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1. Innledning

 Bakgrunn 

Det er ingen lovhjemmel som krever 

tilstandsrapport eller kvalitetsmelding fra 

barnehagesektoren. Kvalitetsmeldingen for 

barnehagesektoren i Namsos ble første gang 

skrevet for barnehageåret 2014-2015, og har etter 

det blitt utarbeidet årlig. Rapporten er på den ene 

siden tenkt som bidrag til et mer helhetlig fokus på 

oppvekst og utdanningsløp. Videre er det viktig at 

eier har god innsikt i barnehagesektoren, og at det 

både for private og kommunale barnehager er 

positivt å få synliggjort sin virksomhet for eiere og 

brukere av barnehagene.   Kvalitetsmeldingen vil 

beskrive felles tilstand og utfordringer for sektoren 

uten å sammenligne på enkeltnivå. 

I Namsos er det totalt 20 barnehager, 8 

kommunale og 12 private. Kommunen hadde ved 

oppstart høsten 2017 416 barn i private 

barnehager og 261 i kommunale, totalt 677 

plasser. I prosent er fordelingen ca. 60/40 %, noe 

som har vært relativt stabilt over år. Kommunen 

har et bredt spekter av barnehager med enheter i 

alle distrikt og med ulik pedagogisk profil som 

idrettsbarnehager, musikkbarnehager m.m. De 

siste to årene har studentbarnehagen og Klinga 

familiebarnehage avviklet sine barnehager. 

Studenter tilknyttet studentsamskipnaden vil 

fortsette å få noen av de samme 

studentforeldrefordeler ved Solvang barnehage. 

Kommunen åpnet høsten 2017 ny, flott barnehage 

på Otterøy, samlokalisert med skolen og del av 

Otterøy oppvekstsenter. 

 Innhold 

Det er som nevnt ikke noen lovmessige føringer for 

denne kvalitetsmeldingen. Det er derfor lokale 

føringer og sektorens interesse som ligger til grunn 

for utarbeidelsen. Kvalitetsmeldingen bygger som 

tidligere på mål- og strategidokumentet til 

grunnskolene i kommunen, men tilpasset 

barnehage og lover og forskrifter innenfor dette 

feltet. Meldingen er delt opp i en faktabasert 

beskrivelse for kommunen med en kort vurdering 

og viktige prioriteringsområder for sektoren 

fremover. Kvalitetsmeldingen i år vise noe til 

KOSTRA-tall fra de andre to kommunene i Nye 

Namsos; Namdalseid og Fosnes i tillegg til de 

samme sammenligningsområder som tidligere. 

 Behandling 

Kvalitetsmeldingen er utarbeidet av 

barnehageadministrasjonen. Oppbygging og 

områder er utarbeidet i samarbeid med styrerne i 

barnehagene. De er også oppfordret til å gjøre den 

kjent for ansatte og foreldre og få innspill fra dem. 

Ferdig rapport drøftes/behandles av barnehageeier 

dvs. kommunestyret i oktober 2018.  

 Rapporten bygger på 

• Utviklingsplan barnehage 2017-2020

• KOSTRA- analyse Namsos kommune 2017,

barnehage

• Kompetanseplan for barnehager i Namsos

2017-2019

• Overgangsrutiner barnehage-skole Namsos

kommune

• Mål og strategidokument grunnskole Namsos

kommune

• Lov om barnehager

• Forskrift om rammeplan for barnehagens

innhold og oppgaver

• Kompetanse for fremtidens barnehage (2018-

2022)

2. Barnehagefakta

 Kommunale fakta 

• Namsos kommune brukte i 2017
14,0 % av totale driftsutgifter på barnehage. 
Det er en økning på 0,1 % fra 2016. Dette 
tallet har vært ganske stabilt rundt 14 % for 
Namsos kommune de senere årene. Det er 
lavere enn landsgjennomsnittet uten Oslo 
som var 14,4 % og snittet for Nord-
Trøndelag som var på 14,2. Kostragruppe 11 
ligger noe lavere enn Namsos med et snitt 
på 12,7 %.

• Netto driftsutgifter per innbygger er 
144.292 kroner, en økning på rundt 4.000 
kroner fra 2016, noe som gir en prosentvis 
økning på ca 2,7 %. Landsgjennomsnittet 
utenom Oslo er 145.498, mens Nord-
Trøndelag var i overkant av 148.000 og

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24-487
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24-487
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompetansestrategi-for-barnehage-2018_2022.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompetansestrategi-for-barnehage-2018_2022.pdf
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Kostragruppe 11 rett i overkant av 149.000 
for 2017.  

