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1. Sammendrag 

Barnehagen er første frivillige trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av 
bakgrunn og behov. Tidlig innsats og tilpasning av barnehagetilbudet til hvert enkelt barns behov er 
en sentral del av barnehagens oppdrag.  
En god barndom varer hele livet. Å bidra til en god barndom er det viktigste vi kan gjøre som 
samfunn. Barn som vet hvordan de kan få venner og beholde venner, har trygghet og sosial 
kompetanse med seg resten av livet. En god kvalitetsbarnehage kan gi alle barn like muligheter og 
bidra til å utjevne sosial ulikhet. 
 
Barnehagens formål er i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven §1) 
 
Hortensbarnehagen har som mål å ha en høy kvalitet. Kvalitet deles inn i struktur-, prosess- og 
resultatkvalitet. Gode relasjoner og samhandling mellom voksne og barn og barna i mellom 
(prosesskvaliteten) er ifølge forskningen avgjørende for barnets trivsel og utvikling, det vil si 
resultatkvaliteten. Rammene rundt (strukturkvaliteten) bidrar til å legge til rette for eller begrense 
prosesskvaliteten.  
Arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet er en kontinuerlig, systematisk prosess som kan deles inn i 
følgende faser; å sette mål og planlegge, gjennomføre tiltak, vurdere tilstanden opp mot målene og 
følge opp ved å foreta nødvendige justeringer, før vi igjen ser på målene.  
 
Foresatte er meget fornøyde med barnehagene. Det viser den nasjonale brukerundersøkelsen, som 
ble gjennomført i barnehagene i november 2017. I snitt scorer barnehagene 4,4 av 5 mulige poeng.  
75,6 % av de foresatte besvarte undersøkelsen. 
 
Foreldreutvalget for barnehagene i Horten (FUB Horten) ble etablert i mars 2014 og er en viktig 
samarbeidspartner for Horten kommunes når det gjelder utvikling av det generelle 
barnehagetilbudet.  
 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november, det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i følge barnehageloven §12a . I Horten kommune får alle med rett til 
plass et tilbud om plass. Det er til enhver tid barn på ventelisten, som ikke fyller kravene til rett på 
plass eller som søker etter fristen for hovedopptaket. 
 
89,7% av barn i alderen 1-5 år har barnehageplass i Horten kommune (Kostra 2017). Antallet er lavere 
en K13, Vestfold og landet for øvrig. De neste årene øker vi innsatsen for å informere og rekruttere 
flere barn inn i barnehagene. Spesielt rettet mot barn i lavinntekts-  og minoritetsspråklige familier. 
 
Minoritetsspråklige barn er en stadig større del av befolkningen og aktualiserer behovet for å utvikle 
barnehagen som en språklig og sosial arena for flerkulturelle møter. 

 
Barnehagen bidrar til å sikre, utvikle og styrke et best mulig samarbeid med instanser som er av 
betydning for barn og familier i Horten. Innad i kommunalområdet Oppvekst er det viktig å bruke 
eksisterende arenaer og utvikle nye i samarbeid med enhetene i tjenesteområdene Skole og Barn og 
familie. 

I Hortensbarnehagen er andel ansatte med barnehagelærerutdanning høyere enn sammenlignbare 
kommuner (K 13) og Vestfold. Etter – og videreutdanning av barnehageansatte er høyt prioritert og 
det er en klar målsetting å øke barnehagenes faglige kompetanse.  
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Kapittel A – Bakgrunn og status 

2. Bakgrunn 

Kommunalsjefen besluttet i 2014 å utarbeide fire-årige handlingsplaner for tjenesteområdene i 
kommunalområdet Oppvekst etter en enhetlig modell.  Handlingsplan for Hortensbarnehagen er 
styrende i utviklingen av barnehageområdet.  
 
Innholdet i planen bygger på ståstedsanalyser i den enkelte barnehage. Disse er i fellesskap 
bearbeidet av styrere og styrerassistenter i private og kommunale barnehager og 
barnehageadministrasjonen, slik at de gir et felles fokus for Hortensbarnehagens videre utvikling. 
 
Tjenesteområdet Barnehage samarbeider tverrfaglig i kommunalområdet Oppvekst med 
tjenesteområdene Skole og Barn og familie.  
 
Barnehagesjef er delegert myndighetsoppgaver som godkjenning og tilsyn med alle barnehagene i 
kommunen etter Lov om barnehager. Barnehagesjef er ansvarlig for opptaket, som er samordnet for 
kommunale og private barnehager. 
 
Styrerne i de kommunale barnehagene er enhetsledere og har ansvar for administrasjon, personal, 
faglig innhold og budsjett i egne enheter. 
Styrerne i de private barnehagene, som eier sin egen barnehage, har ansvar for hele driften, som 
innbefatter administrasjon, personal, faglig innhold, budsjett og årsregnskap. 
Styrerne i de private barnehagene, som er ansatt i en barnehagebedrift, har ansvar for personalet og 
det faglige innholdet og har i varierende grad ansvar for administrasjon og budsjett. 
 
 
Barnehagene er hjemlet i ”Lov om barnehager ” (2005) med forskrift om ”Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver”.   
 
Vedtatte endringer i barnehageloven 2017/18: 

o Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
o Barn født i november har rett til plass i løpet av november, dersom de har søkt innen 

fristen for hovedopptaket 
o Barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre år 
o Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én 

pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny 
fulltidsstilling som pedagogisk leder for barnehagen som helhet. 

o Tilskudd til pedagogisk bemanning i private barnehager i perioden 2017-19 
o Innføring av midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i familiebarnehagen 

 
 
  



Handlingsplan for Hortensbarnehagen 2018 - 2022 

 

Tjenesteområde barnehage juni 2018 Side 5 

 

Tjenesteområdet barnehage består av 9 kommunale ordinære barnehager, 7 private ordinære 
barnehager, 5 private familiebarnehager og 1 privat åpen barnehage:  
 

Barnehage Eier Styrer  Adresse 

Barnas barnehage Anne-Gro Gundersen 
og Hege Jacobsen 

Anne-Gro Gundersen Lilaasvn. 11, Horten 

Borre student- og 
idrettsbarnehage 

Læringsverkstedet Gro-Mette Boberg Inger Alver 
Gløersensv.7, Borre 

Espira Baggerødbanen 
barnehage 

Espira AS Merete Dyblie Framvn. 6, Horten 

Espira Nykirke 
barnehage 

Espira AS Monica Sørgjerd Kopstadvn.26, Nykirke 

Lilaas Gård barnehage 
 

Inger M. S. Avdal Inghild Uhlen Lilaasvn. 16, Horten 

Stifinneren barnehage Silvia K.Kosmo Silvia K.Kosmo Damgt. 62, 
Åsgårdstrand 

Stifinneren Åpen 
barnehage 

Silvia K.Kosmo Silvia K.Kosmo Sollistrandvn.12, 
Horten 

Trimveien barnehage Mariann Sørby og  
May Krüger 

May Krüger Trimvn. 9, Horten 

Babyhagen 
familiebarnehage 

Liv Gulestøl Tilknyttet Stifinneren 
v/ Silvia K.Kosmo 

Rustadgt. 84, Horten 

Kinaputten 
Familiebarnehage 

Silvia K.Kosmo Silvia K.Kosmo Okervn. 4, 
Åsgårdstrand 

Sommerfugl 
familiebarnehage 

Ruth-Laila larsen Tilknyttet 
Strandparken  
v/ Line Enstrøm 

Thora Holmsgt. 5, 
Horten 

Skrukketrollet 
familiebarnehage 

Anette T.Magnussen 
og Bente K.Dale 

Tilknyttet 
Strandparken v/ Line 
Enstrøm 

Ø.Keisermark 63, 
Horten 

Tusseladden 
familiebarnehage 

Kathrine J. Hansen Tilknyttet 
Strandparken v/ Line 
Enstrøm 

Vipesvingen 52, 
Horten 

Bjørnestien barnehage Horten Kommune Nina Sjuve Bjørnestien 26, Horten 

Blåbærlyngen 
barnehage 

Horten Kommune Tonje Sjøbakken Sentrum 7, Skoppum 

Gartnerløkka 
barnehage 

Horten Kommune Stefan Aihonen Haakonsgt.21, Horten 

Karljohansvern 
barnehage 

Horten Kommune Ronny Nesse Øvrevei 5b og 
Oregata 1, Horten 

Nordskogen 
barnehage 

Horten Kommune Marianne D.Bakka Nordskogen 15, 
Horten 

Rørehagen barnehage Horten Kommune Lise Fjeldly Strømsvn. 32, Horten 

Skavli barnehage Horten Kommune Hege Bogen Skavlisletta 137, 
Horten 

Strandparken 
barnehage 

Horten Kommune Line Enstrøm Strandparken 75, 
Horten 

Åsgårdstrand 
barnehage 

Horten Kommune Anita Bjørnøy Lønnevn. 15 og Grev 
Wedelsgt. 42, 
Åsgårdstrand 
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2.1. Barnehageendringer 2015 - 2018 

2015 

 Espira Baggerødbanen private barnehage åpnet  

 Plassene i kommunale barnehager ble tilbakeført til opprinnelige gruppestørrelser med 12 barn 
på 0-3 årsgrupper og 18 barn på 3-5 årsgrupper. 

