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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 2022-2026 er delt inn i fire deler. Denne første delen viser 
hvilke sammenhenger dokumentet inngår i. Andre del beskriver barnehagens brede 
samfunnsmandat og barnehageeiers ansvar for kvaliteten på tilbudet. Del tre 
presenterer hovedtrekk i utfordringsbildet, og barnehageeiers ambisjoner for 
rælingsbarnehagen. Basert på de tre første delene, er det i den fjerde delen uformet tre 
hovedstrategier for de kommende fire årene. Under hver strategi har vi prioritert 
områder vi skal jobbe med for å øke kvaliteten innenfor den enkelte strategi, disse 
kaller vi strategielementer. 
 

Arbeidet med strategien 
Strategi for barnehageeier 2018-2021 ble utarbeidet med bred medvirkning fra sentrale 
aktører1 i rælingsbarnehagen. Revideringen av Strategien er også gjort med bred 
involvering og medvirkning. I tillegg har vi med oss erfaringene fra, og grunnlaget i, 
gjeldende strategi. I revideringsprosessen er det gjennomført intervjuer med alle 
kommunale barnehageledere, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet, rektor for kulturskolen og leder for PPT. Avdelingsledere i enhet for 
familie og helse er orientert om prosessen. Vi har gjennomført dialogmøter med utvalg 
for oppvekst, barnehagelederne og PPT, samt møte med kommunedirektørens 
ledergruppe. Barnehagelederne har hatt egne oppgaver knyttet til prosesser i sin enhet 
for å sikre forankring og involvering fra de ansatte. Resultater fra foreldreundersøkelser 
er brukt for å ivareta foreldrenes innspill. 
 

Strategiens funksjon 
Strategi for barnehageeier 2022-2026 har som overordnet funksjon å bidra til 
langsiktighet i barnehageeiers arbeid med kvalitet i tråd med sentrale og lokale 
føringer: 
 
 

Leve og mestre hele livet: 

 Barn og unge har et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet 

Organisasjon: 

 Sikre riktig bemanning med riktig kompetanse 
                                                                                                       Kommuneplanen 2022-2033 

 
 
 
 

 
1 Sentrale aktører i barnehagen er definert som politikerne, barnehagene, foreldre med barn i barnehage, 
pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjonen, barnevernet, kulturskolen, fagforeningene og 
skolene 
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Strategidokumentet gir grunnlag for andre planprosesser og for årlige prioriteringer i 
handlingsprogrammet og i barnehagens virksomhetsplan. 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. 
 
Strategi for barnehageeier 2022-2026 er en strategi for eier og omfatter derfor ikke de 
private barnehagene. Det er ønskelig å få til et utvidet samarbeid med de private 
barnehagene, og strategien vil være et godt utgangspunkt for dette arbeidet. 

 
Kunnskaps- og verdigrunnlag 
Strategi for barnehageeier 2022-2026 er forankret i kunnskap om hva som har effekt 
på kvalitet i barnehagene, erfaringer fra arbeidet med strategi for barnehageeier 2018-
2021, statuskartlegging, organisasjonens verdigrunnlag og pedagogisk plattform for 
rælingsbarnehagen. 
 

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, 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 noe, men ikke mye på 
nåværende tidspunkt. Her er det imidlertid mulig å bruke noe 
forskning fra skoleområdet. Skole og barnehage er på mange 
måter ulike, men et viktig fellestrekk er at begge er 
kunnskapsorganisasjoner. 
 
Det faglige grunnlaget for de strategiske prioriteringene framkommer i strategiens del 
fire, men det er noen viktige begreper som legger premisser for strategien, og disse er 
definert her.  
 
Det faglige grunnlaget i strategi for barnehageeier 2022-2026 er forankret i nyere 
forskning og faglitteratur om utvikling av prosess-, struktur- og resultatkvalitet i 
barnehagen, om hvordan eier kan bidra til kvalitetsutvikling i skole og barnehage, samt 
om hva som har betydning for kvalitet i barnehagen.  
 
Prosesskvalitet, strukturkvalitet og resultatkvalitet er sentrale begreper i det faglige 
grunnlaget for strategi for barnehageeier 2022-2026. 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: 
 



 
 

 6

Strategi for barnehageeier 2022-2026 

Gode relasjoner og samhandling mellom voksne og barn og barna imellom, 
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: 
 
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 

 
Flere av disse punktene bekreftes, i ny norsk 
barnehageforskning, som sentrale kjennetegn på kvalitet i 
barnehage, (GoBaN2 2019). 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 er avhengig av samspillet mellom 

 
2 Forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge 
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barnehageeier, barnehagene og barnehagenes sentrale samarbeidsparter, dette har vi 
erfart i den strategiperioden vi nå har vært gjennom. 
 

Verdigrunnlag 
Organisasjonens visjon og verdigrunnlag har vært retningsgivende for valg og 
prioriteringer i strategien. 
 