• Totalt 90,4 % av av alle barn i alderen 1-5 år 
går i barnehage, hvor ca 80 % av 1- og 2- 
åringer går i barnehage og i overkant av 96 
% av 3- 5 åringene. Det er samlet sett en 
liten nedgang på 1,2 % fra året før og 1,4 % 
lavere enn landet utenom Oslo. Snittet for 
Nord-Trøndelag er 93,4 %. I Fosnes 
kommune går 88,9 % av barn i alderen 1-5 
år i barnehage, mens tallet er 86,5 % i 
Namdalseid. Namsos ligger noe lavere enn 
Kostragruppe 11 og Nord-Trøndelag både 
for småbarn og storbarn.  

• Namsos har 12,3 % minoritetsspråklige barn 
i barnehage. Kommunen har en 
dekningsgrad på 85,4 % for denne gruppen 
samlet sett. 

• Landsgjennomsnittet utenom Oslo er 15,6 % 
med en dekningsgrad på 81,4 %. Snittet for 
Nord-Trøndelag er 10,7 %, 12,5 % for 
Namdalseid og 16,7 % for Fosnes.  

• Det var totalt 669 barn i barnehage på 
rapporteringstidspunktet. Dette er en 
nedgang på 30 barn fra samme tid året før. I 
Namdalseid var antallet 64 barn og i Fosnes 
24.  
 

 

 Vurdering 

Namsos kommune ligger også i 2017 rundt lands- 

eller fylkesgjennomsnittet på de fleste 

parameterne. Samtidig er det som ellers 

variasjoner på enkeltpunkter. Antall barn som 

samlet sett går i barnehage har sunket de siste 

årene, men prosenten barn som benytter 

barnehage er blitt relativt stabilt rett i overkant av 

90 %. Kommunen har kapasitet til å møte en 

endring hvis en høyere prosentandel ønsker å 

benytte barnehage. 

Redusert foreldrebetaling ble innført i 2015 for å 

sikre at husholdninger med lav inntekt skal ha 

mulighet til å benytte seg av barnehage uavhengig 

av inntekt. I Namsos fikk i underkant av 100 barn 

med familie innvilget søknad om redusert 

foreldrebetaling i 2017. Ca. 60 av disse hadde også 

rett på gratis kjernetid som betyr 20 t/u med gratis 

barnehage for barn i målgruppen i alderen  

3-5 år. Totalt utbetalte kommunen ca. 1,3 million i 

redusert foreldrebetaling for 2017. Tallet for 2016 

var ca. 700.000.   

 

3. Læring 

 

 Hovedmål 1. Læring 
 
“Barnehagene i Namsos skal ha et pedagogisk 
tilbud av høy faglig kvalitet og varierte 
arbeidsmetoder.” 

Et av de viktigste kvalitetskriteriene i 
barnehagen er bemanningstetthet og 
kompetanse til de ansatte.  

Alle barnehagene i Namsos oppfyller lovkravet 
om styrer i hver barnehage med utdanning som 
barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning 
som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.  

De aller fleste barnehagene i kommunen har 
oppfylt forskriftens krav om én pedagogisk leder 
per 14-18 (7-9) barn og det har vært en jevn 
økning av andel barnehagelærere i kommunen 
fra 2014-2017. I Namsos var andelen opp i 36,9 
% i 2017, en økning på 2,9 % fra året før. Landet 
utenom Oslo hadde 37,3 %. Nord-Trøndelag og 
Kostragruppe 11 ligger fremdeles noe over, med 
henholdsvis 39,7 og 38, 6 %. 

Namdalseid har i henhold til KOSTRA tall en 
pedagogisk bemanning i form av 
barnehagelærere på 52, 9 %, mens Fosnes har 
37,5 %.   

Det var per 2017 ingen lovfestet 
bemanningsnorm for barnehagene. Kravet var 
tilstrekkelig bemanning til “at personalet kan 
drive en tilfredsstillende pedagogisk 
virksomhet”. Tradisjonelt har dette blitt tolket til 
en bemanningstetthet på 1:6 (1:3), og dette er 
også vedtatt som minstenorm i lov om 
barnehager gjeldende fra 01.08.2018.  
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Namsos hadde i 2017 en bemanningstetthet på 
5,5. Landet uten Oslo var som i 2016 på 6,0. 
KOSTRA gruppe 11 og Nord-Trøndelag ligger tett 
opptil eller på 6,0, mens Namdalseid og Fosnes 
ligger rundt 5,5 som Namsos. 
 