 Paviljongen ved Strandparken kommunale barnehage ble nedlagt  

 Skolestartergruppa ved Rørehagen kommunale barnehage, lokalisert i Granly skole ble nedlagt 

 Baggerød private barnehage avd. Hakkebakkeskogen ble nedlagt 
 
2016 

 Espira Nykirke private barnehage åpnet 

 Skaanetoppen private barnehage ble nedlagt 

 Fagerheim kommunale barnehage ble nedlagt 

 Svebergstua private familiebarnehage ble nedlagt 

 Granly private familiebarnehage ble nedlagt 

 Borre private student- og idrettsbarnehage flyttet inn i nytt bygg på Kirkebakken. 
 
2017 

 Bjørnestien kommunale barnehage åpnet 5 avdelinger i nytt bygg 

 Baggerød private barnehage ble nedlagt og plassene overført til Borre student- og 
idrettsbarnehage 

 Villa Villekulla private familiebarnehage ble nedlagt 

 Bassengbakken kommunale barnehage ble nedlagt 
 
2018 

 Kinaputten private familiebarnehage legges ned  
 

 
2.2 Samarbeid med foresatte 

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. (Barnehageloven §1). 
Godt og tett samarbeid med barnas hjem er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. Den viktigste 
samarbeidsarenaen med foresatte er ved daglig levering og henting av barnet. Her etableres og 
sikres gjensidig tillit og et godt samarbeid til barnets beste.  
Barnehagene inviterer foresatte til samtale minst 2 ganger per år eller når det er behov for det. 
 
Hver barnehage har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre foresatte som gruppe reell 
innflytelse og medvirkning på barnehagens drift.  
Foreldrerådet består av foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at 
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.  
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 
representert. Barnehageeier/styrer skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. 
 
Foreldreutvalg for barnehagene – FUB – er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage og 
har lokale avdelinger i hele landet. FUB Horten ble etablert i mars 2014. Foreldreutvalget 
representerer foresatte i både private og kommunale barnehager og er en viktig samarbeidspartner 
for Horten kommune når det gjelder utvikling av det generelle barnehagetilbudet. FUB Horten velger 
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nytt styre på årsmøte hver høst. For mer informasjon gå inn på deres facebook-side: 
https://www.facebook.com/fubhorten/  

 
2.3 Barnegrupper 

Barna i Hortensbarnehagen tilhører en avdeling med faste voksne og barn å forholde seg til. Det er et 
viktig prinsipp, for blant annet å sikre et godt foreldresamarbeid, barns medvirkning, danning og 
relasjonskompetanse. Størrelsen på avdelingene i de kommunale barnehagene er i dag på 9 -12 barn 
under 3 år og 18 - 20 barn over 3 år, dersom alle har 100% plass. De private ordinære barnehagene 
har fra 9 - 22 barn under 3 år og 18 - 26 barn over 3 år, dersom alle har 100% plass.  
Innad på en avdeling blir barna organisert i mindre grupper.  
Små barn trenger mye hjelp av voksne for å fungere godt sammen. For å sikre at barna får en god 
tilknytning til voksne og barn, krever det en årvåken tilstedeværelse fra den voksnes side. Det er også 
nødvendig å være tett på, jevnlig og over tid, for å gi barnet gode erfaringer med relasjonene. 
I tillegg kreves det en tett informasjonsutveksling med barnas foresatte. Det er dermed begrenset 
hvor mange barn en ansatt kan følge opp på en tilfredsstillende måte.  
 
 

2.4 Barn med spesielle behov 

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om 
barnevernstjenester har rett til prioritet ved opptak i barnehage (§13).  
I Horten kommune tildeles barna hovedsakelig plass i den barnehagen der foresatte søker plass. 
Bjørnestien barnehage er en «forsterket» barnehage, hvor lokalene er tilrettelagt for og personalet 
har stor kompetanse på barn med ulike funksjonshemninger.  
 
Barn fra 0 til 5 år har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det (§19a). 
Denne retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage. Før det fattes vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste 
(PPT) av om barnet har særlig behov for slik hjelp. 
Et ambulant team bestående av spesialpedagoger / pedagoger gir den spesialpedagogiske hjelpen til 
med barn med enkeltvedtak. Teamet har en veileder som bistår teamet og barnehagene i utførelsen 
av det spesialpedagogiske arbeidet. Teamet og veilederen er tilknyttet barnehageadministrasjonen.  
 
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud (§19g). 
Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjøre 
seg av barnehageplassen. Barn kan i unntakstilfeller tilbys plass i en annen barnehage enn den 
foreldrene foretrekker, dersom individuell tilrettelegging ved den foretrukne barnehagen er 
uforholdsmessig stor. 
 
 

2.5 Minoritetsspråklige barn 

Minoritetsspråklige barn har rett til særskilt språkopplæring.  Kommunen mottar tilskudd som skal 
bidra til å utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i 
barnehage. Barnehager som har barn med annet morsmål enn norsk, med unntak av samisk, svensk, 
dansk og engelsk, tildeles etter søknad øremerkede midler til dette formålet.  
Foresattes rett til å velge barnehage, kan resultere i at barn med mange ulike språk kommer i samme 
barnegruppe eller at det kun er et barn med minoritetsbakgrunn i barnehagen.  
Det tilrettelegges, så langt det er mulig, for barnegrupper hvor antall norskspråklige barn er fler enn 
de minoritetsspråklige. 

https://www.facebook.com/fubhorten/
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Horten kommune har utarbeidet 2 veiledningshefter for å gi minoritetsspråklige barn god 
språkopplæring: 

 «Hvordan lærer minoritetsspråklige barn norsk i barnehagen? – Barn med flere språk»  

  «Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn, unge og voksne i barnehage og skole i Horten 
kommune». 

 
 

2.6 Kvalitetssystemet 

Kvalitetssystemet er utarbeidet av Udir og er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets hjemmeside 
www.udir.no . Formålet med kvalitetssystemet er å bidra til et mer likeverdig barnehagetilbud for 
alle barn gjennom å gi støtte til systematisk vurdering og utvikling av kvalitet i barnehagen.  
Systemet legger til rette for at barnehager, barnehageeiere, lokale og nasjonale myndigheter har 
tilgang på informasjon om tilstanden i sektoren og har verktøy for kvalitetsutvikling i barnehagene.  
Kvalitetssystemet skal også formidle informasjon om barnehagetilbudet til foreldre og andre 
interesserte, samt bidra til dialog om kvalitet i barnehagene. 
 
Aktørene i kvalitetssystemet har ulike ansvarsområder og oppgaver:  
Nasjonale myndigheter utformer lovverk, overordnede føringer og målsettinger 
Kommunale myndigheter tildeler midler og utfører veiledning og tilsyn 
Barnehageeier er juridisk ansvarlig for barnehagene den drifter og kvaliteten i barnehagene 
Barnehagen utøver det pedagogiske arbeidet og legger til rette for barns trivsel og utvikling, i 
samarbeid med foreldre/foresatte 
 
Kvalitet deles inn i struktur-, prosess- og resultatkvalitet. Gode relasjoner og samhandling mellom 
voksne og barn og barna i mellom (prosesskvaliteten) er ifølge forskningen avgjørende for barnets 
trivsel og utvikling, det vil si resultatkvaliteten. Rammene rundt (strukturkvaliteten) bidrar til å legge 
til rette for eller begrense prosesskvaliteten. God strukturkvalitet er imidlertid ingen garanti for at 
barn trives og utvikler seg. Resultatkvalitet er hva vi ønsker å oppnå med kvalitetsarbeidet, og det er 
knyttet opp mot mål i lov og rammeplan; her definert som barns trivsel og utvikling. 

 

Vurdering og kvalitetsutvikling   
I følge rammeplanen skal barnehagens arbeid planlegges og vurderes. Det betyr at det pedagogiske 
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og 
rammeplanen. 
Vurderingsarbeidet i den enkelte barnehage må bygge på refleksjon og diskusjon som hele 
personalgruppa er involvert i. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til åpen og 
bred debatt om barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet. Kvalitetsvurdering er viktig for å 
utvikle barnehagen som organisasjon og er en forutsetning for kvalitetsutvikling. 
Arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet er en kontinuerlig, systematisk prosess som kan deles inn i 
følgende faser; å sette mål og planlegge, gjennomføre tiltak, vurdere tilstanden opp mot målene og 
følge opp ved å foreta nødvendige justeringer, før vi igjen ser på målene.  
 