 

Visjon: Rælingen – den grønne, nære og inkluderende kommunen 
 

Kommunens verdier: 

Respekt for enkeltmennesket betyr at vi ser det enkelte mennesket i alt vårt arbeid, vi er 
lydhøre for andres behov og bidrag, og for oss har alle mennesker lik verdi. 

Ansvarlighet betyr at vi treffer beslutninger vi kan stå for og begrunne, og vi er forpliktet som 
en del av organisasjonen. 

Redelighet betyr at vi deler kunnskap, bidrar til å bygge positiv kultur og nå felles mål. 
                                                                                                                           

                                                                                                                         Kommuneplanen 2022-2033 
 
 
 
Pedagogisk plattform i rælingsbarnehagen 
Pedagogisk plattform for rælingsbarnehagen ble utarbeidet i 2015 i forbindelse med et 
omfattende utviklingsarbeid, Utviklingsarbeid rælingsbarnehagen, som tok 
utgangspunkt i daværende 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 verdier og hvordan dette ser ut i barnehagen. 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. 
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Barnehageeiers ansvar 
 
I Rælingen er det p.t.17 barnehager, åtte private som til sammen har seks ulike eiere, 
og ni 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. Antall plasser i hver 
barnehage varierer fra 50 til 101. Barnehagene er i hovedsak organisert med 
avdelinger. En avdeling består for eksempel av ni barn under tre år og tre voksne, eller 
18 barn over tre år og tre voksne. Kommunen har en barnehage som er organisert i 
baser og en barnehage som er organisert sammen med skole som en enhet. 
 

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: 
 
 
   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 

 
 
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 gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, 
kjønn, sosial status, religion og kultur. Konvensjonen bygger på prinsippet om at 
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barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner. I artikkel 12 vektlegger 
barnekonvensjonen barns rett til å uttrykke seg og medvirke. 
 

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 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 og barnehagen som 
pedagogisk virksomhet. Hovedområdene er 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. Siden 
denne strategien gjelder kommunen som eier, går vi ikke inn i myndighetsoppgavene 
her.  
 

Barnehageeier 
Barnehageeiers overordnede ansvar er å sørge for at barnehagen drives i samsvar 
med gjeldende lover og forskrifter (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, ni barnehager. I tråd med det kommunale 
styringssystemet innebærer det at formelt eierskap for de kommunale barnehagene 
ligger til kommunestyret. I Rælingen har utvalg for oppvekst innstillingsrett til saker som 
skal behandles i kommunestyret. Utvalget kan gi høringsuttalelser, men har ingen 
beslutningsmyndighet med mindre dette er særskilt bestemt.  

 
Kommunestyret utøver barnehageeierskapet gjennom vedtak og styringssignaler. Ut 
over det er det kommunedirektøren som utøver barnehageeierrollen basert på delegert 
myndighet fra kommunestyret. Etter kommuneloven § 13-1 skal kommunedirektøren 
sikre forsvarlig utredning av saker, iverksette politiske vedtak, og etter § 25-1, sikre at 
lover og forskrifter følges.  
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Utfordringsbilde  
Ambisjoner og strategiske prioriteringer for videre kvalitetsarbeid må baseres på 
styrker og utfordringer. Sammenstilling og analyse av utfordringsbildet er gjort basert 
på løpende dialog med barnehagene og andre samarbeidsparter, prosesser i 
forbindelse med revidering av strategien, og tilstandsrapport for barnehagene. 
 

Opplevde styrker og utfordringer 
Barnehagene er godt forankret i gjeldende strategi for barnehageeier, og 
barnehagelederne har i stor grad tatt eierskap og drevet frem utviklingsarbeidet både 
felles og i egen enhet. Det har også blitt tydelig, etter dialog med barnehagene, at vi i 
stor grad har samlet oss om en felles retning gjennom strategien og at dette har gitt 
oss kraft i utviklingsarbeidet. Dette er en stor styrke og vi ser at vår 
organisasjonskapasitet har økt i strategiperioden. Vi har utarbeidet egne systemer for 
oppfølging av strategien, som vi har fått til å fungere sammen. Vi jobber mot felles mål, 
og erfaringene vi har gjort oss er svært nyttige for arbeidet i kommende 
strategiperiode. Vi har erfart at det har vært mer krevende å skape oppslutning og 
forankring i støttetjenestene, så dette må det jobbes videre med. 
 
Forskning viser at kvalitativt gode barnehager har stor innvirkning på barnas utvikling, 
her og nå, men også i skolen og senere i livet. Særlig har kvaliteten på tilbudet mye å 
si for de sårbare barna, (Melhuish m.fl. 2010). Ny norsk forskning har sett på kvaliteten 
i norske barnehager og peker på flere faktorer som kjennetegner barnehager av god 
kvalitet (GoBaN 2019). Barnehagelederne og barnehageeier mener det bør settes 
fokus på dette fremover. Hvordan ser våre barnehager ut opp mot disse 
kjennetegnene, og hvordan kan vi utvikle kvaliteten hos oss med utgangspunkt i denne 
forskningen? 
 