Leke- og oppholdsareal er et annet 
kvalitetskriterie for barnehagedrift. Veiledende 
norm for barns lekeareal viser til at det bør være 
minimum 5,33 kvm for barn under 3 år og 4,0 
kvm for barn over tre år. Namsos kommune 
hadde et snitt på 6,3 per barn. Det er en økning 
på 0,4 fra 2016. Landet uten Oslo har et snitt på 
5,7 kvm, mens Nord-Trøndelag og Kostragruppe 
11 ligger bra likt med Namsos på henholdsvis 
6,4 og 6,2 %. Namdalseid har 7,0 kvm per barn, 
mens Fosnes har 4,1 %.  
 
Barnehagelovens § 2 gir føringer for 
barnehagens innhold og forskrift om rammeplan 
for barnehagenes innhold har som mål å gi 
ansatte en forpliktende ramme for den 
pedagogiske virksomheten.  

Barnehagesektoren fikk ny rammeplan fra 
august 2017. Rammeplanen er også tenkt som 
et nyttig informasjonsverktøy til brukere, eiere 
og tilsynsmyndighet. Rammeplanen gir videre 
rom for lokale tilpasninger og varierte 
arbeidsmetoder for å nå målet om et helhetlig 
læringssyn.  

Hver barnehage har egne fokusområder som 
varierer noe fra år til år, men de fleste 
barnehagene jobber systematisk med 
temaområder som omsorg, lek, læring, danning, 
barns medvirkning, sosial og språklig 
kompetanse i tillegg til fagområdene i 
rammeplanen.  

I Namsos har ca 30 % av barnehagene en 
særskilt profil. Kommunen har 
musikkbarnehage, natur og idrettsbarnehager, 
en barnehage med minoritetsspråklig profil.  
 

 

 

 

 Vurdering 

Kommunen har en fortsatt økning i andelen 

ansatte med barnehagelærerutdanning, og 

avstanden til resten av fylket, KOSTRA gruppe 11 

og landet er blitt mindre. Høsten 2018 trådde ny 

pedagognorm i kraft, og det nye lovkravet for 

barnehagelærere er nå 1:7 (1:14) mens det 

tidligere var 1:9 (1:18).    

Kommunen har hatt en stabil tilgang til nye 

barnehagelærere, men det er ikke et yrke hvor 

man i Namsos har stor tilgang til kvalifiserte søkere 

i tilsettingsprosessene. Fortsatt fokus på 

rekruttering av barnehagelærere er derfor viktig. 

Bemanningstettheten er noe høyere sammenlignet 

med gjennomsnittet for landet utenom Oslo og 

Kostragruppe 11. En av de viktigste 

kvalitetsfaktorene for barnehage er høy 

bemanningstetthet, så faglig sett er det positivt. 

Samtidig blir det større kostnader dess høyere 

bemanningstettheten er. Fulle barnegrupper er 

derfor viktig for mest mulig effektiv drift i 

barnehagene.   

Barnehagene i kommunen har som tidligere flere 

felles satsningsområder/handlingsplaner 

uavhengig av om de er privat eller kommunal. 

Dette gjelder blant annet TRAS (tidlig registrering 

av språkutvikling), overgangsrutiner for overgang 

barnehage-skole (se rapportens pkt. 7), 

kommunens kompetanseplan og ASQ-SE (alders- 

og stadiespørsmål - sosioemosjonell utvikling). 

Kommunen har en felles overordnet handlingsplan 

mot mobbing, planer for flerkulturelt arbeid og 

målrettet språklæring og en forberedende leseplan 

for barnehagene.  

Barnehagene startet i 2016 opp et 

kompetansehevingsprosjekt i samarbeid med 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) med 

planlagt varighet i 3 år. Det er et 

kompetansehevingsprosjekt for alle ansatte i 

barnehagene. Barnehageåret 2016/2017 var det 

generell kompetanseheving for assistenter og 

fagarbeidere i form av fem fagdager. 

