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Tilstandsrapport barnehager 2022 

Sammendrag 
Arbeidet med tilstandsrapporten er basert på et bredt spekter av kilder og 
informasjon, med utgangspunkt i allerede tilgjengelig kunnskap. Som eier for 
de kommunale barnehagene har vi tilgang på mer informasjon enn vi har som 
barnehagemyndighet for de private barnehagene. I denne tilstandsrapporten 
vil det være hovedvekt på de barnehagene kommunen eier.  

Tilstanden i de kommunale barnehagene beskrives gjennom tall og vurderinger. Kort oppsummert 

kan vi si at barnehagene har jobbet svært godt med Strategi for barnehageeier 2018-2021, og 

foreldrene er fornøyde med tilbudet, dette på tross av at vi i 2021 har hatt en krevende situasjon 

knyttet til koronapandemien. Andelen barn som går i barnehage er fortsatt økende, dette er positivt 

fordi vi vet at barnehagen har stor betydning for barnas utvikling og for hvordan de klarer seg 

senere i livet. Andel minoritetsspråklige barn som går i barnehage går noe ned, dette må vi se 

nærmere på. Vi har en økende andel barn med behov for tilrettelegging. Flere av våre barnehager 

mangler barnehagelærere. Rælingen kommunes kostnader per barnehageplass er økende de 

siste årene, men ligger fortsatt relativt lavt sammenlignet med andre kommuner.  

Framover blir det viktig å jobbe videre med å rekruttere og beholde gode barnehagelærere, blant 

annet gjennom tydelig fokus på faglig utvikling og rolleavklaring. Vi må styrke tilbudet til de som 

trenger det mest, gjennom utviklingsområder som inkludering og et trygt og godt barnehagemiljø. 
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Om tilstandsrapporten 
 

Tilstandsrapporten skal gi et samlet bilde av tilstanden i kommunens 
tjenestetilbud og danne grunnlag for oppfølging og videreutvikling av 
tjenesten. 
 

Tilstandsrapportens oppbygging 
Det utarbeides tilstandsrapporter etter samme mal for de tre tjenesteområdene grunnskole, 
barnehage samt helse, omsorg og velferd (HOV). 
 
Tilstandsrapportene er delt inn i 4 temaområder: 
 
✓ Satsingsområder og kvalitetsdialoger 

viser nasjonale føringer, sentrale føringer i gjeldende styringsdokumenter, vedtatte 
strategier for tjenesteutvikling og oppsummering fra kvalitetsdialoger 
 

✓ Nøkkeltall 
viser sentrale nøkkeltall for tjenestemottakere, økonomi, bemanning, kvalitet og 
tjenestedata.  

 
✓ Foreldreundersøkelsen  

viser resultatene fra foreldreundersøkelsen som er gjennomført  
 

✓ Korona 
I år, som i fjor, er det satt inn et kort avsnitt om korona 
 

✓ Vurdering og grunnlag for videre arbeid 
viser status for utviklingsarbeid knyttet til satsingsområdene og anbefalinger til videre 
arbeid som skal følges opp gjennom utviklingsområder i enhetene i kommende 
handlingsprogram og virksomhetsplaner 

 
Tilstandsrapportene inneholder både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. I kontrolldimensjonen 
vurderes tilstanden mens utviklingsdimensjonen handler om den oppfølgingen som skjer på 
bakgrunn av vurderingene. 
 
Tilstandsrapportene er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder 
nøkkeltall og resultater fra foregående år. Nøkkeltallene i rapporten er i hovedsak fremstilt som 
kommunens utvikling over 5 år sammenlignet med gjennomsnittsdata for Akershus/Viken og for 
landet.  
 
Tilstandsrapportene er i hovedsak innrettet på kommunenivå, og data på enhetsnivå behandles i 
enhetenes egne organer (internt og i utvalg). 
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Medvirkning 
Flere har medvirket til innholdet i rapporten. Barnehagelederne har kommet med sine innspill, og 
det har vært dialog med PPT. Tilstandsrapporten er utarbeidet parallelt med revidering av strategi 
for barnehageeier, og dette arbeidet har også bidratt til innholdet i rapporten. 
 
Lovkrav 
Det er ingen lovkrav til tilstandsrapport på barnehageområdet. Tilstandsrapporten er en del av 
kommunedirektørens internkontroll av virksomheten jf. kommuneloven § 25-1. Fra og med 2021 er 
internkontroll i barnehagen regulert i barnehageloven § 9. 
 
 
Datakilder 
KOSTRA – foreløpige data publisert av SSB 
Kommunebarometeret – publiseres årlig av Kommunal Rapport 
Utdanningsdirektoratets database BASIL 
 
Funksjon 
Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem som vist i modellen under.  
 

 
 
En tilstandsrapport på barnehageområdet vil bidra til å gi en regelmessig og nyttig oversikt over 
status på området, selv om det ikke foreligger noe lovkrav eller resultater på samme måte som for 
grunnskole. Tilstandsrapporten er også et viktig verktøy i arbeidet med oppfølging av «Strategi for 
barnehageeier 2018-2021», da rapporten i tillegg til å se bakover skal bidra til å ta gode valg for 
utvikling framover. 
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Tilstandsrapporten er barnehageeiers verktøy og grunnlag for: 
• Analyse og kvalitetsvurdering 
• Dialog om kvalitetsutvikling 
• Prioriteringer knyttet til Strategi for barnehageeier 2018-2021 og ny revidert Strategi for 
barnehageeier 2022-2026. 
 
Tilstandsrapporten har dermed en annen funksjon enn ståstedsanalysen som er barnehagenes 
interne refleksjons- og prosessverktøy for kvalitetsvurdering og grunnlag for videre 
kvalitetsutvikling. 
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Satsingsområder og kvalitetsdialoger 
Barnehagens virksomhet er regulert gjennom barnehageloven og forskrift om rammeplan for 

barnehagens oppgaver og innhold.  

 

Strategi for barnehageeier 
Barnehageeier har ut fra sentrale og lokale føringer, kunnskapsgrunnlag og forskning om hva som 

har effekt, samt barnehagenes utfordringsbilde utarbeidet Strategi for barnehageeier 2018-2021. 

Strategien inneholder en ambisjon og tre hovedstrategier. Ambisjonen er: «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». 