Barnehagene har stått i en svært krevende situasjon, der håndtering av Korona har tatt 
det meste av tiden. Dette har gjort at utviklingsarbeidet er noe forsinket. Lederne og de 
ansatte har strukket seg langt, og mange har vært slitne. Det har i lange perioder vært 
nødvendig å prioritere dag til dag drift, og det har ikke vært mulig å prioritere fag og 
utviklingsarbeid i like stor grad som tidligere, vi har dermed ikke kommet like langt som 
vi hadde håpet. Samtidig ser og hører vi at både ledere og ansatte i barnehagene ser 
frem til å kunne ha plass til fag og utvikling i større grad. Fag og utvikling er svært viktig 
for de som jobber i barnehagene, og mange er nå motiverte for å komme i gang med 
dette igjen. Det er en styrke at de som jobber i barnehagene er motiverte for mer plass 
til fag og utvikling igjen, samtidig kan det være en utfordring, at vi har kommet litt ut av 
det systematiske utviklingsarbeidet. 
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Fra tilstandsrapportene 
Tilstandsrapporten for barnehage utarbeides årlig og gir et bilde av tilstanden i 
barnehagene basert på tilgjengelige tall og fakta, samt dialoger på ulike arenaer med 
barnehagene.  
 
Tilstandsrapportene for inneværende strategiperiode viser i hovedtrekk at 
barnehagene jobber svært godt med kvalitet, gjennom oppfølging av Strategi for 
barnehageeier 2018-2021. Selv om vi det siste året har vært under press med korona. 
Videre har barnehageledernes brede ansvarsområde kommet tydeligere frem. 
Tilstandsrapporten viser at vi har hatt en utfordring med rekruttering av 
barnehagelærere, men at dette har bedret seg de siste to år. Videre ser vi at andel 
barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging øker, og vi har en stor 
andel minoritetsspråklige barn i våre barnehager sammenlignet med landet ellers. 
Foreldrene er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 
 
Enhetsledernes brede ansvarsområde har kommet tydeligere frem, og vi ser 
sårbarheten i at de ikke har avdelingsledere i sin organisering. Pedagogene er 
fagledere, og er knyttet opp til normen for grunnbemanning. Det er slik sett utfordrende 
å delegere oppgaver videre til pedagogene eller ta dem ut av avdelingen for å bistå 
enhetsleder i lederteam.  
Det blir viktig å styrke de ulike rollene i barnehagen ytterligere, og jobbe med ledelse 
både på enhetsledernivå og fagledernivå for å skape en robust organisasjon. Det er en 
styrke at barnehagelederne våre er løsningsfokuserte og opptatt av kvalitet. Det er en 
utfordring at rollene ikke er klart nok definert og at organisasjonen blir svært sårbar ved 
fravær og endring i organiseringen.  
 
Kunnskapsdepartementet har i sin Strategi for kvalitet i barnehager: Barnehager mot 
2030 varslet at de ønsker å øke andelen barnehagelærere til 50%, fra gjeldende norm 
på ca. 43%. Dette vil medføre stor etterspørsel etter barnehagelærere i hele landet. De 
siste to årene har de kommunale barnehagene i Rælingen hatt flere kvalifiserte søkere, 
og vi har klart å øke vår andel av barnehagelærere. Per desember 2021 var 38,3% av 
ansatte i de kommunale barnehagene barnehagelærere. Når denne strategien skrives 
vet vi at prosentandelen har økt ytterligere. Det er en styrke at barnehagene har klart å 
rekruttere flere barnehagelærere de siste årene. Det kommer til å bli en utfordring å 
beholde, og å få tak i, flere barnehagelærere når kravet endres. 
 
Andel barn med store hjelpebehov er økende. Vi er i gang med å finne løsninger for 
disse. Arbeidet må styrkes fremover, og her må alle aktørene i laget rundt barnet på 
banen slik at vi klarer å gi god og riktig hjelp til riktig tid. Våre ressursbarnehager har 
svært god kompetanse, og gir et godt tilbud til barna med behov for ekstra hjelp og 
støtte. Det er særlig tilbudet i de ordinære barnehagene vi må jobbe med å styrke 
fremover, samt det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. 
 
Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er fornøyde med tilbudet, særlig på 
områdene som er barnehagens kjerneoppgaver. Dette må vi jobbe for å opprettholde 
og utvikle videre. Noen områder går igjen med noe lavere skår. Blant annet gjelder 
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dette informasjon til foresatte og barnehagenes uteområder. Skårene på disse 
områdene ligger på 4 og 4,2 i en skala som går til 5, så det er ikke snakk om dårlige 
resultater, men det er likevel områder å se nærmere på for mulige forbedringer. Vi har 
fått innspill fra foresatte om at noe av utfordringen med informasjon ligger i det digitale 
systemet for kommunikasjon som kommunen bruker. Det er en styrke at foreldrene er 
fornøyde med de områdene i barnehagen som er våre viktigste oppgaver. Vi har 
utfordringer å jobbe videre med på informasjonsflyt og uteområder. 
 

Digitalisering  
Barnehagene fikk gjennom forrige strategiperiode oppgradert sine 
digitale verktøy. Det ble anskaffet både pedagogiske verktøy, som 
læringsbrett, og administrative verktøy som PC-er til 
barnehagelærerne og enhetslederne. Utstyret er på plass, men 
kompetanseheving vil være viktig fremover for å sikre 
hensiktsmessig bruk av verktøyene til det beste for barna. 
Avdeling for digitalisering jobber sammen med barnehagene for 
å koordinere dette arbeidet. De benytter erfaringene fra 
småtrinnet i barneskolen når det innfører pedagogiske verktøy i 
barnehagen, slik at noe skal være gjenkjennbart for barna ved 
overgang til skole.  
  
Når det gjelder vår digitale kommunikasjon med foresatte, er vi i gang med forprosjekt 
for anskaffelse av nytt system for dette. Det er en styrke at barnehagene har utstyret 
på plass. Det er en utfordring at ikke alle har kompetansen de trenger på området, 
samt at systemet for kommunikasjon ikke oppleves som funksjonelt. 
Kompetansetiltakene for digitalisering vil bli ivaretatt gjennom kompetanseplanen for 
barnehagene.   
 

Sammenheng og kontinuitet mellom barnehage og skole 
Barnehagene og skolene i kommunen jobber sammen, distriktsvis, for å gjøre 
overgangen lettere og for å skape mer sammenheng og kontinuitet i barnas læringsløp. 
Vi har også en felles plan for språk og leseutvikling. Vi ser at lovverket på de to 
områdene er i ferd med å nærme seg hverandre, og det er blant annet flere store 
fellesområder som det er sentrale føringer på at det skal jobbes med. Livsmestring og 
inkluderende praksiser er to av disse, og kan fremover være et område som skoler og 
barnehager kan bruke som utgangspunkt for utvikling av distriktsamarbeidene.  
 

Pågående prosjekter 
Vi har flere pågående interne og eksterne prosjekter som det er viktig å ha med som 
grunnlag for det videre arbeidet i barnehagene i Rælingen. Alle lederne i kommunen er 
involvert i lederutviklingsprogram knyttet til innovasjon og mestringsledelse. Her har vi 
bidrag fra eksterne ressurser.  
 
For barnehagene spesielt har vi hatt pilotprosjekt knyttet til «Bedre tverrfaglig innsats» 
(BTI) og «Trygg oppvekst - mestre hele livet». Pilotene har jobbet sammen med enhet 
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for familie og helse for å styrke arbeidet med og rundt sårbare barn. Piloteringen er nå 
ferdig, og ny praksis skal iverksettes i alle barnehagene. 
 
Ressursbarnehagene våre er, sammen med barnehageeier og PPT, med i 
pilotprosjektet «Inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO» i regi av 
Utdanningsdirektoratet. Prosjektperioden går fra 2019-2022 og er nå inne i sluttfasen. 
Dette har vært et lærerikt og nyskapende prosjekt som har vært med på å heve vår 
kompetanse på området. I årene fremover blir det viktig med kompetansedeling til de 
andre barnehagene, skolene og støttetjenestene, for å sikre inkluderende praksiser i 
alle våre enheter. For å kunne videreføre arbeidet med inkludering og skape et 
hensiktsmessig og velfungerende lag rundt barnet, har vi søkt om midler til et nytt 
prosjekt gjennom «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis».  
 
Mobbetallene i Rælingen har vært høye over tid. Dette må det jobbes målrettet med i 
kommende strategiperiode, også i barnehagene. Lovverket på barnehage er endret og 
det er nå lovfestet at alle barnehager skal jobbe systematisk med barnas psykososiale 
miljø. Rælingen kommune skal delta med flere barnehager og skoler i 
Utdanningsdirektoratet læringsmiljøprosjekt.  
 
Det er en styrke at vi er så godt i gang med disse viktige prosessene og prosjektene. 
Det er en utfordring å sørge for nok tid og kapasitet til å holde tilstrekkelig fokus på 
dette, og ikke gjøre for mye samtidig.  
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Barnehageeiers ambisjon 
 
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. 
 
