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SAMMENDRAG
Denne barnehagemeldingen belyser områdene kvalitet i barnehagene, barnehagestruktur og
kostnader. Den gir et bilde av utfordringer i barnehagesektoren, krav, forventninger, og hvordan
Frogn kommune møter dette. Meldingen gir en analyse av mulige valg innenfor de ulike
områdene og en anbefaling om tiltak.
Meldingens kapittel 1 beskriver bakgrunn for meldingen, høringsprosessen, mandat og
målsetting. Kapittel 2 inneholder en beskrivelse av barnehagetilbudet i Frogn kommune,
nasjonale føringer for barnehagefeltet og lokale satsinger, dagens barnehagestruktur og
kostander på området, samt en beskrivelse av bygningene, full barnehagedekning, og eventuell
kommunal kontantstøtte.
Kapittel 3 gjengir arbeidsgruppens faglige vurderinger av beskrivelsen i kapittel 2, og
anbefalinger for hvert område.
Kapittel 4 inneholder en kort oppsummering av de viktigste anbefalingene.

1. INNLEDNING
1.1

Bakgrunn/hensikt

Kommunestyret vedtok gjennom handlingsprogrammet 2012 – 2015 at rådmannen skulle legge
frem en kommunestyremelding om barnehager i kommunen. Rådmannen etablerte en
barnehagefaglig prosjektgruppe som var supplert med en representant for økonomienheten.
Dette dokumentet inneholder resultatet av prosjektgruppens arbeid og prosjektgruppens faglige
anbefalinger.

1.2

Høringsprosess

Utkastet til meldingen var lagt ut til høring i perioden 7. august til 15. oktober.
Samarbeidsutvalgene (SU) og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved de kommunale
barnehagene pluss eierne for de private barnehagene i kommunen ble bedt om å uttale seg. I
tillegg var høringsutkastet lagt ut på Internett til åpen høring, som også ble annonsert gjennom
oppslag i lokalavisen.
Det kom inn 14 høringsuttalelser. Prosjektgruppen har vurdert alle innspillene, og på enkelte
områder justert meldingen etter innspillene. I tillegg ble tabellene oppdatert med aktuelle data.

1.3

Mandat

Mandatet for barnehagemeldingen har vært følgende:







Beskrive innhold og kvalitet
Beskrive Utfordringer på kort og lang sikt
Beskrive alternativer for fremtidig barnehagestruktur og fremtidige investeringer
Strategi som til enhver tid sikrer full barnehagedekning og full kapasitetsutnyttelse
Alternativ for organisering av barnehagetilbudet i Frogn
Nasjonale føringer fra statlige myndigheter
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1.4

Mål

1.4.1 Effektmål
Et barnehagetilbud med økt kvalitet og et kostnadsnivå på linje med sammenlignbare
kommuner
1.4.2 Resultatmål
1. Beskrive innhold og kvalitet
2. Alternativer for fremtidigbarnehagestruktur og fremtidige investeringer
3. Alternativ for organisering av barnehagetilbudet i Frogn kommune
4. Beskrive utfordringer og muligheter på kort og lang sikt
5. Strategi og virkemidler som til enhver tid sikrer full barnehagedekning og full
kapasitetsutnyttelse