 

De tre hovedstrategiene er: 

1. Et inkluderende omsorgs- og læringsmiljø 

2. Modig ledelse 

3. En aktiv og utviklingsorientert barnehageeier 

 

Hovedstrategi 1:  

Et inkluderende omsorgs- og læringsmiljø handler om at barnehagen skal være et sted som er lagt 

til rette slik at hvert enkelt barn, uavhengig av forutsetninger, kan få oppleve tilhørighet, bidra inn i 

fellesskapet, 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. 

 

Hovedstrategi 2:  

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

barnehagen. Meld.st. nr. 19. (2015-2016) viser til at tydelig og kompetent ledelse er en viktig 

forutsetning for å skape et best mulig omsorgs- og læringsmiljø for barna. Dette understøttes av ny 

norsk forskning Gode barnehager for barn i Norge (2019).  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 kun har fullført grunnskolen. Dette er med på å gjøre 

oppgavene til både enhetsledere og pedagogiske ledere svært krevende og kompleks. Kvaliteten i 

barnehagen er avhengig av at enhetsleder og pedagogiske ledere er i stand til, og tør, å lede. Det 

må være tydelige ansvarsfordeling og forventningsavklaringer mellom enhetsledere, pedagogiske 

ledere og alle de andre som jobber 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. 

 

Hovedstrategi 3:  

En aktiv og utviklingsorientert barnehageeier er en naturlig følge av kvalitetsutviklingen i 

rælingsbarnehagen. Barnehageeiers bidrag og deltakelse i utvikling av rælingsbarnehagen har økt 

noe de siste årene. Fortsatt er det behov for tydeliggjøring av ansvar, roller og deltakelse på dette 
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området. Videre har nasjonale myndigheter de senere år gitt barnehageeier et utvidet ansvar for 

kvaliteten i barnehagene og en tydeligere plassering i styringslinjen mellom nasjonale myndigheter 

og barnehagene. 

 

Kvalitetsdialoger 
Det gjennomføres årlig kvalitetsdialoger med barnehagene. Kvalitetsdialogene er et tiltak i arbeidet 

med å være en aktiv og utviklingsorientert barnehageeier (hovedstrategi 3). Hensikten med 

kvalitetsdialogene har bl.a. vært: 

• Å få bedre kjennskap til praksis, status og utfordringer i barnehagen 

• Dialog mellom barnehagen og barnehageeier rundt viktige tema 

• Bevisstgjøring og styrking av forutsetningene for ledelse og strategiarbeid 

• Sikre kraft og kontinuitet i barnehagenes oppfølging av Strategi for barnehageeier 

 

Kvalitetsdialogene er et ledd i kommunedirektørens løpende analyse- og kvalitetsvurdering og 

danner en del av grunnlaget for denne rapporten. Dialogene gjennomføres i forkant av 

tilstandsrapport bl.a. for å samle relevant informasjon om barnehagenes arbeid og deres behov 

videre. Dialogene har alltid to temaer, ett som barnehageeier velger og ett som barnehagene 

former ut fra en løs ramme fra barnehageeier. I år har temaene omhandlet: 

• barnehagens arbeid med inkludering og tverrfaglig samarbeid 

• barnehagens vurderinger av hva som bør vektlegges fremover, i forbindelse med 

revidering av Strategi for barnehageeier.  
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Nøkkeltall 
Kapitlet viser nøkkeltall kategorisert innenfor fire temaområder; tjenestemottakere, økonomi, 
bemanning, kvalitet og sentrale tjenestedata innenfor sektoren. De fire temaområdene er 
gjennomgående i kommunens tilstandsrapporter for skole, barnehage og helse-, omsorg og 
velferd. Det konkrete utvalget og innholdet er samordnet i størst mulig grad, men vil også variere 
noe i og med at sektorene har ulike typer av mottakere, ansatte og tjenester. 
 
Nøkkeltallene gir sentral grunnlagskunnskap om status innenfor sektoren, sett i forhold til utvikling 
over tid og sammenlignet med Akershus/Viken og landet. De fleste data har kilde Kostra, og viser 
foreløpige data publisert av SSB 15. mars i det året tilstandsrapporten utgis. Tallene kommer fra 
rapporteringer per desember året før. Nøkkeltallene følges opp årlig, med det faste utvalget som 
ligger innunder de fire kategoriene.1 Nøkkeltallene skal bidra til at kommunen har 
bakgrunnskunnskap for å gjøre gode strategivalg i planlegging innenfor sektoren. 
 
Innhold 
 
✓ Nøkkeltall om tjenestemottakere viser data om brukerne av tjenesten og dekningsgrader 

(andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten). 
 
✓ Nøkkeltall om økonomi viser data om prioritering og produktivitet, som vil gjenspeile 

ressursinnsats og kostnadsnivå på tjenesten.  
 
✓ Nøkkeltall om bemanning viser kapasitet, 

årsverk og/eller bemanningstetthet, samt 
utdanningsnivå og/eller kompetanse. 

 
✓ Nøkkeltall om kvalitet og tjenestedata viser 

et utvalg av indikatorer som kan knyttes til 
kvalitet innenfor tjenesteområdet. 

 
 
 
 
  

 
1 Noen nøkkeltall vil kunne bli endret fra år til år, grunnet endringer i Kostra’s publisering eller utvalg, eller grunnet våre 
lokale løpende vurderinger av hvilke nøkkeltall som til enhver tid er nyttige å følge med på. 
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Tjenestemottakere 
 

Ved utgangen av 2021 er det 1169 barn i barnehager i Rælingen, fordelt på 9 
kommunale og 8 private barnehager. Nesten 94 % av barna i Rælingen går i 
barnehage. Rundt 28 % av barnehagebarna er minoritetsspråklige og 2,8 % 
har vedtak om spesialpedagogisk hjelp.  
 
 

Antall barn i barnehage 

Kilde: Foreløpige Kostra-tall tabell 09169 
 

Nøkkeltallet viser antall barn i barnehagene i 
Rælingen uavhengig av oppholdstid, fordelt 
på kommunale og private barnehager.  
 