Innhold i kvalitetssystemet 
Kunnskapsgrunnlag og kvalitetsverktøy er sentrale elementer i kvalitetssystemet. Udir har utviklet 
noen verktøy og kunnskapskilder. I tillegg vil annen lokal informasjon og kunnskap - for eksempel 
kartlegginger, praksisfortellinger og barnesamtaler – kunne inngå i kunnskapsgrunnlaget i den 
enkelte barnehage og kommune.  
 
Kunnskapsgrunnlag: 
- BASIL  (Barnehage- statistikk-  innrapporteringsløsning) .  
- Forskning 

http://www.udir.no/
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- Barnehagefakta  - er en publiseringskanal for utvalgt statistikk og indikatorer fra BASIL, 
Nasjonalt barnehageregister (NBR) og Utdanningsdirektoratets statistikksystem  

- Statistikkportalen – er Udirs nettjeneste for statistikk 
- Nasjonalt barnehageregister (NBR) er Udirs oversikt over alle barnehager i Norge, inkludert 

informasjon om alle barnehageeiere 
- Tilstandsrapporter – er Utdanningsspeilet og særtrykket Barnehagespeilet som gir en årlig 

rapport om tilstanden i barnehagesektoren 
- Vetuva – er et magasin for alle ansatte som jobber i barnehagen. Formidler forskningsbasert 

kunnskap om barnehagen. 

 
Verktøy: 
I kvalitetssystemet for barnehagen inngår det flere verktøy for å vurdere og arbeide med kvaliteten i 
den enkelte barnehage. 
- Ståstedsanalysen - et refleksjons- og prosessverktøy for barnehager.  
- Ekstern barnehagevurdering - er et verktøy for å støtte barnehagen i sitt arbeid med 

pedagogisk kvalitetsutvikling, som legger vekt på barnehagen som lærende organisasjon.  
- Pedagogisk dokumentasjon - er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid 

synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens 
praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og 
diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og 
pedagogiske og filosofiske teorier. 
 

Støttemateriell 
Utdanningsdirektoratet utarbeider støttemateriell til rammeplanen. Støttemateriellet bygger på 
tilbakemeldinger fra sektoren og på evalueringer og forskning. 
- Foreldreundersøkelsen for barnehagen 

- RefLex - et nettbasert verktøy som skal gi barnehager og barnehagemyndigheten hjelp til å 
vurdere om egen praksis er i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter. 

 
 

2.7 Kompetanseutvikling for ansatte 2018 - 22 

Kunnskapsdepartementets ”Strategi for kompetanseutvikling i barnehagene 2018 - 2022” er førende 
for Hortensbarnehagens kompetanseplan i samme tidsrom.  
 
Følgende tiltak er igangsatt: 

 Nasjonal satsning på videreutdanning for barnehagelærere, hvor 9 pedagogiske ledere deltar   

 Nasjonal satsning på videreutdanning for styrere, hvor en privat styrer deltar 

 Implementering av ny rammeplan. Konferanser og erfaringsutvekslinger i egen kommune, i 
samarbeid med kommunene i Vestfold, fylkesmannen og HSN 

 Lederutvikling i samarbeid med HSN, hvor 28 styrere og styrerassistenter deltar 

 Veiledning av nyutdannede barnehagelærere 

 Opplæring i Smartboard og I-Pad som pedagogisk verktøy i samarbeid med HSN 

 Implementering av kommunal veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn 

 Implementering av Horten kommunes handlingplan mot krenkelser og mobbing i barnehage 
og skole 

 Implementering av veilederen «Realfag i barnehagen» 

 Aktuelle spesialpedagogiske temaer gjennomføres med ansatte i spesialpedagogisk team 

 Aktivitetslederkurs ved Hopp – koordinator, hvor alle barnehagene er representert 
 

http://utdanningsspeilet.udir.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Den enkelte barnehage har interne kompetanseplaner for sine ansatte som bygger på den 
overordnede planen. 

 
2.8 Oppholdsbetaling 

Horten kommune følger regjeringens makspris for barnehageplass, som fastsettes i statsbudsjettet 
hvert år. Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn, uavhengig av 
foreldrenes økonomi. Følgende moderasjonsordninger gjelder i Hortensbarnehagen: 
 
Søskenmoderasjon: 
Husholdninger med flere enn ett barn i barnehage i samme kommune får reduksjon i 
oppholdsbetalingen. Søskenmoderasjon innvilges uavhengig av om barna går i forskjellige 
barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er 30 % og 50%  
for det tredje barnet og flere barn. 
 
6-prosentregelen:  
Oppholdbetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens 
samlede kapital- og personinntekt begrenset oppad til maksimalprisen for oppholdsbetaling. For 
andre, tredje og flere barn videreføres dagens bestemmelser om søskenmoderasjon slik at prisen blir 
henholdsvis 70% og 50% av oppholdsbetalingen for første barn.  
 
Gratis oppholdstid for 3, 4- og 5-åringer: 
3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 
20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Kommunestyret vedtar inntektsgrensen i henhold til 
satser gitt i statsbudsjettet hvert år. Gratis oppholdstid skal gis det barnehageåret som starter det 
året barnet fyller 3, 4 eller 5 år. Dette for å sikre tre barnehageår med gratis oppholdstid.  
 
 

2.9 Ulike barnehagetilbud i Hortensbarnehagen 

Ordinær heldagsbarnehage: 
Kommunale og private barnehager med mer enn 9 timers åpningstid.   
 
Familiebarnehage: 
Små enheter, i private hjem, for barn i alderen 0-3 år. De driftes av assistenter som mottar veiledning 
av en barnehagelærer i ca. 2 timer i uken. Antall søkere til disse plassene har i flere år vært færre enn 
det antallet plasser som tilbys og Horten kommune har de siste årene ikke godkjent nye 
familiebarnehagehjem. 
 
Åpen barnehage: 
I Horten kommune finnes en åpen barnehage. Den eies og driftes av Silvia Kosmo og er en del av 
Stifinneren barnehage. Hit kommer foresatte sammen med barna sine. Tilbudet dekker barnets 
behov for lek med andre barn og foresattes behov for å treffe andre småbarnsforeldre. Barnehagen 
benyttes for det meste av foresatte i svangerskapspermisjon, fremmedspråklige og nylig innflyttede til 
kommunen. 
 
Differensierte plasser 
Barnehageplassen skal dekke foresattes behov for tilsyn og samtidig ivareta barnets behov for 
omsorg, lek og læring. Horten kommune har vedtektsfestet et tilbud om 60% plass, 3 dager i uken, i 
tillegg til 100% plass. Enkelte private barnehager gir også tilbud om 50% og 80% plass.  
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2.10 HOPP – helsefremmende oppvekst i Hortensbarnehagen 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til 
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et 
barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. 
(Rammeplan 2017). 
Barnehager og skoler i Horten følger en felles handlingsplan mot krenkelser og mobbing  
 
Hopp – helsefremmende oppvekst i Horten kommune – har som målsetting å: 

 fremme helse, utvikling, læring og trivsel hos barn  

 forebygge overvekt, fedme, inaktivitet og  livsstilssykdommer 

 utjevne sosiale ulikheter i helse 
            

Hortensbarnehagen har egen Hopp-koordinator med ansvar for veiledning, inspirasjon og opplæring 
av ansatte i barnehagene. Det kan være gjennom direkte veiledning med barnegrupper, på 
personalmøter, eller i nettverk med aktivitetsledere på tvers av barnehagene. Tips og ideer på fysisk 
aktivitet og kosthold samles elektronisk og er tilgjengelig for alle ansatte. 
 

2.11 Barnehagenes læringsmiljø 

Hortenbarnehagen er en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for medvirkning, lek, 
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagene skal ta hensyn til barnas alder, 
funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle 
barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en 
helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
Departementet har fastsatt nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver ved forskrift om 
«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver». Med utgangspunkt i rammeplanen skal 
samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten (§2). 
 

Definisjon av læringsmiljøet: 
De kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehagen som har betydning for utvikling, lek, 
læring, sosial tilhørighet, helse og trivsel hos barna. (Udir) 

 
En systemteoretisk forståelse handler om å gå fra å se på individet til å se på hvilke muligheter vi har i 
læringsmiljøet, for å hjelpe barn til å optimalisere sine egne ressurser.  

 
Kjennetegn på et godt læringsmiljø: 

 God pedagogisk ledelse 

 Positive relasjoner mellom voksen og barn 

 Positive relasjoner og kultur for læring mellom barna 

 Godt samarbeid mellom hjem og barnehage 

 God ledelse, organisasjon og kultur for læring 
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2.12 Tverrfaglig samarbeid 

Barnehagen vil bidra til å sikre, utvikle og styrke et best mulig samarbeid med instanser som er av 
betydning for barn og familier i Horten. Innad i kommunalområdet Oppvekst er det viktig å bruke 
eksisterende arenaer og utvikle nye arenaer i samarbeid med enhetene i tjenesteområdene skole og 
barn og familie. 
Barnehagene samler og systematiserer kunnskap for å oppdage og hjelpe utsatte barn i alderen null 
til seks år. Personalet legger vekt på å styrke tilknytning og samspill mellom barn og foreldre.  
 