Barnehageåret 2017/2018 var hovedfokuset 

“barnehagen som lærende organisasjon” og 

DMMH veiledet ledergruppen i barnehagen på 

utviklingsarbeid i egen barnehage. Tilbakemelding 
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både fra fagarbeidere, assistenter og ledelse ved 

barnehagene har vært positive, selv om det gir 

noen praktiske utfordringer når det berører mange 

ansatte på enkeltdager hvor opplæring/veiledning 

skjer. 

Kommunen har felles kommunale og private 

styrermøter 4-6 ganger per år. Barnehagesektoren 

har også 3 utøvende spesialpedagoger med ulik 

spisskompetanse som jobber individ- og/eller 

systemrettet mot enkeltbarn med vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp og/eller med arbeid mer 

direkte opp mot grupper av barn/ansatte.  

Logopedene i kommunen er underlagt 

resultatenhet barnehage. Barnehageåret 

2017/2018 hadde kommunen 200 % 

logopedtjeneste hvorav 140 % var besatt. 

Barnehagemyndigheten er veilednings- og 

tilsynsmyndighet for sektoren hvor foreløpig siste 

tilsynsrunde var høsten 2016.   

4. Læringsmiljø 

 

 Hovedmål 2. Læringsmiljø 
 
“Barnehagene i Namsos skal preges av 
inkludering og trivsel.” 

Barnehagens formålsparagraf stadfester også 
dette ved å vise til at barnehagen skal bidra til 
trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. (Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd, 
annet punktum) 

• For å kunne oppnå dette er det viktig at 
barnehagen tilrettelegger for et godt 
læringsmiljø både inne og ute.  
 

• Barnehagelovens § 3 omhandler barns 
medvirkning, og viser til at barnet selv skal 
være en aktiv deltaker både i form av å gi 
uttrykk for sitt syn på daglig virksomhet, 
men også for jevnlig deltakelse i planlegging 
og vurdering av virksomheten.  

 

• Lek har en selvskreven og viktig plass i 
barnehagene og er en forutsetning for et 
godt læringsmiljø. Leken i barnehagene er 
viktig både som egenverdi og som grunnlag 
for læring og utvikling.  

 

• Barnehagens innhold skal utformes slik at 
det kan oppleves meningsfullt for det 
enkelte barn og gruppen.  

 
 

 

 Vurdering 

På nasjonalt plan viser forskning at mobbing 

foregår i barnehage. I en forskningsrapport fra 

2015 utarbeidet av Universitetet i Agder, Sørlandet 

sykehus, foreldreutvalg for barnehager og 

grunnopplæringen slås det fast at mobbing i 

barnehagen er et problem, og at 1- 2 barn i alderen 

4- 5 år ble mobbet i de barnehagene som ble 

observert. Forskningen viste også at 25 % av de 

ansatte og foreldre synes fokuset på mobbing er 

delvis unødvendig. Det er viktig at kompetente 

ansatte tar dette på alvor og sikrer at barna føler 

mestring og lærer å inkludere hverandre i leken.   

Som nevnt har kommunen egen handlingsplan mot 

mobbing i barnehage. Barnehagene har i tillegg 

ulike metoder for å få barns synspunkt på eget 

læringsmiljø, bl.a. gjennom barnesamtaler. Alle 

barnehagene i kommunen er i likhet med skolene 

og videregående aktive deltakere under 

vennskapsukene som har vært arrangert i 

kommunen de siste årene. Dette arrangementet 

anses som et positivt og viktig innslag i 

barnehagenes lokale innsats for felleskap og 

vennskap.    

 
Bilde fra Vennskapsuka. Vennskapshender på festplassen. 
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Den nye rammeplanen fremhever viktigheten av 

dette ytterligere, og har blitt tydeligere på 

personalets ansvar for at barna skal trives i 

barnehagen samt personalets plikt til å forebygge 

og stoppe utestenging og mobbing. Det vises også 

til viktigheten av mer systematisk jobbing med 

mangfold, språk og vennskap for å sikre inkludering 

og trivsel i barnehagen. Kompetansehevingen i regi 

DMMH vil forhåpentligvis også bidra til en 

ytterligere bevissthet og kompetanse for å ivareta 

dette. 

Barnehagene i Namsos gjennomførte høsten 2016 

en brukerundersøkelse i regi Udir. Denne viser at 

barnehagene scorer høyt på barns trivsel. Det er 

svært positivt, og samtidig en veldig viktig 

tilbakemelding på den jobben som gjøres i 

barnehagene. Høsten 2018 vil barnehagene 

gjennomføre ny brukerundersøkelse for 

barnehageforeldre i kommunen. 