 

Andel barn som går i barnehage 
(dekningsgrad) 

 
Kilde: Foreløpige Kostra-tall tabell 13502 

 
Nøkkeltallet viser andel barn 1-5 år som går i 
barnehage i forhold til antall innbyggere 1-5 
år, både i private og kommunale barnehager. 
 
Som en del av Strategi for barnehageeier, 
har vi jobbet med å øke andelen barn som 
går i barnehage. Andelen er i positiv utvikling, 
og vi har i strategiperioden gått fra å ligge 
lavere enn Akershus/Viken og landet, til nå å 
ligge høyere. Rælingen har noen barn som 
går i barnehage i andre kommuner. Disse 
kommer ikke med i tallene. Det betyr at vår 
prosentandel i realiteten er litt høyere enn det 
som kommer frem i diagrammet. 
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Andel av minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage 

 
Kilde: Foreløpige Kostra-tall tabell 13502 
 
Nøkkeltallet viser andel minoritetsspråklige 
barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 
1-5 år, der minoritetsspråklige er definert som 
barn med et annet morsmål enn norsk, 
samisk, svensk, dansk eller engelsk, og 
omfatter innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre. 
 
Det er viktig at disse barna går i barnehage, 
og det er positivt at andelen er såpass høy. 
Vi ser at det er en liten nedgang nå, og dette 
må vi se nærmere på. Både barnehagene og 
helsestasjonen jobber aktivt med å sikre at 
flest mulig av disse barna går i barnehage. 
Vi har noen minoritetsspråklige barn som går 
i barnehage i andre kommuner, disse er med 
i grunnlaget for hvor mange barn vi har, men 
kommer ikke med i statistikken som viser 
dekningsgraden. Dette betyr at tallet reelt sett 
er litt høyere. 
 

Andel av barn i barnehage som er 
minoritetsspråklige  

 
Kilde: Foreløpige Kostra-tall tabell 12272 

 
Nøkkeltallet viser andel minoritetsspråklige 
barn i forhold til alle barn i barnehage i 
alderen 1-5 år. 
 
Andelen minoritetsspråklige barn er 
forholdsvis stor i Rælingen, sammenlignet 
med Akershus/Viken og landet. 
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Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp 
 
År  Rælingen  Andel  

2021 33 2,8 % 

2020  32  2,8 %  
2019 24 2,1 % 
2018  17  1,4 %  
2017  14  1,2 %  
2016  12  1 %  
 
Kilde: Udir 

 
 
Barn med vedtak om tilrettelegging 
 
År  Rælingen  Andel  
2021 22 1,9 % 
2020 
2019  

18 
13  

1,6 % 
1,1 %  

2018  10  0,9 %  
2017  32  2,9 %  
 
Kilde: Egne tellinger 

 
Tabellene viser antall og andel barn i 
kommunale og private barnehager med 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp og 
tilrettelegging. Statistikken sier ikke noe om 
omfanget i vedtakene, kun hvor mange barn 
som har vedtak. Det finnes ikke tall å 
sammenligne med geografisk. 
 
Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i 
barnehageloven § 31: «Barn under 
opplæringspliktig alder har rett til 
spesialpedagogisk hjelp dersom de har 
særlige behov for det. Dette gjelder 
uavhengig av om de går i barnehage». 
Vurderingen av om et barn har særlig behov 
for spesialpedagogisk hjelp gjøres av 
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT).  
 
Kommunens plikt til å tilrettelegge for barn 
med nedsatt funksjonsevne er hjemlet i 
barnehageloven § 37: «Kommunen skal sikre 
at barn med nedsatt funksjonsevne får et 
egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. 
Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak 

som innebærer en uforholdsmessig byrde for 
kommunen.» Vurdering av om et barn har 
rettigheter knyttet til § 37 gjøres av en egen 
vurderingsgruppe ledet av PPT. I motsetning 
til retten til spesialpedagogisk hjelp, er retten 
til tilrettelegging knyttet opp til at barnet går i 
en barnehage. 
 
Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging er 
et område med store kostnader, som det er 
utfordrende å sikre god forutsigbarhet på. 
Antall vedtak om tilrettelegging har gått opp, 
mens antall vedtak om spesialpedagogisk 
hjelp er likt med året før. Vi opplever en 
økning i andelen barn med store hjelpebehov 
i kommunen. Vi vet ikke hva årsaken er, men 
har satt i gang flere prosesser rundt dette. 
Stor andel barn med omfattende hjelpebehov 
krever omfattende støttetiltak og vi jobber for 
å ivareta tilbudet på en forsvarlig og 
hensiktsmessig måte. Her vil det være behov 
for å tenke nytt og utvikle tilbudene vi har 
videre. Vi er i gang med dette arbeidet. 
 
Fra høsten 2018 opprettet vi en ny ordning 
for å kunne ivareta barn med behov for 
spesial-pedagogisk hjelp og tilrettelegging på 
en bedre måte. En av grunnpilarene i 
ordningen er inkludering, og ordningen er 
bygget opp rundt ressursbarnehager. 
Ressursbarnehagene har spesialpedagoger 
og ekstra fagarbeidere, og samarbeider tett 
bl.a. med avdeling for familie og helse om 
kompetanseutvikling til hele personalet i 
barnehagen. Vi får svært gode 
tilbakemeldinger på tilbudet i 
ressursbarnehagene, både fra foreldre og fra 
eksterne og interne samarbeidspartnere. 
Ordinære barnehager skal også kunne 
ivareta barn med behov for ekstra hjelp og 
støtte, men da i mindre omfang. I det videre 
vil det være behov for å styrke tilbudet i de 
ordinære barnehagene ytterligere, bl.a. 
gjennom kompetanseheving. 
 
I perioden 2019-2022 er Rælingen kommune 
pilot i Utdanningsdirektoratet sitt prosjekt 
«Inkluderende praksis i barnehagen». Vi er 
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tildelt noe midler til arbeidet. Vårt fokus i 
prosjektet er hvordan skape en inkluderende 
praksis i ressursbarnehagene. Vi jobber med 
å knytte samarbeidspartnere tettere på 
barnehagene og vi jobber med å finne ut hva 
som sikrer en inkluderende praksis. 