Helsetjenesten for barn og unge 
Helsestasjon og barnehagene har en felles rutine for samhandling om barn i alderen 0-5 år. 
Rutinen inneholder føringer for samarbeid rundt felles bekymring/ uro omkring enkeltbarn, overgang 
fra magen til barnehagen og barnehagens utviklingsvurdering som grunnlag for gjennomføring av 4 
årskontrollen. 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
Kommunens PPT er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. De skal også bistå 
barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge 
barnehagetilbudet for barn med særlige behov. 
 
Barneverntjenesten 
Antall bekymringsmeldinger fra barnehagene til barneverntjenesten har hatt en økning de siste 5 
årene. Barnehagene samarbeider, så langt det er mulig, med foresatte ved bekymringer og støtter og 
oppmuntrer de til selv å kontakte barnevernet.  
I 2016 ble det utarbeidet rutiner for tettere samarbeid mellom barnehagene og barnevernet. Disse 
følges opp og evalueres årlig. Rutinen omhandler blant annet samarbeid om risikoutsatte barn, 
bekymringsmeldinger og trepartssamtaler.  
 
Vi bryr oss i Horten 
Horten kommune har et felles mål om å gi barn rett hjelp til rett tid. Det er laget en handlingsveileder 
for hvordan ansatte og privatpersoner kan melde bekymringer for et barn, en ungdom eller et ufødt 
liv. Veilederen er lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 
Familiehuset 
Familiehuset tilbyr veiledning til barn, unge og deres familier.  
På familiehuset er det ansatt psykologer, spesialpedagogisk-, helsefaglig-  
og sosialfaglig- personell med videreutdanning. Det gis veiledning både  
individuelt og i grupper. Eksempler på tilbud kan være: 

 Foreldre-/familieveiledning 

 Ulike gruppetilbud for barn og unge. 

 Kurs i depresjonsmestring (KID) for ungdom 

 Ulike Foreldrekurs.  

 Familieråd 

 Kollegateam, et tverrfaglig samarbeidsforum for ansatte i Horten kommune. 
 
Familiehuset er en god samarbeidspartner for barnehagene. Mange familier blir henvist hit fra 
barnehagene via helsestasjonen. Personalet i barnehagene benytter seg av kollegateam, som gir 
tverrfaglig veiledning og kollegastøtte i vanskelige saker.  
 
 
 

https://www.horten.kommune.no/handlers/bv.ashx/i121856cd-e150-4c6f-a02d-302acda05bcb/vi_bryr_oss_i_horten.jpg
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Modellkommune 

Modellkommune er et prosjekt i Oppvekst,med egen prosjektleder, som har fokus på identifisering, 
forebygging, samhandling og tiltak for risikoutsatte barn. Hensikten er tidlig intervensjon og å gi riktig 
hjelp. 
Barnehagene har så langt etablert internt koordinerende team (KO-team) hvor styrer og pedagogiske 
ledere gjennomgår barnegruppene hvert år. Dersom personalet er urolig for et barn, inviteres 
foreldrene inn til et samarbeidsmøte. Ved behov for henvisning til andre instanser drøftes saken med 
helsesøster, PPT, barneverntjenesten eller i kollegateam.  
Det utarbeides for tiden nye samhandlingsrutiner mellom barnehagene og tjenestene i barn og 
familie.  
 
 
 

3. Status Hortensbarnehagen  

 
3.1 Barnehageplasser per 15.12.2017   

Eier 

 

Barnehager 

 

Små barn  

 

  Store barn Totalt 

plasser 

Ekviva- 

Lenter 1 

Kommunale 9 ordinære barnehager 242 553 795 1031 

Private 7 ordinære barnehager 155 302 457 605 

 5 familiebarnehager 32  32 64 

 1 åpen barnehage     

Totalt  429 855 1284 1700 

 
1 Ekvivalent = omregnet verdi. Barn over tre år = 1 ekvivalent og barn under tre år = 2 

ekvivalenter 
 
 

3.2 Fakta om Hortensbarnehagen 2012 -2017 

Indikatorer fra BASIL 
(Barnehagestatestikk og 
innrapporteringsløsning) 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 

Antall barnehager totalt 31 27 28 28 26 23 

Antall kommunale barnehager totalt 11 11 11 11 11 10 

Antall private barnehager totalt 20 16 16 17 15 13 

Antall familiebarnehager 10 8 8 8 6 5 

Antall ordinære barnehager 20 18 19 19 19 17 

Antall åpne barnehager 2 2 1 1 1 1 

Antall barn totalt (1-6) år 1 339 1321 1311 1295 1300 1284 

Antall barn 3-5 år 872 878 924 870 852 855 

Antall barn 1-2 år 461 436 387 424 445 418 

Barn med nedsatt funksjonsevne 69 57 55 40 29 22 

Barn som får spesialpedagogisk hjelp 38 35 31 29 36 28 

Antall minoritetsspråklige barn totalt 131 146 150 167 185 203 

Antall ansatte totalt 476 462 452 451 439 425 

Antall styrere og pedagogiske ledere 
med barnehagelærerutdanning 

179 180 165 178 154 175 
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3.3 Utvalgte kostratall 2017 

 

 
 
Tabellen viser at Hortensbarnehagen har noe høyere netto driftsutgifter pr barn enn 
sammenlignbare kommuner (K 13) og Vestfold, men lavere enn landsgjennomsnittet. Det har vært en 
merkbar økning fra 2014 og frem til i dag.  
 
 

Kostra 2017 Horten K - 13 Vestfold Landet 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. pr. barn  
i kommunal barnehage 180 875 195 472 184 485 200 869 

Andel barn 1-2 år med barnehagplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år 79 83,6 82,4 82,5 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 
 89,7 % 92,1 % 90,9 % 91,3 % 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle  
barn i barnehage 61,9 % 40,2 % 50,4 % 50,3 % 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til  
førskolebarn.  18,0 % 20,2 % 18,3 % 20,4 % 

Tilrettelagte tiltak for barn med behov for  
spesialpedagogisk hjelp 9,4 % 13,0 % 9,9 % 10,2 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold  
til innvandrerbarn 0-5 år 57,0 % 65,2 % 62,3 % 64,7 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle 
barn med barnehageplass 15,8 % 17,2 % 15,4 % 17,3 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til  
innvandrerbarn 1-5 år 69,8 % 78,1 % 71,8 % 77,6 % 
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Antall barn korrigert for alder per årsverk til 
basisvirksomhet i kommunale barnehager 6,0 6,2 6,1 6,0 

Antall barn korrigert for alder per årsverk til 
basisvirksomhet i private barnehager 5,9 6,2 6,1 6,2 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 43,5 % 36,3 % 39,5 % 36,0 % 

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 9,3 % 9,4 % 9,6 % 9,4 % 

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 5,4 5,3 5,7 5,6 

  
Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. pr. barn i kommunal barnehage er grunnlagstall for beregning av 
satser for tildeling av kommunalt tilskudd til private barnehager.  
 
Andelen barn med barnehageplass i alderen 1-5 år er lavere enn K-13, Vestfold og landet. Andelen 
har steget med 2% fra 2016 til 2017. Årsaken til lavere dekningsgrad kan være en streng praktisering 
av lovens rettighetsbestemmelse og at flere i målgruppen ikke søker barnehageplass ved 
hovedopptaket av kulturelle eller økonomiske grunner. 
Kun barn med rett til plass, som søker ved hovedopptaket og har fylt ett år innen 31.november, får 
tilbud om plass. Ledige plasser i løpet av året fylles opp umiddelbart fra ventelisten. Flesteparten av 
barna på venteliste er i aldersgruppen 0-2 år.  
                                   
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage er 61,9% og høyere i Horten 
enn K-13, Vestfold og landet. Kommunestyret vedtok i barnehagestrukturplanen for 2016 - 2019 at 
det i perioden forventes en fordeling på ca 60% kommunale og 40% private barnehageplasser. 
 
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn er lavere enn K-13, Vestfold og 
landet. Horten bruker også mindre ressurser på denne gruppen enn andre kommuner.  
 
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år og andel 
minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass er lavere enn K-13, 
Vestfold og landet. Horten kommune er en av 22 kommuner i landet med lavest dekningsgrad for 
denne gruppen. Departementet har av den grunn bedt oss søke tilskudd for å informere og 
rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehagene.  
 
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager er i samsvar 
med Horten kommunes vedtektsfestede norm for grunnbemanning. Det vil si 6 barn over tre år / 3 
barn under tre år per årsverk.  
 