PMTO (Parent management training) er en 

systemveiledning til deler av personalet eller hele 

personalgruppen i enkeltbarnehager og har fokus 

på inkludering og trivsel gjennom positiv 

kommunikasjon. Målsettingen med PMTO er den 

positive relasjonen og at positiv atferd skal 

fremmes. Veiledning gjennom PMTO utføres av 

utøvende spesialpedagog i kommunen. En del 

barnehager bruker også Marte Meo aktivt. Dette er 

også en veiledningsmetode for å styrke og utvikle 

samspillet mellom ansatte og barna. Barnehagene 

blir veiledet av PP-tjenesten eller utøvende 

spesialpedagog i kommunen i Marte Meo 

metodikken. 

5. Samarbeid hjem-barnehage 

 

 Hovedmål 3.  
Samarbeid hjem-barnehage 

 
“Barnehagene i Namsos skal sikre samarbeid 
med hjemmet og tilrettelegge for at foresatte er 
aktive samarbeidspartnere.” 
 
Hovedmål 3 er også godt forankret i lov og 
forskrift innen barnehage. I §§ 1 (formål) og 4 i 
barnehageloven er viktigheten av et godt 
samarbeid med hjemmet nedfelt.  
 

§ 5 i forskrift om miljørettet helsevern viser til 
barnehagenes informasjonsplikt til foreldre hvis 
det i barnehagen avdekkes forhold som kan ha 
negativ innvirkning på helsen til barna som 
foreldre bør ha kjennskap til. 
 
Barnehagene har daglig diaog med foreldre 
gjennom hente- og bringe-situasjonen, og 
foreldre mottar ukes- og månedsplaner for 
nærmere beskrivelse av arbeidet. Hver 
barnehage har et eget SU (samarbeidsutvalg) 
hvor SU i tillegg til å ha ansvar for å godkjenne 
barnehagens årsplan skal få informasjon om og 
ta opp viktige områder som angår barnehagen.  
 
Alle barnehagene har egne hjemmesider, og 
mange barnehager har facebookgruppe og/eller 
instagramkonto som også gir god anledning til 
direkte dialog med hjemmet.  
 
Det tilbys foreldresamtaler to ganger per år. 
Kommunen har egne maler for 
foreldresamtaler, samt at for foreldrene til 2- og 
4-åringene benyttes ASQ-SE skjemaene som 
tidligere omtalt som grunnlag for 
foreldresamtalen. Det inviteres til felles 
foreldremøte i barnehagen 1-2 ganger per år. 
Tilnærmet alle barnehagene i kommunen 
gjennomførte bruker- undersøkelsen i regi Udir i 
november 2016.   
 

 

 

 Vurdering 

Tilbakemeldinger fra foreldre i foreldresamtaler og 

tilbakemeldinger på siste brukerundersøkelse gir 

inntrykk av at foreldre i Namsos, i likhet med 

landet for øvrig, jevnt over er fornøyd med 

barnehagen.  

Brukerundersøkelsen hadde både lokalt og på 

landsbasis et svarsnitt på ca 70 % så det gir også et 

godt grunnlag for representative svar.  

Undersøkelsen hadde totalt 30 spørsmål fordelt på 

ulike områder som ute- og innemiljø, barnets 

utvikling og trivsel og informasjon fra barnehagen. 

Alle barnehagene hadde stort sett score over 4 (av 

https://www.udir.no/
http://www.nubu.no/PMTO/
http://www.martemeo.no/marte-meo-metoden/
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5) på alle områder, hvor barnets utvikling og trivsel 

var av de som scoret høyest både i Namsos og på 

landsbasis. Ute- og innemiljø samt informasjon var, 

i likhet med ellers i landet, de områdene hvor 

scoren i gjennomsnitt var lavest. Kommunale 

barnehager hadde våren 2018 tilsyn i miljørettet 

helsevern. Tilsynet bidrar forhåpentligvis til en 

enda større bevissthet rundt den lovpålagte 

informasjonsplikten og skjerpede interne rutiner.  

Det er fremdeles ikke noe lokalt FUB 

(foreldreutvalg barnehage) felles for alle 

barnehagene i Namsos, men det fortsetter å være 

et årlig tema som tas opp på foreldremøter i 

barnehagene.   