Videre er styringsmålene i Kommuneplan 2022-2033 et viktig grunnlag for 
barnehageeiers ambisjoner. Satsingsområdene retter seg mot kvaliteter i samfunnet, 
og de uttrykker forventninger til hvordan ledere og medarbeidere i Rælingen kommune 
skal utføre og utvikle sitt arbeid.   
 

 
 

 
 
 

BARNEHAGEEIERS AMBISJON 

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

 samler seg om prioriterte mål  
 har en anerkjennende grunnholdning og møter hvert enkelt barn som likeverdige og 

kompetente mennesker med rett til medvirkning i egen hverdag 

 har høye ambisjoner på egne og barnas vegne  

 bygger pedagogisk praksis på forskningsbasert 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, som gir rom for 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 til det beste for 
barna 
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Strategiske prioriteringer 2022-2026 
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 vil være grunnlag for årlige prioriteringer i handlingsprogram, 
virksomhetsplaner og kompetansearbeidet i perioden 2022-2026.  
 

Oppfølging av strategien 
Strategien følges systematisk opp av barnehageeier gjennom utvalg av 
strategielementer fra år til år og konkretisering av tiltak knyttet til disse. Vi har et eget 
felles system for dette, men barnehagene konkretiserer også sine tiltak i egen 
virksomhetsplan. Den årlige tilstandsrapporten følger utviklingen i barnehagene år for 
år gjennom strategiperioden og vurderer hvor langt vi har kommet og hva som skal 
prioriteres videre. 
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STRATEGI 1: Inkluderende omsorgs- og læringsmiljø 
 
 
 
Kommunes visjon: 

Rælingen – den grønne, nære og inkluderende kommunen 
 
Fra overordnet strategi - Leve og mestre hele livet: 
Kommuneplanen legger også vekt på å unngå utenforskap. Vi vet at dette gir store økonomiske 
konsekvenser. Dette er et komplekst problem som krever innspill fra flere perspektiver. Dette 
igjen betyr at vi må samarbeide på tvers. […] Utenforskap er mest kritisk for de yngste og de 
eldste. Både god oppvekst og et aldersvennlig samfunn er derfor hovedmål framover.  
 
Under overskriften «trygg og god oppvekst» er følgende løftet frem som viktig utviklingsområde 
i perioden:  
Sikre et inkluderende omsorgs- og læringsmiljø i barnehage og skole. 

 
                                                                                    Handlingsprogram 2022-2025 
 

 

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. 

Inkluderende: 
Et inkluderende fellesskap har plass til alle barn – det er ikke snakk om et barn som skal 
inkluderes i et fellesskap, men at vi skaper gode miljøer og har inkluderende praksiser som gir 
plass til alle barn uavhengig av hvem de er, hva de kan, hvor de kommer fra osv. Et 
inkluderende miljø er et miljø der hvert enkelt barn føler tilhørighet til fellesskapet, opplever å 
bidra inn, og er i utvikling.  
 
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. Mellom barna, mellom barn og ansatte, 
og mellom ansatte.  
 
Læringsmiljø: 
Læring i barnehagen foregår i her og nå-situasjoner og i strukturerte situasjoner. Et godt 
læringsmiljø er et fysisk og psykisk miljø som støtter opp om barnas nysgjerrighet, og deres lyst 
til å leke, utforske, lære og mestre.  
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Begrunnelse for valg av strategi og strategielementer 
Barns lek, læring og utvikling påvirkes av omgivelsene de befinner seg i. Personalet i 
barnehagen har ansvaret for å skape et godt omsorgs- og læringsmiljø i nært 
samarbeid med foreldre/foresatte og med 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). Dette fremheves også som viktig i barne- 
og likestillingsdepartementets strategi Et samfunn for alle (2020). Det er mange 
faktorer som fremmer inkludering, dette har vi bl.a. lært gjennom vår egen forskning i 
piloten Inkluderende praksis i barnehagen. Det handler i hovedsak om de ansattes 
praksiser i samspill med barna, men vi har også sett at man kan gjøre noe gjennom å 
jobbe med strukturkvaliteten. Kommunikasjon er en nøkkelfaktor, både innad i 
personalet, i samarbeid med støtteinstanser, men også mellom barna og mellom barn 
og ansatte på avdelingen. Kommunikasjon er mye, men vi vet at bl.a. språkferdigheter 
har stor betydning for barns trivsel og følelse av mestring i hverdagen. Denne 
sammenhengen er tydeig allerede før barnet er tre år. (Lesesenteret 2018 og meld.st. 
6 2019). Språksterke barn har fordeler i lek og sosialt samspill noe som igjen får 
positive konsekvenser for for deres videre trivsel, utvikling og opplevelse av tilhørighet. 