Det er store variasjoner i antall barn per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager. De mindre 
barnehagene har bedre bemanning enn de større, slik at totalen viser et postivt tall. 
 
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning er høyere enn K 13, Vestfold og landet. Det har i flere 
år vært en prioritert målsetting å øke barnehagepersonalets faglige kompetanse. 
 
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene har vært stabil over flere år i Horten, K-13, 
Vestfold og landet. 
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3.4 Fordeling av ekvivalenter 

Barnehagestrukturplan 2016 – 2019 ble vedtatt i kommunestyret i april 2016. Her omtales blant 
annet barnehagenes organisering, antall ansatte og antall barn. Planen beskriver også kommunens 
barnehagedekning, lokalisering av barnehagene og økonomiske forutsetninger. 

Antall ekvivalenter per barnehage henger sammen med barnehagens godkjente arealer. Veiledende 
arealnorm er 5,3 kvm per barn under tre år og 4 kvm per barn over tre år (Merknader til 
barnehageloven §10). Gjennomsnittet er 4,7 dersom det er like mange store og små barn i 
barnehagen.   
Barnehagefakta 2017: 

Kommunale : 
Antall kvadratmeter lek- og 

oppholdsareal pr. barn Ekvivalenter 

Karljohansvern 7 108 

Strandparken 5,3 102 

Bjørnestien  6,3 178 

Nordskogen  6,3 84 

Rørehagen 5,4 126 

Skavli 5,2 102 

Gartnerløkka 5,8 84 

Åsgårdstrand Nygårdsløkka 4,4 42 

Åsgårdstrand Lønneveien 5,3 60 

Blåbærlyngen 5 144 

Private:   

Barnas barnehage 6,3 71 

Borre S&I 5,4 80 

Stifinneren 5,5 71 

Trimveien 5,5 42 

Espira Baggerødbanen 4,4 230 

Espira Nykirke 4,5 96 

Lilaas Gård 5,7 26 

Babyhagen fambhg Ikke målt 16 

Tusseladden fambhg Ikke målt 8 

Skrukketrollet fambhg Ikke målt 16 

Sommerfugl fambhg Ikke målt 8 

Kinaputten Ikke målt 16 
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3.5 Foreldreundersøkelsen 2017 

Felles foreldreundersøkelse gjennomføres hvert år i alle barnehagene. Hortensbarnehagen benytter 
den nasjonale foreldreundersøkelsen og ble sist gjennomført i november 2017. Resultatene viser at 
foreldrene er meget fornøyde. I gjennomsnitt får barnehagene 4,4 av 5 mulige poeng.  
   

 Horten 
2016 

Landet 
2016 

Horten 
2017 

Landet 
2017 

Svarprosent 48,2% 68,6% 75,6% 69,9% 

Ute- og innemiljø 4,2 4,1 4,2 4,1 

Relasjon mellom barn og voksen 4,6 4,6 4,5 4,5 

Barnets trivsel 4,8 4,7 4,7 4,7 

Informasjon 4,2 4,2 4,2 4,2 

Barnets utvikling 4,6 4,6 4,6 4,6 

Medvirkning 4,3 4,2 4,2 4,2 

Henting og levering 4,3 4,4 4,2 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,5 4,5 4,4 4,5 

Tilfredshet 4,5 4,5 4,5 4,5 

Totalt 4,4 4,4 4,4 4,4 

 
 
 

4. Hortensbarnehagens utfordringer og utviklingsområder 

 
4.1 Befolkningsutvikling  

 
Befolkningsutvikling 1-5 år i Horten kommune (SSB 2017): 

 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Barn 1-5 ÅR 1484 1467 1440 1441 1446 1458 

 
 
 

4.2 Utvikling av barnehageplasser i Horten kommune fra 2014 til 2017: 
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I følge Kostra har behovet for barnehageplasser i Horten økt fra 86,2% av barn i aldersgruppen 1-5 år 
i 2014 til 89,7% i 2017. 
Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det bli nødvendig å etablere flere plasser i årene som 
kommer. Befolkningsgrunnlaget viser en liten nedgang, men da 11% av barna ikke søker 
barnehageplass, er det denne gruppen som kan skape det utvidede behovet. 
Behovet for barnehageplasser er uforutsigbart og avhenger av hvor mange som søker ved 
hovedopptaket (1.mars) hvert år. Ca. 150 barn søkes det ikke barnehageplass for. Barnehagen er 
rimeligere enn tidligere og vi forventer av den grunn en økning i antall søkere i årene som kommer.  
 
 

4.3 Barnehageutbygging  

Retten til barnehageplass trådte i kraft 01.01.2009 og Horten kommune har hvert år siden oppfylt 
rettigheten ved å etablere flere plasser i nye eller midlertidige bygg. Mange midlertidige bygg er faset 
ut, og i dag gjenstår kun Ørnhuset. Kommunestyret har vedtatt å bygge kommunal barnehage på 
Indre Havneby som skal erstatte Karljohansvern barnehage i Ørnhuset og Øvrevei. Bygget ferdigstilles 
i 2020 og kan gi tilbud til flere barn enn Karljohansvern barnehage har i dag. 
 
Barnehagen i Åsgårdstrand driftes i to hus og kommunestyret har vedtatt å samlokalisere 
barnehagene i nytt kommunalt bygg. Bygget samlokaliseres med allaktivitetshus og skal stå ferdig 
senest 2023. 
 
Sentrum syd (Granly og Sentrum skolekretser) er et pressområde. Det er bygget flere nye boliger 
blant annet på Kjellsberg Park og innerst i Jernbanegata. Det kommer nye boligfelt ved Steinsnes 
havn og på Rørestrand. Det kan bli behov for en barnehage i dette området. 
Kirkebakken er under utbygging med nye boliger og det vil på sikt øke behovet for barnehageplasser 
her. Skoppum er også et pressområde etter at Viulsrødfeltet ble bygget. 
 
Barnehagene dekker i dag ikke alle familiers ønske om plass i nærmiljøet. Årsaken er at behovet for 
barnehageplasser i de ulike områdene av kommunen endrer seg fra år til år. Variasjonene får størst 
konsekvenser i tettstedene Åsgårdstrand, Skoppum og Nykirke, som har færrest plasser til rådighet.  
 
Ved en eventuell økning i antall søkere med rett til plass må det raskt etableres midlertidige lokaler, 
som f.eks paviljonger eller andre ledige kommunale bygg. 
 
 

4.4 Bemanning 

Grunnbemanning 
Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk 
virksomhet. Grunnbemanningen omfatter kun årsverk som er avsatt til det ordinære og direkte 
arbeidet med barna i barnehagen. Dette innebærer at pedagogiske ledere, barne- og 
ungdomsarbeidere og assistenter som utfører oppgaver innenfor det ordinære barnehagetilbudet, 
skal regnes med i grunnbemanningen. 
Grunnbemanningen skal bestå av minst en ansatt per tre barn når barna er under tre år og en ansatt 
per seks barn når barna er over tre år. Barna skal regnes for å være tre år fra og med august det året 
de fyller tre år. (Jfr. Barnehageloven §18. Gjeldende fra 01.08.18) 
 
Pedagogisk leder 
Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehageutdanning er  
annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 
Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles 
gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, 
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gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de 
områdene han/hun er satt til å lede. 
Norm for pedagogisk bemanning er en pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og en 
pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år. (Jfr. Forskrift om pedagogisk bemanning  og 
dispensasjoner i barnehagen §1.Gjeldende fra 01.08.18) 
 
Styrer 
Barnehagene skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Styrer har utdanning som 
barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse (§17). 
Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. 
Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, 
og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styreren skal sørge for 
at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og 
administrativ ledelse er et godt samarbeid med barnehageeier, barnehagens pedagogiske ledere og 
barnehagens øvrige personale. Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, 
dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele 
personalgruppen involveres. 
 
Personalets kompetanse 
I barnehageforskningen ser det ut til å være enighet om at tilstrekkelig, godt utdannet og personlig 
egnet, stabilt voksenpersonell er helt sentralt for å sikre god kvalitet i barnehagen. De voksne er 
barnehagens viktigste ressurs og sikrer enkeltbarnets behov for omsorg, trygghet og læring.  
I henhold til Kostra 2017 har Horten kommune en høyere andel barnehagelærere og barnefaglig 
utdannende assistenter enn landet for øvrig. Horten kommunes målsetting er en bemanning 
sammensatt av 60% pedagoger og 40% fagarbeidere / annen barnefaglig utdanning, noe vi fortsatt 
trenger å ha stort fokus på i årene som kommer. Hortensbarnehagens strategi for personalarbeid er å: 

 rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse 

 øke statusen for arbeid i barnehage 

 øke antall menn 

 heve kompetansen for alle ansatte  
 
 
Voksentetthet i Hortensbarnehagen  
 
Barnehagefakta 2017 har beregnet voksentettheten ut fra den enkelte barnehages grunnbemanning.  

 Barnehage  Antall barn per voksen, dersom 
alle barna er over tre år. 