2. FAKTABESKRIVELSE AV BARNEHAGESEKTOREN I FROGN KOMMUNE
Enhet barnehager består av 6 kommunale barnehager, spesialpedagogisk team,
barnehagekonsulent og enhetsleder. Den syvende kommunale barnehagen ligger i enhet Dal
skole og barnehage, på grunn av spesielle lokale forhold. Det har vært en styrke å ha
barnehagene samlet i en enhet for å kunne satse helhetlig på barnehageutvikling, og ha felles
faglig plattform for barnehagene.
Strukturen i barnehageenheten:
 Enhetsleder er ansvarlig for hele barnehageområdet, er leder for barnehagekonsulent,
leder for spesialpedagogisk team, barnehagestyrerne, og rapporterer til kommunalsjef
for oppvekst og kultur
 Styrere leder sine barnehager og rapporterer til enhetsleder
 Pedagogiske ledere er ansvarlige for det pedagogiske arbeidet på sin avdeling og
rapporterer til styrer
 Assistenter/fagarbeidere rapporterer til pedagogisk leder
 Spesialpedagogisk team arbeider ut mot alle private og kommunale barnehager som har
barn med spesielle behov. Leder for teamet rapporterer til enhetsleder
Det er 8 private ordinære barnehager og 6 private familiebarnehager i kommunen. Disse er i
liten grad omtalt i denne meldingen, bortsett fra de områdene kommunen har ansvar for og
innflytelse på driften. Kommunen har etter barnehageloven en dobbeltrolle som både
barnehagemyndighet og barnehageeier. I Frogn er både myndighetsutøvelsen og driften av de
fleste kommunale barnehagene lagt til enhetsleder for barnehager. Som barnehageeier har
Frogn kommune også arbeidsgiveransvaret for et betydelig antall ansatte i de kommunale
barnehagene.
Blant kommunens oppgaver som barnehagemyndighet er beregning og utbetaling av
kommunale tilskudd til de private barnehagene i kommunen en sentral oppgave. Omfanget av
tilskuddet er avhengig av kostandene pr barnehageplass i kommunale barnehager, dvs at
kommunale og private barnehager i samme kommune har likeverdige økonomiske vilkår.
Med dette som utgangspunkt, og i henhold til mandatet for meldingen, er hovedvekten av denne
meldingen derfor avgrenset til å omhandle de kommunale barnehagene.
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2.1

Innhold og kvalitet – nasjonale føringer

2.1.1

Barnehagelovens og rammeplanens samfunnsmandat

Barnehager er hjemlet i Lov om barnehager med forskrifter. Rammeplan for barnehager styrer
kravet til innhold i barnehagen. Lov og rammeplan sier at barnehagen skal gi omsorg,
tilrettelegge for lek og fremme læring og danning.
Dette betyr at barnehagen skal:
 Støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas
 Tilby barn under 6 år et omsorgs – og læringsmiljø som er til barns beste
 Sikre barn et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og
funksjonsnivå. Trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger
 Styrke barns muligheter for læring og aktiv deltagelse i fellesskap med jevnaldrende
 Ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med
eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov
 Ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller
 Ha en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing
 Støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger
Forskning som foreligger antyder at de viktigste faktorer for å fremme barns utvikling i et
barnehagetilbud er følgende: ( utdrag fra St. meld.41)








Samspillet mellom voksne og barn er kjennetegnet av at de voksne er lyttende,
omsorgsfulle og tilgjengelige
Godt utdannet personale
Gode fysiske rammer
Gruppestørrelser som gjør det mulig for de voksne å samhandle med barna på en god
måte.
Kontroll som sikrer konsistent behandling
Personalutvikling som sikrer kontinuitet, stabilitet og kompetanse
En utviklingsorientert læreplan

2.1.2

Barnehagemyndighetens ansvar, hjemlet i Lov om barnehager



Godkjenning av barnehager (lov om barnehager § 10) Kommunen avgjør søknad om
godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold.
Det er etablert rutiner for godkjenning av nye barnehager. Etablerer av ny barnehage søker
kommunen om godkjenning. Aktuelle instanser i kommunen må gi sin godkjenning før
barnehagemyndigheten fatter det endelige vedtaket.



Tilsyn av barnehager (Lov om barnehager § 16 Tilsyn). Kommunene fører tilsyn med
virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi merknader, avvik og pålegg om retting av
uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter.
Tilsynsmyndigheten har også rett/plikt til å stenge virksomheter som ikke driver etter
Barnehageloven



Behandle søknader om dispensasjoner fra utdanning som førskolelærere.
Kommunen må påse at personalet i barnehagene tilfredsstiller krav om en forsvarlig
pedagogisk og administrativ ledelse (§ 17 og 18 i barnehageloven), der det blant annet står
at en førskolelære skal ha ansvar for inntil 9 barn under 3 år eller 18 barn over 3 år.
Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter gjeldene regler.
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Ansvarlig for å legge til rette for en samordnet opptaksprosess ( § 12) og i tråd med
forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. ( § 1 til § 13)
Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. ( § 13)
Kommunens ansvar for en samordnet opptaksprosess i private og kommunale barnehager
er forskriftsfestet



Offentlig tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. ( § 14) og forskrift om
likebehandling ved tildeling av offentlige tilskudd. ( § 1 til § 14). Herunder kommer
refusjoner av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner. De private barnehagene skal
likebehandles med de kommunale og får tildelt en sum pr. barn som er beregnet ut fra
kostnader i kommunale barnehager. Dersom kommunale barnehager overskrider
budsjettene eller bruker mindre enn vedtatt budsjett, skal dette avregnes påfølgende år.
I tillegg til det ordinære offentlige tilskuddet utbetales det også tilskudd som dekker tap
inntekt på grunn av søskenmoderasjon og nedsatt sats. Tilskudd til barnehager som har
ekstraansatte knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne dekkes også av kommunen.