Regjeringen mener at det viktigste grepet vi kan ta for å fremme og styrke inkluderende 
praksis i barnehagen er å forbedre kvaliteten på det ordinære, almennpedagogiske 
tilbudet. I tillegg må det jobbes systematisk med det tverrfaglige samarbeidet. Vi kan 
lese følgende i meld.st. 6: «Godt tverrfaglig samarbeid handler om at ulike fagmiljøer 
arbeider sammen og ser tilbudene til barn og unge i sammenheng. De ansatte i 
tjenestene må snakke godt sammen. Barnas behov må være utgangspunktet for 
samarbeidet.» Det er en uttalt ambisjon fra sentrale myndigheter at kompetansen fra 
støttetjenester, som PPT og andre, skal komme tett på barnet.  

I et godt barnehagemiljø blir barn, ansatte og foreldre sett og hørt. Barna deltar på 
egne premisser og møtes med respekt og anerkjennelse, uavhengig av funksjonsnivå 
og bakgrunn. Rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø ble lovfestet fra 
01.01.2021, med fokus på forebyggende arbeid, samt å fange opp og følge opp barn 
som ikke opplever å ha et trygt og godt psykososialt miljø, på en systematisk og 
hensiktsmessig måte. 

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 
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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.  

De siste tiårene er det gjennomført flere internasjonale forskningsprosjekter som har 
fokusert på sammenhengen mellom barnehagens kvalitet og barns læringserfaringer. 
Longitudinelle studier og nåtidsstudier har vist at høy kvalitet på barnehagetilbudet 
signifikant kan fremme barns læring, sosiale liv og senere akademiske prestasjoner3. 
Pedagogisk kvalitet viser seg å avhenge av blant annet mål for 
barnehagevirksomheten og pedagogiske intensjoner, samt kvalitet ved 
barnehagelærernes arbeid med barna4. GoBaN forskningen fant bl.a. følgende i 
barnehager av høy kvalitet: «Barnegruppene er kjennetegnet av et stabilt personale 
med høy kompetanse og lang erfaring. Personalet viser entusiasme, varme og de er 
imøtekommende overfor barn, foreldre og personale. De legger vekt på samarbeid 
både internt i barnegruppa, med foreldrene og eksterne parter.» Videre pekes det på 
viktigheten av at både personale og barn må være involvert i pedagogiske prosesser 
og aktiviteter. 

Det er viktig for aktørene i rælingsbarnehagene å jobbe med å skape gode 
inkluderende praksiser der barna føler tygghet og tilhørighet og kan bidra i 
fellesskapet. Vi må jobbe med å styrke det almennpedagogiske tilbudet til alle barn, og 
samtidig styrke og endre det tverrfaglige samarbeidet til det beste for de barna som 
trenger det. For å få dette til er det nødvendig avsatt til til gode prosesser. Videre er det 
viktig med god kompetanse på observasjon – vi må se på vår egen praksis, og vi må 
kunne håndtere og bruke informasjonen vi har innhentet, på en hensiktsmessig måte.  

 

 
3 Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2010 
4 Manning, Garvis, Fleming & Wong, 2017 

STRATEGI 1 

INKLUDERENDE OMSORGS- OG LÆRINGSMILJØ 
 

Strategielementer: 
 Skape nye og bedre praksiser for inkludering i alle barnehager 
 Utfordre dagens praksis for tverrfaglig samarbeid og utvikle nye praksiser hos de 

som jobber i laget rundt barnet 
 Videreutvikle vårt arbeid med psykososialt barnehagemiljø, med barnet i sentrum. 
 Videreutvikle kompetanse- og kvalitetsarbeid innenfor språk 
 Utforske kvalitetskjennetegn utfra nyere forskning, og vurdere hvordan dette kan få 

positive konsekvenser for praksisen i den enkelte barnehage  
 Utforske nye og bedre løsninger for barn og foreldres forutsetninger for medvirkning 
 Fornyelse av observasjon som verktøy i rælingsbarnehagen 
 



 
 

 
 

19

Strategi for barnehageeier 2022-2026 

STRATEGI 2: Modig ledelse 
 

 

Under overskriften Organisasjon har vi tre mål (10, 11 og 12) med tilhørende underpunkter for 
«Det får vi til ved å». Her står følgende: 

10.1 Sikre riktig bemanningsnivå i henhold til tjenestebehov, bemanningsnormer og lovkrav 
gjennom å prioritere godt rekrutteringsarbeid 

10.4 Prioritere kompetanseutvikling i tråd med kompetansestrategien 

10.5 Prioritere lederutviklingsarbeid på alle ledernivåer i organisasjonen                                                                                                             

                                                                                                      Handlingsprogram 2022-2025 

 

 

Best på ledelse er en ambisjon. Ambisjonen er en erkjennelse av ledelseselementets betydning 
for ressursutnytting, medarbeiderutvikling og resultater. 

God ledelse i Rælingen kommune innebærer høy prioritering av personalledelse i betydningen 
av samhandling og nærhet til medarbeiderne og målrettede ledelsesprosesser med 
kjernekomponenter som relasjonsbygging, kommunikasjon og balanse mellom krav og støtte. 