Lilaas Gard 4,4 

Trimveien 4,4 

Stifinneren 5,0 

Nordskogen 5,8 

Bjørnestien 5,9 

Barnas barnehage 5,9 

Blåbærlyngen 5,9 

Strandparken 5,9 

Gartnerløkka 6,0 

Karljohansvern 6,0 

Rørehagen 6,0 

Åsgårdstrand, Lønneveien 6,0 

Åsgårdstrand, Nygårdsløkka 6,0 

Skavli 6,0 
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Borre student – og idrettsbarnehage 6,2 

Espira Nykirke 6,3 

Espira Baggerødbanen 6,3 

GJENNOMSNITT 5,8 

 
Hortensbarnehagen har i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt. 
 
 

4.7 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017  

1.august 2017 ble ny forskrift om rammeplan innhold og oppgaver innført. Horten kommune har 
inngått et samarbeid med Vestfold fylke om implementeringen og arbeidet er nedfelt i 
Hortensbarnehagens kompetanseplan. 
Ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den er kortere enn den gamle og 
gir en tydeligere forpliktelser for barnehagen. Arbeid med mangfold, helse, språk og overganger skal 
styrkes. Ansvar for å forebygge, stoppe og følge opp mobbing presiseres. De yngste barna får økt 
oppmerksomhet og ansvar og roller er tydeligere beskrevet.  Det er laget et eget kapittel om 
arbeidsmåter (m. progresjon og digital praksis) og fagområder er oppdatert. Det er fortsatt rom for 
lokale faglige vurderinger.  
I Barnehageforum i Vestfold ble det vedtatt å nedsette en nettverksgruppe bestående av fire 
barnehagemyndigheter, representant fra HSN og Utdanningsforbundet, som jobber med den tre-
årlig implementeringsplanen.  
Implementeringen skal skje på flere nivåer og over tid, med kompetanseheving for ulike grupper av 
ansatte. Her får de ansatte tilbud om kompetanseheving i tre sentrale tema:  

 Den rasjonelle barnehage – vennskap og felleskap  

 Den helsefremmende barnehage- livsmestring og helse 

 Den didaktiske barnehagen – barnehagens arbeidsmåter.  
 
Som en rød tråd gjennom alle samlingene ligger lek og de minste barna i barnehagen. 
 
 

4.5 Krenkelser og mobbing 

Regjeringen styrker arbeidet mot mobbing og Horten kommune har fulgt opp arbeidet med å 
utarbeide en kommunalhandlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehager og skoler. Planen ble 
vedtatt i kommunestyret i november 2017 og skal nå implementeres i virksomhetene.  
 
 

4.6 Muligheter og mestring 

Horten kommune har en visjon om å avskaffe barnefattigdom. Barn fra familier med lav inntekt og 
som av den grunn blir utestengt fra sosiale sammenhenger skal gis et mer tilrettelagt tilbud. 
Det er i 2016 utarbeidet en handlingsplan for arbeidet som heter «Muligheter og mestring». 
Tjenesteområde barnehages mål og tiltak er beskrevet under kapittelet om målrettet resultatstyring.  
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Kapittel B – Mål og indikatorer  
 

5. Visjon, hovedmål og fokusområder 

 
Visjon for oppvekstområdet : 
 

God oppvekst for alle barn og unge i Horten kommune 
 
Visjon for Hortensbarnehagen : 
 

Framtidens barnehage – en god barndom i Horten 
 

Hovedmål: 
 

Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud 
som dekker barn og foresattes behov 

 
Hortensbarnehagen er en lærende organisasjon 

 
 

Fokusområder vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel i perioden: 

 attraktivitet 

 god oppvekst 

 trygghet for innbyggerne 

 natur og miljø 
 
 

Hortensbarnehagens fokusområder for de neste 4 årene (2018-2022): 
 

 Språkmiljø og kommunikasjon 
 

 Bærekraftig utvikling 
 

 Livsmestring og helse 
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5.1 Beskrivelse av hovedmålene 

 

«Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov» 
 
Kvaliteten bygger på grad av måloppnåelse i forhold til: 

• Årsmelding for barnehager (BASIL) 
• Årlig foreldreundersøkelse 
• Ståstedsanalyser  
• Mål og resultatstyring (MRS) 
• Veiledning og tilsyn fra barnehagemyndigheten 
• KOSTRA (kommune- stat – rapportering) 

 
 

«Hortensbarnehagen er en lærende organisasjon» 
 
Kjennetegn ved en lærende organisasjon er: 

1. Pedagogisk ledelse -  som betyr at det settes i gang og ledes refleksjons- og 
læringsprosesser i barnehagen.  

 
2. Systematisk vurdering – som betyr at personalet reflekter over egen praksis i forhold 

til Rammeplanens intensjoner.  
 
Personalgruppen som lærende fellesskap må styrkes gjennom målrettet arbeid og bevisst 
metodebruk.   
Alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. 
I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske 
hvordan man kan lære sammen. 
Å være en lærende barnehage er en arbeidsmåte der kritisk tilnærming og vurdering, deltagelse og 
medvirkning står sentralt.  
Tall og data alene forteller ikke alt, derfor er det viktig å få med tilbakemeldinger fra foreldre og barn. 
Deres vurderinger og erfaringer er viktige kilder til kunnskap. 
 
Forslag til gode spørsmål i analysearbeidet: 

 Hva er vi gode på? 

 Hva er våre sterke sider 

 Hvilken praksis kan bli bedre? 

 Hva er essensen eller mønsteret vi ser? 

 Er kildene relevante og troverdige? 
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5.2 Beskrivelse av fokusområdene 

Forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver følges opp i den enkelte barnehage. 
Hortensbarnehagens valg av fokusområder blir beskrevet i rammeplanen og her er noen viktige 
utdrag: 

 

Språkmiljø og kommunikasjon 
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved 
barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, 
forstå og skape mening.  
Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder 
tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få 
delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.  

 
Bærekraftig utvikling 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, 
økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. 
Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer 
bærekraftige samfunn. 
Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov 
uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og 
handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger 
har konsekvenser for fremtiden. 
Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 
Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. For samiske barn 
betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av naturen. 
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at 
barna opplever tilhørighet til naturen. 
 
Livsmestring og helse 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til 
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et 
barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. 
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, 
fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent 
med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av 
barnehagedagen. 
Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og 
motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle 
matglede og sunne helsevaner. 
Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne 
observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst 
forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette 
kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. 
barnehageloven § 22. 
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6. Målrettet resultatstyring (MRS) 

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde 

1. Attraktivitet 
Mål i økonomiplanen 2018-2021 

1.1    Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov 
 

Indikator/delmål  Ønsket resultat  Akseptabelt 
resultat 

 Ikke godkjent 
resultat 

 Status 
2017 

 
1.1.1     Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via foreldreundersøkelse 

  
4,8 

 
>4,2  <4  4,4 

1.1.2     Personalet i barnehagene har relevant fagkompetanse 

  
Barnehagelærere  

60% 
Fagarbeidere  

30% 
Annen utdanning 

10% 

 

Barnehagelærere  
50% 

Fagarbeidere  30% 
Annen utdanning 

20% 

 

Lik 2013 
Barnehagelærere 

38% 
Fagarbeidere  

20% 
Annen utdanning 

42% 

 

Barnehagelærere 
43,5% 

Fagarbeidere  
25,1% 

Annen utdanning 
31,4% 

1.1.3      Andel menn i barnehagen  30%  20%  <20%  9,3% 

 
1.1.4    Personalet i barnehagene får en årlig kompetanseheving om  
             identifikasjon av sårbare barn 

  Årlig    Ikke gjennomført  Ikke gjennomført 

 
1.1.5   Barnehagemyndigheten fører tilsyn med barnehagenes oppfølging av  
            barnehageloven med forskrifter. 

 8  6  <6  10 
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Tiltak 

Nasjonal foreldreundersøkelse fra Udir gjennomføres årlig  

Ufaglærd personale motiveres til fagutdanning og barnehagelærerutdanning 

Barnehagelærere og styrere motiveres til videreutdanning 

Øke innsatsen for å rekruttere og beholde fagutdannet personale og flere menn ved nye ansettelser 

Barnehagemyndigheten fører 8 anmeldte tilsyn pr år. Uanmeldte tilsyn gjennomføres etter behov. 