Fastsette foreldrebetaling ( § 15)
For fastsettelse av foreldrebetaling følges til enhver tid forskriften om makspris og
søskenmoderasjon. Satser for redusert betaling for foresatte med nedsatt betalingsevne
fastsettes årlig i Handlingsprogrammet.

2.1.3 Føringer og signaler fra Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet har de siste årene utarbeidet følgende sentrale styringsdokumenter
på barnehageområdet:
«…og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring» - St.melding nr. 16 (15.12.2006)
Meldingen omhandler viktigheten av å starte opplæring i grunnleggende ferdigheter tidlig i
barnets liv. Videre synliggjør meldingen barnehagenes viktige rolle som en del av
utdanningssystemet og dermed betydningen for barnets livslange læring.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/stmeld-nr-16-20062007-.html?id=441395
«Kvalitet i barnehagen»- St.melding nr. 41 ( 20.05.2009 )
Meldingen definerer tre mål for kvalitet i barnehagen:
1. Sikre likeverdig og høy kvalitet i barnehagen
2. Styrke barnehagen som læringsarena
3. Alle barn skal få delta i et inkluderende fellesskap
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stprp/20062007/stprp-nr-1-2006-2007.html?id=298409
« Med forskertrang og lekelyst» - NOU ( 01.10.2010 )
Brennautvalget presenterte sin NOU 01.10.2010. Hovedinnholdet i denne omhandler å sikre at
alle førskolebarn, uavhengig av funksjonsevne og sosial bakgrunn får mulighet til å delta i et
systematisk pedagogisk innhold.
Konklusjonen er at barnehage er den viktigste arenaen for å gi dette tilbudet, men at det ikke
arbeides systematisk nok i barnehagene. Det foreslås derfor en del endringer i Rammeplanen for
barnehager. Videre påpekes behovet for økt antall førskolelærere og kompetanseheving.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/nou-2010-8.html?id=616123
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« Mangfold og mestring» - NOU ( 01.06.2010)
Utvalget presenteret sin NOU 01.06.2010. Den omhandler barn med annen kulturell bakgrunn
og hva som er viktig å ha fokus på. Viktigheten av et helhetlig tilbud og tidlig start i barnehage er
omtalt som et av de viktigste tiltakene. Videre er det stor fokus på språk og tidlig kartlegging av
dette for å kunne sette inn tiltak før skolestart.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/NOU-2010-7.html?id=606151
Språkstimulering og språkkartlegging i barnehagene - rapport
På bakgrunn av NOU « Mestring og mangfold» ønsker Kunnskapsdepartetmentet å innføre
systematisk kartlegging av språket til alle barn i barnehagene. I den forbindelse fikk Rambøll
Management et analyseoppdrag hvor de innhentet kunnskap om i hvilken grad kommunene har
tilbud om språkstimulering for barn som ikke går i barnehage og i hvilken grad kommunene har
tatt initiativ til språkkartlegging av barn i og utenfor barnehager (kommunale og private)
Videre omtales de ulike eksisterende kartleggingsverktøyer som finnes, og alle defineres som
lite egnet.
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rapporter%20og%20planer/Slut
trapport%20språkstimulering%20og%20språkkartlegging.pdf
« Til barnas beste» - NOU 16.01.12
Øie-utvalget presenterte sin NOU 16.01.12.
Hovedsaken i denne meldingen er forslag til endret Barnehagelov. Utvalget foreslår:
 At hensynet til barnet lovfestes
 At barnehagebarn får rett til et godt fysisk og psykisk miljø
 At lovfesting av bestemmelse om barns rett til å tilhøre en barnegruppe og om
barnegruppens størrelse
 Regulering av grunnbemanning
 Regulering av den pedagogiske bemanningen
 Lovbestemme at barnehagens areal inne og ute skal være trygt og pedagogisk forsvarlig.
 Lovfestet krav til kommunens utførelse av myndighetsoppgaver
 Lovfestet krav om tverrfaglig arbeid – utarbeide rutiner for samarbeid
Utvalgets forslag til ny barnehagelov skal behandles av Stortinget våren 2013.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2012/nou-2012-1.html?id=669113
«Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år?»
Høgskolen i Oslo og Akershus, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, presenterte sin
forskningsrapport april 2012. Rapporten inneholder flere forskningsrapporter knyttet til de
minste barna i barnehagen. Alle fremhever barnehager med høy kvalitet som vesentlig for barns
kognitive, sosiale og språklige utvikling. Høy kvalitet beskrives i stor grad som barnehager der
personaltettheten er stor, det er et stabilt personale og personalet har god utdanning. Effektene
som beskrives med hensyn til barnehagedeltakelse er gjennomgående positive. Interaksjon
mellom førskolelærer/voksen og barn i barnehagen er en av nøkkelfaktorene som løftes fram
som positiv for små barns læring og utvikling. En annen faktor er at det bør arbeide erfarne og
sensitive voksne som kan skape et stressfritt miljø, noe som også avhenger av antall barn per
voksen og hvor stor barnegruppen er.
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rapporter%20og%20planer/Rev
_11_04_12_forskningsoversikt.pdf
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«Fremtidens barnehage» - varslet stortingsmelding
En ny melding om fremtidens barnehage er varslet for våren 2013