Kunnskapen vi får gjennom arbeidet vil bli 
delt med de andre barnehagene, samt skole 
og SFO, slik at alle kjenner både 
begrepsbruken og hva som skal til for å 
bygge opp ønsket praksis. 
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Økonomi 
 

Rælingen bruker om lag 18 % av ressursene på barnehage, noe mer enn 
gjennomsnittet, fordi vi har en høyere andel innbyggere i barnehagealder. 
Utgiftene pr. barnehageplass er ca. 164 000,-, noe lavere enn gjennomsnittet. 
 
 

Netto driftsutgifter til barnehage i % av 

samlede netto driftsutgifter 

 
Kilde: Foreløpige Kostra-tall tabell 13502 

 

Nøkkeltallet angir prioritering av kommunens 

frie inntekter til barnehagesektoren, og viser 

netto driftsutgifter til kostrafunksjonene 201, 

211 og 221 i prosent av kommunens bruk av 

frie midler på alle områder.  

 
Vi har en forholdsvis stor andel barn i denne 

aldersgruppen sammenlignet med Viken og 

landet. Dette gjør at vi, naturlig nok, bruker 

mer penger på området. 

 

Netto driftsutgifter til barnehage pr innb. 1-5 

år 

 
Kilde: Foreløpige Kostra-tall tabell 13502 

 

Nøkkeltallet angir prioritering av kommunens 

frie inntekter til barnehagesektoren, og viser 

netto driftsutgifter til kostrafunksjonene 201, 

211 og 221 per innbygger i aldersgruppen 1-

5 år. 

 

Her ser vi at vi i Rælingen bruker mindre 

penger per barnehageplass, sammenlignet 

med Viken og landet. Tallet er økende både i 

Rælingen, i landet og i Viken, men i 

Rælingen øker det mindre enn hos de vi 

sammenligner oss med.  

 

 
  



 
 
 

 
 

15 

Tilstandsrapport barnehager 2021 

Bemanning 
 

Ved utgangen av 2021 er det til sammen 151 årsverk i de kommunale 
barnehagene i Rælingen. Bemanningstettheten er 5,9 barn pr. årsverk, og en 
tredjedel av de kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen. 42 % av 
grunnbemanningen har pedagogisk utdanning og sykefraværet i de 
kommunale barnehagene er på 12,4 %. 
 
 

Antall barn per ansatt (bemanningstetthet) 
 

 
Kilde: Foreløpige Kostra-tall tabell 13502/Udir 

 

Nøkkeltallet viser antall barn i private og 
kommunale barnehager korrigert for alder og 
oppholdstid i prosent av antall årsverk til 
grunnbemanning inkl. pedagogisk leder og 
annen grunnbemanning.  
 
Normen er 6,0 ansatte per store barn. For 
småbarn er normen 3,0. For å få ut en samlet 
statistikk er småbarns tall omregnet til 
storbarns tall ved at man tar antall småbarn 
og ganger disse med to. Tallet i Rælingen har 
gått opp fra 2020. Dette kommer av at 
barnehagene forsøker å justere antall barn 
og voksne slik at de ligger på normen. Dette 
har de i større grad klart i inneværende 
periode. 
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Andel kommunale barnehager som oppfyller 
pedagognormen 

 
Kilde: Udir 

 
Pedagognormen i barnehagene er minimum 
én barnehagelærer per 7 barn under tre år, 
og minimum én barnehagelærer per 14 barn 
for barn over tre år  
 
Diagrammet over viser andel kommunale 
barnehager som oppfyller pedagognormen 
per 15. desember 2021. Her ser vi at kun en 
tredjedel av barnehagene oppfyller normen. 
Dette betyr at to tredjedeler, altså seks av 
våre ni barnehager mangler 
barnehagelærere. Tallene sier imidlertid ikke 
noe om hvor mange barnehagelærere hver 
barnehage mangler. Noen steder er det kun 
snakk om 20% stilling. Vi har gjennom det 
siste året rekruttert flere barnehagelærere, 
dette kommer tydelig frem av neste kolonne 
om «andel årsverk med pedagogisk 
utdanning».  I desember 2020 manglet de 
kommunale barnehagene 9,7 
barnehagelærere. I desember 2021 er tallet 
nede på 4,7. At tallet i tabellen over er stabilt 
kommer av at like mange av barnehagene 
mangler barnehagelærere, selv om antallet vi 
mangler er halvert. 
  
 
Andelen private barnehagene i Rælingen 
som oppfyller pedagognormen var 14,3% i 
2021, og samlet for hele kommunen var tallet 
25%.  

Andel årsverk med pedagogisk utdanning i 
kommunale barnehager (utdanningsnivå) 

 
Kilde: Foreløpige Kostra-tall tabell 12436 

 
Diagrammet viser andel årsverk innenfor 
kategoriene barnehagelærer, tilsvarende 
barnehagelærer og annen pedagogisk 
utdanning, i grunnbemanningen i kommunale 
barnehager. Grunnbemanningen er de 
ansatte i barnehagen som jobber direkte med 
barna.  
 
Andelen barnehagelærere skal, utfra dagens 
krav, være noe høyere. Vi jobber aktivt med 
rekruttering, og kan se at det er en positiv 
utvikling. Vi ligger under både Viken og 
landet, men har større prosentvis økning enn 
disse fra 2020 til 2021. 
 
Tallet for de private barnehagene i Rælingen 
var 38,4 i 2021, og samlet for hele 
kommunen 40,7. 
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Sykefravær 

Kilde: Visma HRM 

 

Nøkkeltallet viser kort- og langtids sykefravær 

i de kommunale barnehagene. 

 

I barnehagene øker sykefraværet med 3 

prosentpoeng i sammenlignet med 2020, og 

ligger nå høyere enn de tre siste årene med 

12,4 %.  

 

Sykefraværet i 2021 fordeler seg på 3,6 % 

korttidsfravær og 8,8 % langtidsfravær. All 

økning i fraværet har vært på langtidsfravær.  

 

Barnehagene har totalt 37 117 mulige 

dagsverk i 2021 (138 mindre enn i fjor), 

hvorav 4600 var sykedagsverk. Kostnad: 

nesten 12 mill.kr. Dette er en økning på 3 

mill. fra i fjor. 
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Kvalitet og tjenestedata 
 

Barnehagene jobber systematisk og godt med å heve kvaliteten på 
barnehagetilbudet.  