Barnehagestrukturplanen 2016-2019 følges opp og rulleres 

Utbygging av nye barnehager følges opp 

Felles kompetanseplan rulleres hvert 3.år med halvårlige tiltaksplaner 

Barnehagene holder seg faglig oppdatert etter egne kompetanseplaner 

Felles prosjektarbeid følges opp i den enkelte barnehage 

Identifikasjon av sårbare barn er tema i Ko-team, på personalmøter og i tverrfaglig samarbeid med barnevern, helsestasjon, familiehuset og Incestsenteret 
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1.2   Alle barn får tilbud om barnehageplass 

 
Indikator/delmål 

 Ønsket 
resultat 

 Akseptabelt 
resultat 

 Ikke godkjent 
resultat 

 Status 2017 

1.2.1 Foresatte får informasjon om barnehagens betydningen for 
integrering, sosial utjevning og barns utvikling 

 100%  90%  <90%  
Tverrfaglig 

samarbeid er 
etablert 

1.2.2 Barn i familier med inntekt under  
fattigdomsgrensen søker ved hovedopptaket og får tilbud om 
barnehageplass 

 100%  90%  <90%  100% 

1.2.3 Barn i familier med inntekt under fattigdomsgrensen søker 
moderasjon på foreldrebetalingen 

 100%  90%  <90%  
Dobbelt så mange 
søkere fra 2016 til 

2017 

1.2.4 Foresatte får informasjon om moderasjonsordningene   100%  90%  <90%  Må kartlegges 

1.2.5 Foresatte til minoritetsspråklige barn informeres og rekruteres 
til å søke barnehageplass 

 35%  30%  <20%  Ny Indikator 

 

Tiltak 

Videreutvikle et godt tverrfaglig samarbeid med helsestasjon, barnevern, familiehuset, NAV og voksenopplæring 

Gjennomføre spørreundersøkelse blant foresatte som ikke søker barnehageplass. Personlig brev i posten. 

Utarbeide bedre og mer tilgjengelig informasjon om barnehagens betydning for barn 

Gjøre informasjon om moderasjonsordningene mer tilgjengelig 

Etterstrebe lavterskelhjelp for søknad om barnehageplass og moderasjon 

Etablere flere barnehageplasser ved behov 
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Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde 

2. God oppvekst 
 

Mål i økonomiplanen 2018-2021 

2.1 Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge 
 

Risikoutsatte barn og deres familier får rett hjelp til rett tid 
 

Indikator/delmål  Ønsket 
resultat 

 Akseptabe
lt resultat 

 
Ikke 

godkjent 
resultat 

 Status 2017 

         

2.1.1   Kollegateam benyttes. Antall drøftinger pr. barnehageår i barneteamet 
  

  
50 saker 

 
 

49-35 
saker 

 

 < 35 saker 
 

 
 

44 saker 
 

2.1.2    Samarbeidsrutiner mellom barnehagene og barnevernet følges opp og 
             evalueres årlig  

  100%  90%  <90%  
Rutinen fulgt, 

men ikke evaluert 
2017 

2.1.3   Samarbeidsrutiner mellom barnehagene og Helsetjenesten for barn og unge 
            følges opp og evalueres årlig  

  100%  90%  <90%  
Rutinen fulgt, 

men ikke evaluert 
2017 

2.1.4   Samarbeid om overgang barnehage, hjem og skole er sikret ved  
            rutinebeskrivelser.  Evalueres hvert 2.år. Neste gang 2018 

  
Revidert 

rutine 
 

Rutiner 
under 

revidering 
 

 

Revidering 
ikke 

påbegynt 
 

 Revideres i 2018 

2.1.5   ”Kompetanse for mangfold” - Tverrfaglig arbeid med flerkulturelle Barn,  unge og  
             voksne er implementert i skoler og barnehager 

  100%  90%  <90%  <90%  <90% 

2.1.7   Samarbeidsrutine mellom PPT og barnehagene utarbeides i tråd med  
            barnehageloven §19c 

 
Rutine 

utarbeidet 
 

Rutine i 
prosess 

 
Rutine ikke 
påbegynt 

 Ny indikator 

2.1.8  Utvidet KO-team etableres i barnehagene  Etablert  I prosess  
Ikke 

etablert 
 Ny indikator 
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 Tiltak 

Videreutvikle kildesortering og gjenbruk av materialer 

Ta vare på og reparere eksisterende materiell og utstyr 

Begrense bruk av plast 

Prioritere tid til refleksjon og holdningsskapende arbeid på ulike møtearenaer 

Bruke naturen som lek og læringsarena 

Prosjektarbeid med barn gjennomføres 

Tilrettelegge for progresjon ut fra barnas alder, interesse, erfaringer, synspunkter og initiativ 

Barna får erfaringer med prinsippet: «Fra jord til bord»  
 

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde 

3. Natur og miljø 
Mål i økonomiplanen 2017-2020 

I Hortenskolen og Hortensbarnehagen lærer barn og unge verdien av bærekraftig utvikling 
 
Hortensbarnehagens fokusområde  

Bærekraftig utvikling 

3.1 Barna lærer å ta være på seg selv, hverandre og naturen 

Indikator/delmål   
Ønsket 
resultat 

 Akseptabelt 
resultat 

 
Ikke 

godkjent 
resultat 

 Status 2017 

3.1.1  Barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse  Mål i årsplan  I prosess  Ingen mål i 
årsplan 

  
I prosess 

3.1.2   «Plan for bærekraftig utvikling» implementeres i barnehagene  
Implementert  I prosess  Ikke 

påbegynt 
  

I prosess 

3.1.3  Barnehagene benytter ukentlig naturmiljøet i sitt pedagogiske arbeid og gir 
barna mange erfaringer som gjør at de vil bli glad i og ta vare på naturen 

 100%  90%  <90%  I prosess 

3.1.4    Personalet arbeider bevisst for at alle skal oppleve tilhørighet, vennskap og  
             Fellesskap 

 100%  95%  >95%  Ny indikator 

3.1.5   Barn ytrer seg, deltar og får erfaringer gjennom demokratiske prosesser  100%  95%  >95%  Ny indikator 
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Hortensbarnehagens fokusområde  

4. Livsmestring og helse 

 

4.1. Hortensbarnehagen skal fremme barns fysiske og psykiske helse 

 
Indikator/delmål 

 Ønsket resultat  Akseptabelt 
resultat 

 Ikke godkjent 
resultat 

 Status 2017 

4.1.1     «Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i  
              barnehager og skoler i Horten kommune» er  
              implementert   

 100%  I prosess  Ikke påbegynt  Ny indikator 

4.1.2 Utarbeide «HOPP barnehageplan» som ivaretar 

kosthold, aktivitet, hvile og psykisk helse 
 Utarbeidet  I prosess  Ikke påbegynt  Ny indikator 

4.1.3 Personalet har kunnskap for å kunne forebygge og 

oppdage omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. 
 

Personalet har 
nødvendig 
kunnskap 

 

Pedagogiske 
ledere har 
nødvendig 
kunnskap 

 
<40% av personalet 

har nødvendig 
kunnskap 

 Ny indikator 

4.1.4 Personalet er bevisst sitt arbeid med å utjevne sosiale  

              forskjeller i barnehagen 
 100%  I prosess  Ikke påbegynt  Ny indikator 

4.1.5 Personalet sikrer gode tilknytningsrutiner som ivaretar  
trygge overganger. 

 
Rutiner 

utarbeidet 
 I prosess  Ikke påbegynt  Ny indikator 

 
 

Tiltak 

«Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehager og skoler i Horten kommune» implementeres i hele personalgruppa gjennom ulike møtearenaer 

Etablere en arbeidsgruppe som lager forslag til «HOPP barnehageplan» som ivaretar kosthold, aktivitet, hvile og psykisk helse  

Alle barnehager gjennomfører interne ko-team hvor man går gjennomgår barnegruppene 

Barnehagene samarbeider med Incestsenteret 

Barnehagene samarbeider med barnevernstjenesten og helsetjenesten i henhold til utarbeidet plan 

Barnehagene bruker kollegateam ved behov 

Gjennomføre årlig kunnskapsdeling internt i barnehagen eller mellom barnehager i forhold til sårbare barn 

Personalet legger til rette for at alle barn er likeverdige deltakere i barnehagelivet uavhengig av økonomi, etnisitet, kultur, språk og bruker barnehagens 
mangfold som en ressurs. 
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Barnehagene bruker felles referanserammer i prosjekt og lek, slik at alle barn har mulighet til å delta på like premisser 

Barnehagen har en plan for tilvenning som ivaretar nye barn 

Barnehagen har en plan for overgang til ny avdeling 

Barnehagen følger plan for overgang barnehage, hjem, skole, SFO. (Foresattes perspektiv ivaretas i planene) 

Barnehagen har ansvar for at alle skal ha mulighet til å delta i arrangementer i regi av barnehage og FAU, og ha færrest mulig utgifter for dette 

Personalet bruker barnehagens mangfold som en ressurs. 