2.2

Innhold og kvalitet – Lokal kvalitetsutvikling

2.2.1 Tidlig innsats
Kommunestyret i Frogn vedtok i september 2010 enstemmig en ny Ruspolitisk handlingsplan
(RUSH).
Et av tiltakene i handlingsplanen er gjennomføringen av kompetansetiltak for å avdekke
risikogrupper og innføringen av Kvello-modellen i barnehagene. Kvello-modellen, som er
utviklet ved Universitetet i Trondheim (NTNU), er en tverrfaglig modell hvor målet er å komme
tidlig inn med riktig tiltak til rett tid for barn og familier. Erfaringene så langt i Frogn viser
allerede at flere barn blir oppdaget tidlig gjennom denne måten å arbeide på, ved at flere
barnehagebarn enn tidligere nå blir meldt til hjelpeinstansene. Erfaringer fra andre kommuner
tyder imidlertid på at man vil se full effekt av satsingen første etter noen års drift.
Det er klare nasjonale målsettinger at førskolebarn med behov for ekstra hjelp skal få nødvendig
hjelp så tidlig som mulig, og at tverrfaglig samarbeid skal vektlegges. Kvello -modellen prøves ut
i 7 kommunale og 6 private barnehager, og flere fagpersoner i Enhet for barn, unge og familier
(BUF) skal ut i barnehagene, observere barna i lek og samspill hjelpe barnehagepersonalet å se
hvilke barn/familier som er i faresonen. Målet er at denne måten å organisere tverrfaglig
samarbeid på skal bli en fast organisering i barnehagene i Frogn. Alle fagpersoner skal bidra
med sin kompetanse og erfaring til det beste for barnet og familien. Ved å styrke kompetansen i
barnehagene og sørge for at ansatte i BUF har en bruker nær profil, ønsker Frogn kommune å
bidra til gode oppvekstsvilkår for alle barn i kommunen.
2.2.2 Nye metoder i det spesialpedagogiske arbeidet
Spesialpedagogisk team (SPT) i Frogn består av tre spesialpedagoger med spisskompetanse, en
støttepedagog, en musikkterapeut og en logoped. Med unntak av logopeden arbeider SPT med
arbeid knyttet til barn med spesielle behov i kommunale og private barnehager.
SPT utarbeider en spesialpedagogisk plan for barnet, i samarbeid med foreldre og barnehage, og
denne er utgangspunktet for det videre arbeidet. Inntil nylig har spesialpedagogene hatt
«undervisning» ute i barnehagene med de barna som har vedtak på timer. Det vil si at SPT selv
har utført mange av tiltakene som er knyttet til barnets spesialpedagogiske plan.
For å få til en mest mulig hensiktsmessig bruk av SPT sin tid ute i barnehagene har teamet i
hovedsak gått over til veiledning av barnehagenes personale og dermed mindre arbeid direkte
med barna. Dette har bidratt til at spesialpedagogene har mer tid til å være i barnehagene som
veiledere, modeller, observatører, møtedeltakere og ikke minst til å foreta observasjon og
veiledning på systemnivå. Barnehagens personale utfører tiltakene ut fra planene som er lagt
noe som gjør at barna får et tilpasset tilbud som gjennomsyrer hele barnehagedagen.
Endringene i arbeidsformen medfører at personalet i barnehagen i langt større grad er involvert
i det spesialpedagogiske arbeidet. Ut fra denne måten å jobbe på så erfarer vi allerede at langt
flere barn blir sett og at det gir en kompetanseheving av personalet.
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Fra august 2012 prøver SPT ut en modell hvor en gruppe barn med nedsatt funksjonsevne
samles på en avdeling sammen med funksjonsfriske barn. Avdelingen blir et styrket tilbud med
ekstra bemanning. Dette vil gi barna med ekstra behov for oppfølging og tilrettelegging, et godt
barnehagetilbud.
2.2.3 Forebyggende helse
Barnehagen er en viktig forebyggende arena i et folkehelseperspektiv.
I Rammeplanen for barnehager står det følgende om fagområdet som Kropp, bevegelse og helse:
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna
• får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
• skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer
• videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske
følsomhet
• får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider
• utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en
forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen
• utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige
• får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt
kosthold
Barnehagene er opptatt av forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet og sunt kosthold.
Det legges vekt på mye fysisk aktivitet både innad i barnehagene, turer i skog og mark og i
skolenes gymsaler. Flere av barnehagene har faste utegrupper og/eller faste dager de er ute på
tur med grupper av barn.
I tillegg til fysisk aktivitet er sunt kosthold viktig i alle barnehagene. Selv om barnehagene ikke
serverer alle måltider er det fokus på dette i samtaler med foresatte og ved barnas måltider. I
forbindelse med feiring av bursdager har flere barnehager redusert servering av kaker o.lign. og
tilbyr heller barna spennende frukter og bær.
2.2.4 Matematikk i barnehagen
I Handlingsprogrammet for 2013 – 2016 står følgende tiltak beskrevet:
«Fornyet kommunal satsing på matematikk i barnehager og skoler. Gjennom
matematikkforberedende aktiviteter i barnehager og tilpasset opplæring i alle skolene, samt
varierte undervisningsmetoder, kompetanseheving og økt bruk av konkretiseringsmateriell».
Rammeplanens fagområde «Antall, rom og form», sier at barnehagen skal legge til rette og
oppmuntre/stimulere barnas forskertrang. De skal gjennom lek, eksperimentering og
hverdagsaktiviteter utvikle sin matematiske kompetanse.
Gjennom arbeid med antall, rom, og form skal barnehagen bidra til at barna:
 opplever glede over å utforske og leke med tall og former
 tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper
 erfarer, utforsker og leker med form og mønstre
 erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne
 erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering
Barnehagene har matematikk som sitt satsingsområde og har nedfelt dette i sine årsplaner.
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2.2.5 Kommunikasjon, språk og tekst
I Rammeplanens fagområde « Kommunikasjon, språk og tekst» pålegges barnehagen gjennom
sitt arbeid å bidra til at barna:
 lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne
 videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å
skape positive relasjoner i lek og annet samvær
 får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper,
samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping
 lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og
bokstaver
 bli kjent med bøker, sanger, bilder, media mm
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.
Språklige ferdigheter observeres og dokumenteres hos alle barn i Frognbarnehagene fra 2årsalderen. I denne sammenhengen blir det benyttet et skjema som heter TRAS (tidlig
registrering av språk). Skjemaet gir et bilde av barns språklige utvikling og begrepsforståelse i
perioden 2 år til 5 år. Kartleggingen gir et grunnlag for personalet å vurdere om spesielle tiltak
må settes inn i forhold til enkeltbarn. Dersom barnet fortsatt har språkvansker når det skal
begynne på skolen blir kartleggingsskjemaet, etter samtykke fra foresatte, overlevert til skolen.
2.2.6 Språklig og kulturelt mangfold
Barnehagene i kommunen har barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn. Det har de siste
årene vært behov for kompetanseheving innen flerkulturell forståelse og språkstimulering.
Kommunen har vært aktiv i et regionalt fagnettverk for faglige forvaltere som har sin oppgave i å
forvalte tilskuddet til nettverkene og dele erfaringer med andre regionale fagnettverk.