Kvalitet 
Når Utdanningsdirektoratet skal definere kvalitet i barnehagen benytter de begrepene 
prosesskvalitet, strukturkvalitet og resultatkvalitet. Denne måten å definere begrepet på støttes av 
Lars Gulbrandsen og Erik Eliassen i deres rapport Kvalitet i barnehagen (2012). Dette er også 
begrepene vi benytter når vi omtaler kvalitet i Strategi for barnehageeier 2018-2021.  
 
Gode relasjoner 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. 
  
På barnehageområdet er det ikke praksis å måle barnas utbytte av å være i barnehage, altså har 
vi ikke tilgjengelige tall på resultatkvalitet. Forskning viser at prosesskvaliteten er avgjørende for 
resultatkvalitet. Heller ikke på prosesskvalitet er det tilgjengelig tallmateriale, men som man kan 
lese i rapportens siste del, om «Status satsningsområder», har barnehagene jobbet med flere 
strategielementer som har til hensikt å heve prosesskvaliteten. Foreldreundersøkelsen kan også 
være en indikator på områdene som omhandler prosesskvalitet. Dette gjelder både arbeidet med å 
avdekke, forebygge og håndtere mobbing og krenkende atferd, samt systematisk arbeid med barn- 
og foreldres reelle medvirkning. Det er gjennomført felles planleggingsdag for kommunale og 
private barnehager med inkluderende barnehagemiljø på agendaen, og barnehagene har egne 
barnehagebasert kompetansearbeid knyttet til tema som det skal jobbes videre med kommende 
barnehageår. Barnehagen jobber godt med prosesskvaliteten, men 2021 har vært et år preget av 
mye fokus på dag til dag drift, på grunn av korona. Dette har medført at det ikke har vært mulig å 
opprettholde like mye fokus på faglig utvikling som tidligere år. 
 

 
Kommunebarometeret 
Det finnes tall som kan si noe om strukturkvaliteten i barnehagene, disse blir benyttet til å plassere 
barnehagene i kommunebarometeret. Tallene på strukturkvalitet er ikke dekkende, de tar for 
eksempel ikke for seg noe om ledelse eller leders kompetanse, som er en sentral faktor i 
strukturkvalitet. Man får altså ikke et fullstendig bilde av strukturkvaliteten i barometeret, men et 
innblikk i noen faktorer.  
 
Kommunen ligger lavt i kommunebarometeret på området barnehage. 
Kommunebarometeret gir «poeng» ut fra mange faktorer, noen reelle og svært viktige faktorer som 
pedagogdekning og andel ansatte per barn i våre barnehager. Andre vektede faktorer strider mot 
våre målsettinger for kapasitetsutnyttelse i barnehagene, som for eksempel hvor mye areal hvert 
barn har. I Rælingen holder vi oss til veiledende norm, og alle våre barnehager oppfyller denne. 
Likevel kommer vi langt ned på listen fordi andre barnehager har mer areal. I noen kommuner er 
det stor overkapasitet, alt areal for barnehagene telles inn, så hvis en barnehage ikke har fylt opp 
sine plasser vil dette slå positivt ut på areal i barometeret. En annen faktor er størrelsen på 
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barnehagene våre, målt etter antall barn. Her får man bedre skår jo færre barn hver barnehage 
har.  
 
Tall for de private barnehagene virker også inn på vår plassering i barometeret, men er vektet 
lavere enn de kommunale.  Likevel påvirkes vår skår av at de private barnehagene både har flere 
dispensasjoner fra utdanningskravet, lavere pedagogdekning og at de ligger høyere enn de 
kommunale på antall barn per voksen. Dette er faktorer som gir negativt utslag i barometeret. 
Kommunen har ikke mange muligheter til å påvirke disse faktorene hos de private barnehagene, 
slik regelverket er i dag.   
 
Hva kan vi gjøre for å komme høyere på rangeringen? Det mest nærliggende er å se på de 
områdene som er tillagt mest vekt, altså de som gir størst utslag i barometeret. En annen 
tilnærming er å se på de rødeste tallene våre, altså der vi ligger lengst nede, og vurdere hvordan vi 
kan flytte oss oppover.  
  
De tre faktorene som vektes høyest i kommunebarometeret er:   

• antall barn per årsverk i kommunale barnehager 

• andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen 

• andel ansatte med pedagogisk utdanning i kommunale barnehager 
  
Økt verdi på disse områdene vil løfte vår posisjon. Tiltak kan være å øke bemanningen over den 
lovfestede normen, og da rekruttere disse som barnehagelærere. For eksempel én 
barnehagelærer i de minste barnehagene og to i de største, til sammen 13 barnehagelærere. 
Eventuelt kan vi øke med to barnehagelærere per kommunale barnehage. Dette blir til sammen 18 
barnehagelærere. Se kostnadsberegning lenger ned.  
  
Faktorene vi skårer lavest på er:  

• andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen   

• antall barn per barnehage  

• leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager  
  
For å løfte de kategoriene vi skårer lavest på vil også tilsetting av flere barnehagelærere gi positivt 
utslag. Videre kan vi ta ned antall barn i barnehagene våre, dette vil gjøre at barnehagene blir 
mindre i barometerets målestandard, og arealet per barn blir samtidig større. Et slikt tiltak vil 
imidlertid få konsekvenser for vår kapasitet, og vi må da bygge flere barnehager for å ivareta barns 
lovfestede rett til barnehageplass. Å bygge en ny barnehage koster penger. En mulighet er å la ny 
barnehage være privat. Det vil likevel bli en kostnad for kommunen, da færre barn per barnehage 
med samme kostnader til bygget gjør at hver plass blir dyrere i drift, og dette får konsekvenser for 
tilskuddet til de private barnehagene på sikt. En annen konsekvens dersom nye barnehager skal 
være private, er overtallighet, da færre barn i kommunale barnehager krever færre ansatte. 
  