 

 

6. Barnehageutvikling 

 Hovedmål 4. Barnehageutvikling 
 
“Barnehagene i Namsos skal drive 
utviklingsarbeid basert på egen praksis og 
forskningsbasert kunnskap.” 

I kunnskapsdepartementets reviderte 
kompetansestrategi for perioden 2018-2022 
vises det til følgende delmål for strategien: 

• andelen barnehagelærere økes  

• andelen barne- og ungdomsarbeidere 
økes  

• alle ansatte i barnehagen får mulighet 
til videreutdanning  

• flere barnehagelærere i barnehagen 
har kompetanse på mastergradsnivå  

• alle barnehager utvikler sin 
pedagogiske praksis gjennom 
barnehagebasert kompetanseutvikling 

 

Det står videre at “For å skape en kultur for 
felles læring og kvalitetsutvikling i den enkelte 
barnehage må eier og ledelse iverksette og lede 
kollektive utviklings- og endringsprosesser.” 

Kompetansemidlene er i hovedsak tenkt 
benyttet til barnehagebasert 
kompetanseutvikling. 
 

 

 Vurdering 

I den reviderte kompetansestrategien som også er 

utgangspunkt for kommunens kompetanseplan, er 

det fremdeles et sterkt fokus på barnehagen som 

lærende organisasjon. Det har de siste årene 

kommet mange hjelpemidler for refleksjon og 

vurderingsarbeid i egen barnehage, blant annet 

gjennom veiledere som  “Barns trivsel, voksnes 

ansvar” og «Språk i barnehagen –mye mer enn 

bare prat».  

Ulike videoklipp ligger også tilgjengelig på Udirs 

nettsider som utgangspunkt for refleksjon i egen 

barnehage. Det samme gjelder ståstedsanalysen. 

Dette er noen av verktøyene som i dag benyttes 

som grunnlag for refleksjon av egen praksis i 

barnehagene.  

Alle barnehagene gjennomførte våren 2016 

ståstedsanalyse i egen barnehage som 

utgangspunkt for videre kompetanseheving i 

barnehagen fremover.  

Resultatene fra ståstedsanalysen ble også brukt i 

forbindelse med oppstarten av den 3-årige 

kompetansehevingen i samarbeid med DMMH.  

I år tre av dette kompetansehevingsprosjektet er 

de to første årene forsøkt flettet sammen. Dette 

innebærer en kombinasjon av fagdager for 

assistenter og fagarbeidere og direkte veiledning 

av ledergruppen i hver enkelt barnehage.  

Barnehagene fikk barnehageåret 2017/2018 

opplæring i å bruke verktøyet «Å by barnet opp til 

dans» som del av «leseprosjektet» -satsningen 

innen oppvekst. «Å by barnet opp til dans» er et 

enkelt observasjonsskjema av barns språklige 

engasjement og fysisk aktivitetsnivå med konkrete 

forslag til tiltak/aktiviteter som de voksne kan 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/


S i d e  | 8 

 

Kvalitetsmelding for barnehage 2017-2018, Namsos kommune      
 

iverksette for enkeltbarn eller grupper. Tittelen 

brukes med tanke på metaforen «språk som dans» 

og viktigheten av språket som samhandling mellom 

voksne og barn. Fra barnehageåret 2018/2019 vil 

dette observasjonsskjemaet brukes på alle barn i 

barnehagene i kommunen. 

Det arbeides kontinuerlig med implementering av 

den nye rammeplanen, både i den enkelte 

barnehagen og gjennom kompetanse-

hevingsprosjektet med DMMH.  

 

7. Overgang barnehage-skole 

Namsos kommune har egne kommunale rutiner for 

overgang barnehage-skole. Neste evaluering er 

høsten 2018.  

Dette er et felles plandokument som brukes av alle 

barnehagene uavhengig av om barnehagene er 

private eller kommunale. Det vurderes som en 

ekstra kvalitetssikring for foreldre og barn at alle 

barnehagene (og skolene) skal følge de samme 

rutiner. En kommunal plan for samarbeid om 

overgang barnehage og skole er lovfestet i 

opplæringsloven fra august 2018. 

