbudet.  
 
Kommunenes Sentralforbund understreker i sin KS´ eierstrategi for barnehage og skole den 
sentrale rollen eier har i arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av barnehagene. 
 
Barnehageeiers bidrag og deltakelse i utvikling av rælingsbarnehagen har økt noe de siste 
årene. Det er tatt grep som har gitt mer støtte til og tettere oppfølging av barnehagene. Fortsatt 
er det behov for tydeliggjøring av ansvar, roller og deltakelse på dette området. 
 
Mer tilgjengelige resultater fra rapporteringer og tettere oppfølging gjennom tilsyn (utført av 
barnehagemyndigheten) har gitt eier større tilgang på informasjon om status og utfordringer i 
barnehagene kommunen eier. 
 
Systematisk kompetansearbeid er vektlagt i kommunen. Barnehagene har en egen 
kompetanseplan som gir mål og retning for kompetanseutvikling på området. Her er det viktig at 
barnehageeier er aktiv i utarbeiding av planen og tar sin del av ansvaret for at 
kompetanseutvikling rettes mot relevante områder som kan sikre kvaliteten på barnehagene nå 
og inn i fremtiden. 
 
Som nevnt tidligere finnes det ikke mye forskning eller faglitteratur på barnehageeiers rolle, 
betydning, og innvirkning på kvaliteten i barnehagene. Da melder spørsmålene seg: Hva 
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kjennetegner egentlig eierstyring som bidrar til bedre gjennomføring og økt kvalitet? Hvilke 
aspekter er viktige og hva bør barnehageeier vektlegge for å sikre god kvalitet på 
barnehagetilbudet? Noen kjennetegn finnes, og det er også relevant å benytte noen kjennetegn 
fra eiers rolle i skolen. Følgende er hentet fra KS strategi for barnehage og skole, Kompetanse 
for fremtidens barnehage (KD 2012) og Å dra i samme retning (Fullan 2012) 
 
Kjennetegn på eierstyring som bidrar til bedre gjennomføring og økt kvalitet:  

 God samhandlingsdynamikk mellom politikk, administrasjon og profesjon  
 Kompetanse og kapasitet til å følge opp og «oversette» mellom politikk og profesjon 
 Evne til å levendegjøre og konkretisere nasjonal og kommunal politikk  
 Ansvars- og rollefordeling hos de ulike aktørene er avklart og alle sørger for gode 

samarbeidsforhold. 
 Konstant fokus på noen få samordnede nøkkelprinsipper og –strategier 
 Det er ikke mulig å utvikle barnehager og skoler gjennom dyktige pedagoger og gode 

enkeltledere alene. Kollektiv kapasitetsbygging er ifølge Fullan en primær suksessfaktor 
på enhetsnivå og på kommunenivå. I hans forskning er det nær sammenheng mellom 
enheter som lykkes og deres tilhørighet til distrikter som jobber fokusert og konsekvent 
med å få hele utdanningssystemet til å dra i samme retning. 

 Tydelige mål med ambisjoner innenfor realistiske rammer  
 Systematisk oppfølgingsarbeid med god balanse mellom kontroll- og 

utviklingsdimensjonene 
 Flytte fokus fra forvaltning til kvalitetsarbeid  
 Systematisk arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling  
 Er tett på skole- og barnehagelederne og jobber systematisk med lederutvikling 

 
Kjennetegnene er bl.a. utarbeidet med utgangspunkt i forskning og systematiserte erfaringer fra 
kommuner og fylkeskommuner som lykkes med sitt oppdrag. 
 

STRATEGI 3 

AKTIV OG UTVIKLINGSORIENTERT BARNEHAGEEIER 
 

Strategielementer 
 

 Videreutvikle rådmannskontorets arbeidsform og metoder for resultatoppfølging og 
lederstøtte  

 Gjennomgang av etablerte møteplasser og vurdering av videre behov 
 Synliggjøre handlingsrom og videreutvikle kultur for endringsarbeid og innovasjon i 

barnehagene. 
 Bidra til å videreutvikle barnehagenes arbeid med å rekruttere og beholde dyktige 

medarbeidere 
 Styrke arbeidet med å sikre riktig kompetanse i barnehagene 
 Utvide systemsamarbeidet mellom barnehageeier, barnehagene og 

samarbeidsinstansene helsestasjon, PPT og barnevern med fokus på å etablere 
møteplasser og bygge på hverandres kompetanse 
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