Som skissert over er det en utfordring å rekruttere barnehagelærere. Det er jobbet systematisk 
med dette over år. Tallene er på vei oppover. Å rekruttere til mer enn normen kan være 
utfordrende, da det er mangel på barnehagelærere i vår region. Dette tiltaket vil medføre en 
merkostnad for kommunen, både fordi det koster penger å ansette flere barnehagelærere, men 
også fordi tilskuddet vi gir til private barnehager beregnes ut fra hva vi bruker på drift i de 
kommunale barnehagene. En økning i de kommunale barnehagenes budsjett vil medføre 
merutgifter til de private barnehagene to år senere. Dette er illustrert i tabellen under. Regjeringen 
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forespeilet at andelen barnehagelærere skal opp til 50% mot 2030, så det kan slik sett være smart 
å starte dette rekrutteringsarbeidet allerede nå. I tillegg er det et rekrutteringstiltak i seg selv å øke 
pedagogtettheten, da dette er noe barnehagelærere ser etter når de søker ny jobb. Økt 
kompetanse i barnehagene vil også kunne heve kvaliteten på tilbudet og videre lederkapasiteten i 
barnehagene våre. 
 

Kostnadsberegning – økt pedagogisk bemanning i kommunale barnehager  

  

Økning i antall 
barnehagelærere, 
Kommunale 
barnehager 

Økning i 
bemanningsfaktor 
barn 3-5 

Kostnad 
kommunale 
barnehager 

Kostnad 
private 
barnehager  

Sum økte 
utgifter år ett 
og år to 

Sum økte 
utgifter fra 
år tre 

9 0,010 6 660 000 5 655 227 6 660 000 12 315 227 

13 0,015 9 620 000 8 168 662 9 620 000 17 788 662 

18 0,0 21 13 320 000 11 310 454 13 320 000 24 630 454 

 
*alle kostnader er beregnet per år 

 

Kommunedirektørens vurdering, nøkkeltall 
 
Som ledd i arbeidet med Strategi for barnehageeier 2018-2021 er det jobbet med å øke andel barn 
i barnehagealder som har barnehageplass. Forskning viser at barnehage er viktig for barnas 
utvikling her og nå, og for hvordan de får det videre i livet. Det er derfor gledelig å se at dette tallet 
er høyt og økende. Vi ligger høyere enn det som er gjennomsnittet både for Akershus/Viken og 
resten av landet. Andelen av minoritetsspråklige barn som benytter seg av rett til barnehageplass 
har gått ned, og dette må ses nærmere på.  
 
Andelen barnehager som oppfyller pedagognormen er likt i 2021 som i 2020. Dette betyr at det er 
like mange barnehager som mangler barnehagelærere i 2021 som i 2020. Vi har likevel flere 
barnehagelærere i 2021. Dette kommer tydelig frem når vi ser på andel barnehagelærere i de 
kommunale barnehagene, denne har økt med 1,5 prosent. Det er et mål å ha full 
barnehagelærerdekning i alle våre barnehager, og vi jobber kontinuerlig med rekrutteringstiltak. I 
tillegg til de løpende tiltakene med utvikling av annonser og intervjuprosesser er arbeidet med 
kvalitet og tydeliggjøring av lederrollene i barnehage viktige bidrag i rekrutteringsarbeidet.  
 
Rælingen kommune har noe lavere kostnader per barnehageplass, sammenlignet med 
Akershus/Viken og landet. Vi har flere barn i barnehagealder som går i barnehage og bruker 
likevel mindre per totalt antall barn i barnehagealder i kommunen. Vi ser også at avstanden til de vi 
sammenligner oss med har økt ytterligere siste år.  
 
Når det gjelder kvalitet mener kommunedirektøren at barnehagene har jobbet godt, selv gjennom 
perioden med korona. Vi er i gang med gode utviklingsarbeid knyttet til inkludering og et trygt og 
godt psykososialt barnehagemiljø, det blir også viktige områder å jobbe videre med kommende 
periode. Barnehagene ligger lavt på kommunebarometeret. Det er mulig å endre på dette, men det 
vil medføre økte kostnader. Dersom vi øker antall barnehagelærere etter foreslått modell, får dette 
en kostnad på 17 til 24 millioner kroner per år for kommunen. Å bygge en ekstra barnehage vil 
også føre til økte kostnader, også om vi lar den nye barnehagen bli privat. 
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Foreldreundersøkelsen 
På barnehageområdet er det ingen sentrale føringer knyttet til gjennomføring av 
foreldreundersøkelser. I Rælingen er det bestemt at en foreldreundersøkelse skal gjennomføres i 
alle de kommunale barnehagene. Vi benytter Utdanningsdirektoratet sin undersøkelse. De 
foresatte inviteres til å delta i undersøkelsen i november/desember hvert år.  
 

Hovedtrekk fra foreldreundersøkelsen: 

• Svarprosenten er 72,4 %. 

• Foreldrene i de kommunale barnehagene skårer tett opp mot snittet for Oslo og Viken, 
men det er noen variasjoner. 

• De kommunale og de private barnehagene har ganske jevne resultater, og alt er over 4 
på skalaen, men de private ligger litt høyere. 

• Resultatene er jevnt over svært gode, særlig på områder knyttet til barnehagens 
formål. 

• De kommunale barnehagene skårer høyest (4,7) i hovedkategorien «Barnets trivsel». 

• De kommunale barnehagene skårer lavest (4,0) i hovedkategorien «Ute- og innemiljø». 

 
Foreldreundersøkelse i rælingsbarnehagen 
Hvert år gjennomfører alle de kommunale barnehagene i Rælingen foreldreundersøkelse. Fra og 
med 2017 gikk vi over til å benytte foreldreundersøkelsen som Utdanningsdirektoratet har utviklet. 
Det er ikke et lovkrav at barnehager i Norge skal gjennomføre foreldreundersøkelser og det er 
derfor ikke alle barnehager i Norge som gjør dette. Når vi i det videre sammenligner oss med 
andre er dette en viktig faktor å ta hensyn til. Resultatene fra landet bygger kun på tall fra de som 
faktisk har gjennomført undersøkelsen, ikke på resultatet for alle barnehager i det aktuelle 
området. Det samme gjelder de private barnehagene.  
 
Årets foreldreundersøkelse 
Undersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2021. Alle kommunale barnehager 
deltok i undersøkelsen. I Rælingen deltok 6 av 8 private barnehager. Følgende private barnehager 
deltok: Østre Strøm FUS barnehage, Petrine barnehage, Blåbærgrenda barnehage, Tangen 
barnehage, Hektneråsen FUS barnehage, og Tomter FUS barnehage.  
 