8. Prioriterte utviklingsområder  

 Rekruttering og bemanning 

Kompetansen til bemanningen og 

bemanningstetthet er som tidligere beskrevet av 

de viktigste enkeltkriteriene for kvalitet i 

barnehagene. Med lovfestet minimum 

bemannings- og pedagognorm må det forventes at 

kvaliteten i barnehagene styrkes. Kommunale 

barnehager har fra høsten av oppnådd lovkravet 

med èn ped.leder på 7 småbarn og 

bemanningstettheten på 1:3. Det er likevel viktig at 

kommunen også ved nyansettelser fremover har 

fokus på å rekruttere barnehagelærere og andre 

med relevant  høgskoleutdanning for å øke 

andelen ansatte med høgskoleutdanning.  

Med 80-100 % av alle barn i alderen 1-5 år i 

barnehage, vurderes økt tverrfaglig kompetanse i 

barnehagene fremdeles som en ekstra 

kvalitetssikring til å møte dagens og fremtidens 

barn og foreldres ulike behov best mulig.  

Etter å ha hatt det som et uttalt mål over flere år 

har Solvang barnehage fra barnehageåret 

2018/2019 ansatt en barnevernspedagog og en 

vernepleier i 100 % stilling, totalt 200 %. Det 

vurderes som en viktig kvalitetsheving for 

barnehagen.  

Flere private barnehager har også ansatt andre 

yrkesgrupper med treårig høgskoleutdanning med 

god erfaring. Flere barnehagelærere er også viktig 

for å kunne styrke andelen barnehagelærere 

ytterligere, noe som også er et uttalt sentralt mål.    

Et annet viktig aspekt innen bemanningstetthet 

som fortsatt må poengteres er 

bemanningssituasjonen i barnehagene gjennom 

hele åpningstiden. I avtaleverket har alle 

barnehagelærere minimum 45 minutter plantid per 

dag. Flere barnehagelærere i barnehagene 

medfører ytterligere tid til planlegging av det 

pedagogisk arbeidet. Dette skjer parallelt med at 

barnehagene i dag har lengre åpningstid enn for få 

år siden, i tillegg til at antallet helplasser øker. For 

å sikre høy kvalitet og kontinuerlig 

kompetanseheving i barnehagene, vil de totale 

rammene for åpningstid og bemanning være et 

viktig aspekt å ha med seg. 

En gjennomsnittlig avdeling med åpningstid 07.00-

16.45 vil ha 3 voksne tilstede samtidig i ca 4 ½ time 

av barnehagens optil 10 timer åpningstid når  

tidlig-, mellom-, senvakt og matpauser er regnet 

inn. I tillegg kommer plantid til ped.ledere, møter 

og annen planleggingsvirksomhet som tar av 

fellestiden og dermed bemanningstettheten på 

barnehagen. Dette er en situasjon som uten tvil 

reduserer kvaliteten i barnehagen siden 

bemanningstetthet som tidligere beskrevet er en 

av de viktigste kriteriene for dette. Selv om en 

bemannningsnorm nå er lovfestet er det derfor 

ikke ensbetydende med en tettere bemanning i 

barnehagene enn tidligere. 

Med lange perioder med færre voksne blir det 

nødvendigvis flere situasjoner hvor en voksen er 

alene med ett eller flere barn, hvilket gir en større 

Foto: Fotokompaniet Namsos 
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risiko for at situasjoner som ikke skal skje kan skje. 

Seksuelle overgrep er eksempel på en slik 

situasjon, men det kan også være andre 

regelbrudd eller overgrep, fysiske eller psykiske. 

Slike situasjoner kan også virke motsatt, at den 

ansatte kan anklages for situasjoner eller 

regelbrudd som ikke har skjedd. Tettere 

bemanning vil kunne forebygge at en slik situasjon 

skal oppstå.  

Et annet alternativt tiltak som kan minske risikoen 

for at uheldige situasjoner skal kunne oppstå er 

vindu/innsyn til alle rom i barnehagene. Dette er 

tiltak som flere barnehager og kommuner enten 

har innført eller har mål om å innføre. Sånn som 

dagens praksis er, vil risikoen være reell, og tiltak 

for ytterligere forebygging bør drøftes og vurderes 

innført.   

 Kompetanseheving 

Barnehagene avslutter barnehageåret 2018/2019 

med de to hovedsatsningene som er beskrevet 

tidligere i rapporten (DMMH og “leseprosjektet”). 

Prosjektene er, og har vært, tidkrevende. For å 

sikre god implementering og videreføring av 

kompetansen har det derfor vært bred enighet om 

å ikke ha for mange ulike satsningsområder i 

barnehagene samtidig.  