Fra Rælingen kommunes Arbeidsgiver-, organisasjons- og ledelsesplattform 

 

 

 

Hva betyr modig ledelse? 

Å være modig handler om å tørre å prioritere, tørre å ta valg, men også tørre å gi ansvar. For å 
skape gode barnehager må de ansatte være modige og stå i sin faglige kompetanse. Videre må 
de ta modige avgjørelser til det beste for barnet, og de må vise relasjonelt mot ved å tørre å si 
ifra og ta opp vanskelige tema, både innad i personalgruppen og i samarbeid med foresatte og 
samarbeidspartnere. 

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 og mot 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  
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ungdomsarbeidere med fagbrev og til assistenter som i noen tilfeller er uten utdanning utover 
ungdomsskolen. Dette er med på å gjøre både barnehagelederrollen og rollen som pedagogisk 
leder i barnehagen krevende. Rælingen er en tonivåkommune, og dette gir våre ledere et særlig 
stort ansvar. 

Modig ledelse 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. 

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

Modig ledelse handler også om å lede seg selv. Den enkelte ansatte 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 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, 
administrativt og for personalet. Samtidig har barnehagen flere pedagogiske ledere 
som har ansvar for å «iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt 
faglig skjønn» (Rammeplanen for barnehagen). For at barnehagen skal fungere best 
mulig er det sentralt at begge disse ledernivåene fungerer sammen og alene.  

I 2019 startet Rælingen kommune med implementering av 10-FAKTOR, et verktøy for 
arbeidsmiljø-, leder- og medarbeiderutvikling. De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer 
for å oppnå organisasjonens mål for og kvalitet på tjenestene. Alle kommunens 
enhetsledere deltar, i strategiperioden, på lederutviklingsprogram med hovedfokus på 
mestringsledelse. Denne formen for ledelse er sterkt beslektet med det som kalles 
støttende, relasjonsorientert eller tillitsbasert ledelse og har elementer fra alle disse. I 
10-FAKTOR har man rendyrket den mestringsorienterte delen av ledelse, som har 
dokumentert sterke og positive effekter. 

Mestringsorientert ledelse er ikke én fastlåst måte å lede på, men kan praktiseres på 
mange ulike måter, avhengig av den enkelte leders personlighet og stil. 
  
Viktige elementer i mestringsorientert ledelse er å gi: 
• Retning – definere roller, krav og mål 
• Mening – motivere og inspirere til måloppnåelse 
• Individuell oppmerksomhet og støtte 
  
Mestringsorierterte ledere legger vekt på å bygge høy rolleklarhet, høy 
oppgavemotivasjon, høy mestringstro og et godt mestringsklima. Å gi medarbeiderne 
høy grad av selvstendighet er vanligvis et sentralt element i mestringsorientert ledelse.  
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De store innholds- og strukturmessige endringene på barnehageområdet gjennom 
lovendringer og ny rammeplan,  stiller store krav til ledelse og innovasjon 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 bygget på en lang tradisjon.  

GoBaN forskningen peker også på viktigheten av ledelse. De finner at de pedagogiske 
virksomhetene i barnegrupper med god kvalitet bl.a. kjennetegnes av «en klar ledelse 
av både personalgrupper og barnegrupper...» Videre trekker de, som nevnt over, frem 
flere kjennetegn som profesjonell entusiasme og høy kompetanse. 

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 forutsetninger5. 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).  

Forskerne Bøe og Hognestad har fotfulgt erfarne pedagogiske ledere i sitt 
forskningsprosjekt6. 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 hen 
både er kjernemedlem og faglig leder i praksisfellesskapet. Samtidig er hen 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. Det praktiske arbeidet 
i barnehagen og teorien må knyttes sammen og 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 og kollegaveiledning. 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).  

 
5 (Brandlistuen mfl 2015, Christoffersen m.fl 2014, OECD 2012, NOU – til barnets beste, Pianta mfl 2015, 
NOU 8 – med forskertrang og lekelyst). 
6 «Directing and facilitating distributed pedagogical leadership: best practices in early childhood 
education» 
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Arbeid med kvalitetssikring av barnehagetilbudet gjennom styrking av pedagogenes 
profesjonalitet, samt tydeliggjøring av hva de ulike barnehagelærerne skal gjøre og hva 
en enhetsleder skal gjøre, blir viktige oppgaver fremover. Systematisk bruk av 
veiledning og refleksjon over egen praksis er virkemidler vi vet har effekt på nettopp 
dette. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGI 2 

MODIG LEDELSE 
 

Strategielementer: 
 Utforske og utfordre vår praksis for ledelse i alle roller i barnehagen 
 Utforske og utvikle vår praksis for mestringsledelse  
 Tydeliggjøre de ulike rollene i barnehagene, deres mandat og handlingsrom 
 Utforske nye praksiser for å komme fra ord til handling med hele personalet  
 Skape nye og bedre praksiser for systematisk veiledning i barnehagene 
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STRATEGI 3: Aktiv og utviklingsorientert barnehageeier 
 

Under overskriften Organisasjon har vi tre mål (10, 11 og 12), med tilhørende 
underpunkter for «Det får vi til ved å…». Her står bl.a. følgende: 

10.1 Sikre riktig bemanningsnivå i henhold til tjenestebehov, bemanningsnormer og 
lovkrav gjennom å prioritere godt rekrutteringsarbeid.  