Skalaen går fra 1-5, der 5 er best. 
Rød markering er områder hvor vi har gått ned. Grønn merking er områder hvor vi har forbedret 
resultat. De som ikke har en farge er like med året før. Da det ikke er de samme private 
barnehagene som deltok i 2021 som i 2020, er det ikke hensiktsmessig å markere opp eller 
nedgang med farge, slik det er gjort for de kommunale barnehagene 
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FORELDREUNDERSØKELSEN, GEOGRAFISK SAMMENLIKNING 2021 
  

 Kommunale 
barnehager 

Private 
Barnehager 

Nasjonalt 

Svarprosent    

2020 72,6% 72,7% 70,2% 

2021 72,4% 74,1% 65,4% 

    

UTE- OG INNEMILJØ  4,0 4,2 4,2 

    

RELASJON MELLOM BARN OG VOKSEN  4,5 4,7 4,5 

    

BARNETS TRIVSEL  4,7 4,8 4,7 

    

INFORMASJON  4,2 4,6 4,3 

    

BARNETS UTVIKLING  4,6 4,7 4,6 

    

MEDVIRKNING  4,3 4,4 4,3 

    

HENTING OG LEVERING  4,4 4,5 4,4 

    

TILVENNING OG SKOLESTART  4,4 4,6 4,5 

    

TILFREDSHET: Totalt sett hvor fornøyd eller 
misfornøyd er du med din barnehage? 

4,4 4,6 4,5 

 
Resultatene for de kommunale barnehagene følges opp i hver barnehage og på eiernivå. Det er et 
eget årshjul for dette arbeidet. Oppfølgingen starter med at barnehagene gjennomgår sine 
resultater i enheten og involverer hele personalgruppen i arbeidet. Foresatte informeres om 
resultatene og resultatene tas med inn som tema på foreldremøter og/eller i SU. Barnehagen lager 
tiltaksplan basert på sine resultater og bearbeidingen av disse. 
 
Resultater gjennomgås felles for de kommunale barnehagene i eiermøtet. Her drøftes behov for 
tiltak på tvers av barnehagene. Resultater og tiltak følges videre opp i senere eiermøter, samt i det 
kommunale nettverket og i månedssamtaler mellom barnehageleder og kommunalsjef. 
 

Kommunedirektørens vurdering, foreldreundersøkelsen 
 
Resultatene for foreldreundersøkelsen i de kommunale barnehagene er jevnt over svært gode. 
Best resultat har vi på barnas trivsel, utvikling og på relasjoner. Disse områdene er noen av 
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barnehagens aller viktigste kjerneoppgaver, og handler om prosesskvaliteten i barnehagen, det er 
derfor svært positivt med gode resultater her. 
De svakeste resultatene har de kommunale barnehagene på ute- og innemiljø, samt på 
informasjon. Resultatene her ligger på minimum fire og er meget gode, men de skiller seg ut ved å 
være noe lavere enn de øvrige resultatene og bør derfor sees nærmere på i det videre arbeidet. 
  
Sammenliknet med de private barnehagene som har gjennomført foreldreundersøkelsen, ser vi at 
de kommunale barnehagene skårer litt lavere. Sånn har det vært de to siste årene, og dette er noe 
vi kommer til å se nærmere på. De kommunale barnehagene har gjennom året vært hardere 
rammet av korona enn de private, dette kan være en del av årsaken, men ikke hele. Det jobbes 
med et likeverdig tilbud til alle barn i kommunen, det er derfor positivt at både kommunale og 
private barnehager får såpass gode resultater som vi ser av årets undersøkelse. 
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Korona 
2021 har, som 2020, har vært et år sterkt preget av korona. Barnehagene har hatt omfattende krav 

til smittevern, og restriksjoner har ført til høyt og svært uforutsigbart fravær i personalgruppen. 

Dette har vært krevende, både for barnehagelederne og for de ansatte. At barnehagene og 

administrativ barnehageeier har vært nødt til å prioritere oppgaver knyttet til korona har gjort at vi 

ikke har klart å opprettholde samme nivå på oppfølging av kompetanseheving og utvikling av 

kvalitet. Blant annet kan vi se av 4. års oppfølging av Strategi for barnehageeier at vi, for første 

gang, ikke har klart å gjennomføre alle tiltakene våre.  

 

Nesten alle de kommunale barnehager har gjennom året opplevd, og håndtert, smitte i sine 

enheter. Gode systemer og rutiner har bidratt til enkel smittesporing og redusert omfang av 

smitten. Barnehagene har gjort et godt og viktig arbeid på dette området. 

 

I 2021 har det vært nødvendig å redusere tilbudet for kortere og lengre perioder i barnehagene. 

Dette er vurderinger den enkelte barnehageleder har gjort, utfra dag-til dag tilgang på personale. 

Ved høyt fravær er det forsøkt flere tiltak som vikarbyrå, omdisponering av lederressursen og 

utvidet samarbeid mellom avdelinger. Barnehagene har strukket seg langt for å ha mest mulig 

åpent. I noen tilfeller har dette ikke vært mulig eller forsvarlig, og barnehagen har da redusert 

tilbudet på en eller flere avdelinger. Når dette skjer rapporterer barnehagene til 

barnehagemyndigheten i Rælingen, som rapporterer videre til statsforvalteren i Oslo og Viken.  

 

Kommunedirektørens vurdering, korona 
 
Nå som korona ikke lenger er en stor del av vår hverdag kan vi se tilbake og finne flere 
læringspunkter som vi tar med oss videre. Barnehagene har blant annet fått erfaringer med andre 
måter å organisere seg på, som har hatt positiv effekt på tilbudet til særlig sårbare barn. Vi har lært 
mye om digitale verktøy, som igjen har gitt oss flere muligheter for organisering av møter, deling av 
erfaringer og informasjon mm. Barnehageledernes store ansvarsområde har kommet tydeligere 
frem gjennom koronaperioden. Vi har sett det sårbare i ordningen med at barnehagene ikke har 
avdelingsledere. Pedagogene er fagledere, men er knyttet opp til normen for grunnbemanning og 
det er slik sett utfordrende å delegere oppgaver videre eller ta pedagogene ut av avdelingen for å 
bistå enhetsleder i lederteam.  
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Vurdering og grunnlag for videre arbeid 
 

Status satsingsområder 
Det er jobbet systematisk med oppfølging av avtalt retning og prioritering nedfelt i Strategi for 

barnehageeier 2018-2021, selv om vi ikke har fått gjennomført alle planlagte tiltak. Noe har vi 

likevel jobbet med, og da både felles for alle barnehagene samt i hver enkelt enhet. Strategi for 

barnehageeier 2018-2021 gjelder de kommunale barnehagene. Kommunen har ikke mandat til å 

styre hva de private barnehagene skal ha særlig fokus på, men de er invitert inn, og dette har 

resultert i at private barnehagene har deltatt på mange av de felles tiltakene under strategi 1 og 2. 