 

 

Barnehagenes fagområde «kommunikasjon, språk 

og tekst» en overordnet paraply for satsningen 

både med DMMH og kommunens «leseprosjekt» 

som er en helhetlig satsning innen 

oppvekstsektoren. 

 

 

 

 Lederutvikling Nye Namsos  

I tillegg til de to hovedsatsningene i vil det 

barnehageåret 2018/2019 igangsettes et  

toårig lederutviklingsprogram for alle styrere av 

ordinære barnehager i Namsos, Namdalseid og 

Fosnes kommune. Dette er et 

lederutviklingsprogram med overordnet tema 

“barnehagen som lærende organisasjon”. KS 

konsulent AS og Dag Langfjæran AS har ansvaret 

for den faglige gjennomføringen.  

Programmet består av ca. 5-6 todagers samlinger i 

løpet av de to årene, med mulighet for veiledning 

opp mot enkeltbarnehager mellom samlingene. 

Målet er på den ene siden å øke kvaliteten i den 

enkelte barnehagen, men også å styrke 

samhandlingen barnehagene mellom ved å bli 

bedre sammen. 

 Sykefravær 

NED- prosjekt 

Kommunale barnehager i Namsos har over år hatt 

et høyt sykefravær. Høyt sykefravær er 

kostnadskrevende.  

Høyt sykefravær har i tillegg påvirkning på kvalitet. 

Barnehagene er jevnt over heldige med flinke og 

kompetente vikarer som bidrar til å sikre høy 

kvalitet i barnehagene. Samtidig vil det å ikke ha de 

samme personene som jobber med 

utviklingsarbeid over tid påvirke kvaliteten. Det 

samme hvis ledere som skal lede utviklingsarbeidet 

er fraværende.   

Namsos kommune inngikk vinteren 2017/2018 et 

samarbeid med KS og NAV ifht “IA-ledelse 2.0 – 

NED med sykefraværet!”. Dette er et prosjekt som 

skal bistå kommunen med drahjelp i jobbingen 

med å redusere sykefraværet. Opplegget er 

praktisk og konkret og involverer alle ansatte. I 

første omgang skal det igangsettes på helse, men 

det er et ønske og et mål fra både 

administrasjonen og barnehagene at de 

kommunale barnehagene skal komme i gang med 

prosjektet vinteren 2018/2019. Etter dialog med 

private barnehager og KS vurderes det om det er 

aktuelt å utvide prosjektet til alle barnehagene. 

Det samme gjelder Fosnes og Namdalseid 

kommune.    



S i d e  | 10 

 

Kvalitetsmelding for barnehage 2017-2018, Namsos kommune      
 

9. Oppsummering 

Barn i barnehagene i Namsos har et kvalitativt godt 

tilbud basert på dagens lovkrav, KOSTRA analyser 

og resultater fra brukerundersøkelsen høsten 

2016. Kommunen er kommet nærmere 

sammenlignbare grupper på andel 

barnehagelærere. Alle kommunale barnehager har 

klart å innfri det nye lovkravet 1 pedagogisk leder 

per 7 småbarn og 1 per 14 storbarn fra 01.08.18. 

Det samme gjelder de fleste private barnehager i 

kommunen. Barnehagene må fortsatt fortløpende 

tilpasse seg endringer i demografien med 

sannsynlig befolkningsnedgang i årene fremover.  

Barnehagene skal kontinuerlig tilby et pedagogisk 

tilbud av høy kvalitet og gjennom sin pedagogikk 

holde fast på barnehagens egenart. Det er et felles 

ønske at sektoren har felles satsningsområder.   

Hovedutfordringene de kommende årene: 

• Å ha tilstrekkelig kvalifiserte 

barnehagelærere til å kunne møte evt. 

fremtidig lovkrav om økt ped.bemanning  

• Kontinuerlig tilpasning til endret 

demografi og samtidig sikre mest mulig 

effektiv drift innenfor gjeldende lovkrav.  

• Bedre tilrettelegging av barnehagens 

rammevilkår for å kunne ivareta behovet 

for tilstrekkelig bemanning kombinert 

med flere pedagoger og mer 

planleggingstid.  

• Tiltak for ytterligere forebygging av 

alvorlige regelbrudd i barnehagene 

• Å utvikle en ny, felles barnehagesektor for 

Namdalseid, Fosnes og Namsos   
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