Barnehagen er moderne og fremtidsrettet 

Personalet hever sin kompetanse rundt tilknytning 

Personalet omsetter refleksjoner og teori fra  «Barns trivsel -  voksnes ansvar» til praktisk arbeid 

Implementering: «Veileder for kompetanse og mangfold» 

Personalet lager gode arenaer for demokratiske prosesser 
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Hortenbarnehagens fokusområde 

5. Språkmiljø og kommunikasjon 

 

5.1 Barnehagen skaper et godt språkmiljø for alle barn 
 

 
Indikator/delmål 

 Ønsket resultat  Akseptabelt 
resultat 

 Ikke godkjent 
resultat 

 Status 2017 

5.1.1   Personalet har kunnskap om hva et godt språkmiljø er  
  100%  90%  <90%  Ny indikator 

5.1.2   Personalet fanger tidlig opp barn med forsinket språkutvikling og 
            barn som er lite språklig aktive  100%  90%  <90%  Ny indikator 

5.1.3   Personalet har kunnskap om barn som lærer flere språk samtidig 
  100%  90%  <90%  Ny indikator 

5.1.4   Personalet har kunnskap om barns ulike kommunikasjonsuttrykk 
            og språk 
 

 100%  90%  <90%  Ny indikator 

5.1.5   Personalet har kunnskap om bruken av barnelitteratur 
  100%  90%  <90%  Ny indikator 

5.1.6   Personalet har kunnskap om hvordan vi inviterer barna til ulike  
            typer samtaler, der barna får anledning til å fortelle, undre seg,        
            reflektere og stille spørsmål.  
 

 100%  90%  <90%  Ny indikator 

5.1.7 Personalet bruker veilederen «Språk er mye mer enn bare prat» 
  100%  90%  <90%  Ny indikator 
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Tiltak 

Sette av tid til refleksjon på de ulike møtearenaene 

Lese aktuell faglitteratur (f.eks Liv Gjems «Hverdagssamtaler») 

Ta i bruk ulike språkverktøy 

Tilrettelegge det fysiske miljøet 

Lek 

Systematisk observasjon av barnegruppa 

Inkludere alle barn i språkstimulerende aktiviteter 

Jevnlig fokus på enkeltbarn på avdelingsmøter 

Erfaringsdeling på tvers av barnehagene 

Utarbeide rutine for hvordan vi samtaler om barnets morsmål 

Bruk av tolk i foreldresamtaler 

Systematisk observasjon av enkeltbarns kommunikasjonsuttrykk og språk 

Fokus på den enkelte barn på avdelingsmøter 

Personalet deltar på aktuelle kurs og foredrag  

Bli kjent med nyere barnelitteratur 

Dele praksisfortellinger 

Drøfte hva den gode samtale er 

Kollegaveiledning 

Veilederen «Språk er mye mer enn bare prat», tas opp med jevne mellomrom i personalgruppa 
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Kapittel C – Felles rutiner og prosesser 

7. Felles rutiner  

Kommunale barnehager har vedtatt felles rutiner for tjenesteområde barnehage. I tillegg følger 
barnehagene kommunens overordnede og tverrfaglige dokumenter og rutiner.  
 
Privat barnehager følger kommunens rutiner og / eller har tilsvarende rutiner for sine virksomheter. 
 
Horten kommune   - rutine for Familie- og nettverksråd  
Horten kommune   - samarbeidsrutine NAV Integreringsavdeling og kommunalområde 
Oppvekst  
Horten kommune   - rutine samarbeid kommunalomr. Oppvekst og Enhet for rus og 
psykisk helse 
Horten kommune   - arkivplan  
Horten kommune   - ansattbevis - rutine for bestilling og produksjon  
Horten kommune   - overføring av brukere fra Oppvekst til Helse og velferd  
Horten kommune   - IT strategi  
Kommunalområde Oppvekst  - handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehage og skole 
Kommunalområde oppvekst  - rutine for samarbeid helstasjonen og barnehagene  
Kommunalområde oppvekst  - databehandleravtaler  
Kommunalområde Oppvekst  - felles rutiner  
Kommunalområde Oppvekst  - rutine for medisinutdeling i skole/sfo og barnehage  
Tjenesteområde barnehage  - rutine for tilsyn fra barnehagemyndigheten  
Tjenesteområde barnehager  - rutine for politiattest  
Tjenesteområde barnehage  - spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging 
Tjenesteområde barnehage - rullering av ansatte i kommunale barnehager  
Tjenesteområde barnehage  - intern rutine mot vold i nære relasjoner 
Tjenesteområde barnehage  - plantid for barnehagelærere 2016 - 2017  
Tjenesteområde barnehage  - minoritetsspråklige barn  
Tjenesteområde barnehage  - virksomhetssamtale  
Tjenesteområde barnehage  - samarbeid barnehage og barneverntjenesten  
Tjenesteområde barnehage  - rutine for behandling av begjæring om innsyn  
Tjenesteområde barnehager  - betalingsmoderasjoner  
Tjenesteområde barnehage  - vedtekter for kommunale barnehager 
Tjenesteområde barnehage  - godkjenning av barnehager 
Tjenesteområde barnehage  - dispensasjoner  
Tjenesteområde barnehage  - IKT  
Tjenesteområde barnehage  - årsplan  
Tjenesteområde barnehage  - kveldsarbeid i barnehagen  
Tjenesteområde barnehage  - opplysningsplikt til barnevernet  
Tjenesteområde barnehage  - overgang fra barnehage til skole  
Tjenesteområde barnehage  - språkmiljø og språkstimulering 
Tjenesteområde barnehage  - stillingsbeskrivelser  
Tjenesteområde barnehage  - syke barn og smittevern  
Tjenesteområde barnehage  - tilsynsstrategier  
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8. Felles prosesser 

 
Hortensbarnehagen, under ledelse av styrer, har en meget god kultur for å utvikle barnehagenes 
kvalitet i fellesskap. Årslig nedsettes det arbeidsgrupper og igangsettes prosesser på tvers av 
barnehagene. 
Administrasjonene deltar, leder og koordinerer prosessene. 
 

For tiden er følgende 
prosesser i gang 

Deltakere Frekvens 

Kompetansegruppe Skavli, Bjørnestien, 
Rørehagen, Blåbærlyngen, 
Barnas, Espira 
Baggerødbanen 

5-7 møter i året og etter 
behov 

Kollegagrupper for styrere 
 

Styrerne er delt i 2 grupper Månedlig 

Data – og nettsider 
 

Nordskogen, Karljohansvern, 
konsulent 

Kontinuerlig  

HOPP - plan KJV, Strandparken, 
Stifinneren, Nordskogen, 
Hopp-koordinator 

Ikke påbegynt 

HOPP matinnkjøp 
 

KJV, konsulent, innkjøpssjef  

Risikoutsatte barn for vold og 
seksuelle overgrep 

Skolestarterne i alle 
barnehagene, Incestsenteret 
i Vestfold 

Årlig 

Lekeressurs 
 

Borre S&I, Espira 
Baggerødbanen 

 

Økologisk mat Bjørnestien, Blåbærlyngen, 
Espira Nykirke, Debio 

 

Partnerbarnehager HSN Søknader sendt fra nesten 
alle barnehagene 

4-årsperiode 
2018-2022 

Kollegateam Rådgiver, representanter fra 
tjenestene i Oppvekst og NAV 

Hver mandag 

Samarbeid barnevern og 
barnehager 

Vedlikehold av rutinen: 
Strandparken,  
Nordskogen, Espira Nykirke, 
Skavli, barneverntjenesten  

Årlig  

Samarbeid helsestasjon og 
barnehager 

Vedlikehold av rutinen: 
Rørehagen, Borre S&I, 
Bjørnestien, Barnas, 
Nordskogen, Gartnerløkka, 
helsestasjon  

Årlig 

Modellkommuneprosjekt 
 

Alle barnehagene, 
prosjektleder 

 

Samarbeid PPT og barnehage 
 

Blåbærlyngen, Nordskogen, 
Skavli, PPT 

 

Familieråd  
 

Skavli, barn – og 
familietjenesten 
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Kapittel D – Videreføring og oppfølging  

9. Videre arbeid og oppfølging av planen 

Handlingsplanen skal revideres hvert 4. år, neste gang i 2022. 
 
Administrasjonen i samarbeid med styrere og styrerassistenter utarbeider forslag til handlingsplan for 
Hortensbarnehagen  som sendes på høring til følgende instanser: 

 Barnehagenes samarbeidsutvalg 

 FUB Horten 

 Fagforbundet 

 Utdanningsforbundet  

 DELTA 

 Skole 

 Barn – og familietjenesten 

 Offentlig på Horten kommunes nettsider 
 
Handlingsplanen vedtas i Oppvekstledermøtet og sendes som referatsak til Hovedutvalget for Kultur 
Oppvekst og Familie. 
 
Dersom det i fireårsperioden er behov for å endre overordnede målsettinger eller fokusområder skal 
dette behandles i Oppvekstledermøtet. 
Dersom delmål skal endres i løpet av fireårsperioden, skal dette forankres hos barnehagesjefen. 
Indikatorer og tiltak kan revideres administrativt. 
 
Planen skal oppdateres årlig i forhold til status og benyttes som ”Status – og kvalitetsmelding” for 
tjenesteområde barnehage. 
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