For eksempel jobber vi med Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) og her har vi en privat barnehage blant 

pilotene. Vi har også hatt felles planleggingsdag med tema psykososialt barnehagemiljø. 

 

Under redegjøres det for de utvalgte strategielementene for fjerde års oppfølging og gjennomførte 

tiltak knyttet til disse. Utvalg av strategielementene for fjerde års oppfølging, altså hva vi skulle 

prioritere å jobbe med i barnehageåret 2021/2022, ble gjort utfra tilstandsrapporten 2021. Noen av 

strategielementene går inn i hverandre og henger sammen.  

 

Strategi 1: Et inkluderende omsorgs- og læringsmiljø  
Strategielement: Videreutvikle kompetanse- og kvalitetsarbeidet innenfor språk- og tallforståelse 

Gjennomførte tiltak:  

✓ Kartlagt hvor vi er på tallforståelse (igangsatt, ikke ferdigstilt) 

✓ Revidert «Veileder for språk og leseutvikling» i tråd med ny forskning (Igangsatt, ikke 

ferdigstilt) 

✓ Gjennom prosjekt inkluderende praksis: Jobbet med «den sensitive voksne» – i 

forbindelse med svake/annerledes uttrykk  

✓ Videreutviklet samarbeidet med skole 

 

Strategielement: Systematisk arbeid med barn og foreldres reelle medvirkning i barnehagen, samt 

informasjonsflyt mellom barnehage og hjem 

Gjennomførte tiltak:  

✓ Igangsatt arbeid med å sikre god kommunikasjon på/med digitale verktøy 

o Forprosjekt anskaffelse av nytt system for kommunikasjon med foresatte (og 

barnehageopptak) 

✓ Barnehagene har fått digitale verktøy som er funksjonelle 

✓ Avklart hva vi mener med medvirkning for foreldre og nedfelt dette i årsplanen 

 

Strategielement: Videreutvikle barnehagens arbeid med å avdekke, forebygge og håndtere 

mobbing, krenkende atferd og uheldige samspillsmønster 

Gjennomførte tiltak:  

✓ Felles planleggingsdag med gjennomgang av nytt lovverk for trygt psykososialt 
barnehagemiljø 



 
 
 

 
 

26 

✓ Eiermøter er benyttet til tema for å sikre felles forståelse 
✓ Utvikling av planer og rutiner for nytt lovverk for trygt psykososialt barnehagemiljø 
✓ Igangsatt eget arbeid i barnehagene med å forstå og iverksette nytt lovverk 

 

 

Strategielement: Utvide systemsamarbeidet mellom barnehageeier, barnehagene og enhet for 

familie og helse 

Gjennomførte tiltak:  

✓ Deltakelse i pilot for Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) 

✓ Deltakelse i forskningsprosjektet «Inkluderende praksiser i barnehage» 
 

Strategi 2: Modig ledelse  
Strategielement: Kvalitetssikre arbeidet med vurdering og dokumentasjon 

Gjennomførte tiltak:  

✓ Definert hva det er viktig å dokumentere og vurdere  

✓ Jobbet med å finne ut hvilke metoder/arenaer som er hensiktsmessige for å ivareta 

dokumentasjon og vurdering, nedfelle dette på riktig sted.  

✓ Utviklet felles mal for vurdering av årsplan  

 
Strategi 3: En aktiv og utviklingsorientert barnehageeier  
Strategielement: Styrke arbeidet med å sikre riktig kompetanse i barnehagene 

Gjennomførte tiltak:  

✓ Gjennomgått våre løsninger og støtteordninger for å sikre at de fremmer vårt ønske om 

nyttig videreutdanning 

✓ Gjennom arbeidet med å revidere Strategi for barnehageeier 

o Sikret medvirkning i barnehagene 

o Jobbet frem felles forankring for retning og prioriteringer for kvalitetsarbeid 

kommende fireårsperiode 

o Jobbet med å videreføre tema ledelse på en hensiktsmessig måte i revidert 

strategi 

 

Anbefalinger til videre arbeid 
Under hvert hovedområde i denne rapporten har kommunedirektøren gjort en vurdering. 

Oppsummert kan vi si at barnehagene i Rælingen jobber godt og tilbyr gode tjenester gjennom en 

krevende tid med koronatiltak. Videre har vi noen utfordringer som det blir viktig å jobbe med 

fremover. Foreslåtte områder for utvikling må anses som førende for enhetenes utviklingsområder 

i kommende handlingsprogram og videre arbeidsmål i barnehagenes virksomhetsplaner.  

 

Strategi for barnehageeier 2022-2026 vil være retningsgivende for det videre arbeidet med 

kvalitetsutvikling i rælingsbarnehagen. På bakgrunn av tilstanden slik den er presentert i denne 

rapporten vurderer kommunedirektøren følgende områder som sentrale for den videre 
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Tilstandsrapport barnehager 2021 

kvalitetsutviklingen av rælingsbarnehagen. Disse beskrives som første års oppfølging av 

strategien. 

 

Strategi 1: Et inkluderende omsorgs og læringsmiljø 

➢ Videreutvikle vårt arbeid med psykososialt barnehagemiljø 

➢ Skape nye og bedre praksiser for inkludering i alle barnehager 

 

Strategi 2: Modig ledelse 

➢ Utforske og utvikle vår praksis for mestringsledelse  

➢ Utforske og utfordre vår praksis for ledelse i alle roller i barnehagen 

 

Strategi 3: En aktiv og utviklingsorientert barnehageeier 

➢ Utforske nye og bedre løsninger for barnehagenes uteområder 
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