10.2 Sikre at vi har tilstrekkelig kapasitet i sentrale støttefunksjoner til at de 
tjenesteproduserende enhetene kan bruke sine ressurser til mest mulig effektive 
tjenester gjennom at de får den avlastning og støtte de har behov for 

                                                                                              Handlingsprogram 2022-2025 

 

Hva innebærer en aktiv og utviklingsorientert barnehageeier? 

En aktiv barnehageeier tar initiativ og viser vilje til utvikling og endring sammen med 
barnehagene, både i enhetene og på eiernivå 
 
En utviklingsorientert barnehageeier kjenner barnehagen som organisasjon, er opptatt av og 
legger til rette for, utvikling basert på hva vi vet har effekt på tilbudet til barna. 
 

 
Begrunnelse for valg av strategi og strategielementer 
Da Rammeplan for barnehagen ble revidert i 2017, og videre barnehageloven i 2019-
2021, 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 beskrives barnehageeiers ansvar for kvaliteten på 
barnehagetilbudet.  
 
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 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  
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 Ansvars- og rollefordeling hos de ulike aktørene er avklart og alle sørger for 
gode samarbeidsforhold. 

 Konstant fokus på noen få samordnede nøkkelprinsipper og –strategier 
 Bygging av kollektiv kapasitet 
 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. 
 
Kjetil Børhaug er forfatter av boken: Barnehageeigarar mellom stat, marknad og 
sivilsamfunn, (2021).  Her skriver han bl.a. om forskjellen på ulike eiere og 
konsekvensen dette har for barnehagene. «Noen eiere har en helt klar ide om hva som 
er kvalitet og en faglig standardisering, mens i andre barnehager er det styreren som 
definerer dette. Det er i det hele tatt utrolig stor forskjell på rammen rundt de ulike 
styrerne». Som barnehageeier har vi et mål om å skape gode og hensiktsmessige 
rammer rundt våre enhetsledere, slik at de har et best mulig utgangspunkt for å 
håndtere sitt oppdrag.  
 
Barnehageeiers bidrag og deltakelse i utvikling av rælingsbarnehagen har økt noe de 
siste årene. Dette er barnehagelederne klare på når vi snakker med dem om strategien 
og dens effekt. 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. Det er viktig at vi har felles forståelse av oppdraget og felles forståelse 
av de ulike rollene, blant annet hva barnehageeierrollen i Rælingen er og skal være.  
 
Systematisk kompetansearbeid er vektlagt i kommunen. Barnehagene har en egen 
kompetanseplan som gir mål og retning for kompetanseutvikling på området. Forskning 
viser at de ansatte og deres kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren som har 
innvirkning på kvaliteten. Det er viktig at barnehageeier tar sin del av ansvaret for at 
kompetanseutvikling rettes mot relevante områder som kan sikre kvaliteten på 
barnehagene nå og inn i fremtiden. 
 
Rælingen kommune som barnehageeier ønsker å påvirke barnehagelærerutdanningen 
slik at denne er mest mulig i takt med barnehagenes behov og samfunnets utvikling. 
Dette gjør vi allerede gjennom at vi tar imot studenter, men vi tror det ligger et 
potensiale i å bruke vår stemme også i andre fora. 
 
Foreldreundersøkelsen er omtalt under overskriften Utfordringsbilde. Her ser vi at 
uteområdene i barnehagene er et av områdene vi ligger lavest på. Barna trenger gode 
muligheter for lek og utvikling, også ute. Mange barnehager er flinke til å bruke 
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nærområdet som supplerende uteområde, men som barnehageeier bør vi se på om og 
hvordan vi kan bidra i dette utviklingsarbeidet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGI 3 

AKTIV OG UTVIKLINGSORIENTERT BARNEHAGEEIER 
 

Strategielementer: 
 Utforske, utfordre og synliggjøre barnehageeiers rolle i vår kommune 
 Styrke arbeidet med å beholde og rekruttere riktig kompetanse i barnehagene 
 Prioritere kompetanseutvikling for alle ansattgrupper 
 Finne muligheter for å påvirke utdanningsinstitusjonene 
 Utforske nye og bedre løsninger for barnehagenes uteområder 
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