Nettverket har samarbeidet om flere prosjekter sammen med Høgskoler og Nasjonalt senter for
flerkulturell opplæring (NAFO).
Det har vært avholdt kurs og etterutdanning for barnehagene innen flere områder som
språkstimulering (Lær meg norsk før skolestart) og kulturkunnskap og kommunikasjon.
Flere ansatte har hatt kurs i flerkulturell forståelse og i kurs Lær meg norsk før skolestart. En av
støttepedagogene som er knyttet til spesialpedagogisk team skal ha ansvar for videre oppfølging
ute i barnehagene. To ansatte, den ene styrerassistent og den andre spesialpedagog, deltar i
etterutdanning i Flerkulturell veiledningsteknikk og kulturcoaching. Et av temaene i denne
utdanningen er « Barneoppdragelse i et kulturelt perspektiv».
2.2.7 Samarbeid med andre enheter
Samarbeid mellom barnehager og skoler er hjemlet i Barnehagelovens forskrift, Barnehagens
innhold og oppgaver (kap.5), der barnehagene pålegges å nedfelle dette i sine årsplaner og påse
at overgangen til skole blir bra for barna. Barnehage- og skolelederne har i flere år hatt faste
halvårige samarbeidsmøter. Tema på møtene har vært overgangsrutiner for å skape helhet og
sammenheng for barna når de går fra barnehage til skole. Overgangsrutinene er skriftliggjort og
skal være kjent for alle i barnehagene og skolenes småskoletrinn.
Frogn kommune har to forpliktende planer som går fra barnehagen og ut ungdomsskolen:
 Plan for språkstimulering og lese-/skriveopplæring i barnehager og skoler
 Kuleramma – en helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn.
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Både barnehagene og skolene har kommunale planer som omhandler det psykososiale miljøet
for barna / elevene:
 Akka bakka bunka rakka topp stopp (barnehagene)
 Ingen ut av rekka går (grunnskolene)
Disse planene handler om det psykososiale miljøet i barnehager og skoler. Selv om det ikke er
utarbeidet en felles plan på dette området, er det en klar sammenheng i innholdet i planene.
Barnehagenes plan er forebyggende og omhandler viktigheten av de voksnes kompetanse for å
arbeide med uønsket adferd hos barn.
I tillegg er det utarbeidet en veileder til bruk i barnehagene i arbeidet med de eldste barna.
Denne skal sikre at personalet er bevisste på hva barna skal ha gjennomgått før skolestart.
Barnehagene har også et tett samarbeid med Enhet for barn, unge og familier (BUF). Det er
etablert samarbeidsavtale med barnevernet der avtalen og samarbeidet vurderes i halvårlige
møter. Hver barnehage har sin kontaktperson i barnevernet.
Satsingen på tidlig innsats (Kvello) innebærer et faglig samarbeid mellom barnehagene og alle
tjenestene i BUF.
Barnehagene samarbeider også nært med Enhet for teknisk drift og forvaltning, som er
driftsenhet av alle de kommunale barnehagebyggene.
2.2.8 Kompetanseutvikling
I perioden 2007 – 2011 har det vært en statlig kompetansestrategi i barnehagesektoren.
Frogn kommune har etter søknad fått tildelt kompetansemidler til tiltak knyttet til de nasjonale
prioriterte områdene:
- Pedagogisk ledelse
- Barns medvirkning
- Språkmiljø og språkstimulering
- Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.
- Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med spesielle behov
Kommunen har utarbeidet kompetanseplaner og gjennomført kurs /kompetanseheving for
kommunale og private barnehager innenfor alle disse områdene i disse årene.
For 2012 søker kommunen midler på kompetanseheving innenfor området:
- Vennskap og tilhørighet
- Læring og danning
- Medvirkning og deltagelse
Alle førskolelærere i private og kommunale barnehager har gjennomført et 4 dagers kurs i Tidlig
innstas (Kvello). Opplæringen av resten av personalet og nye førskolelærere gjøres lokalt.
De kommunale barnehagene har startet en prosess der alle ansatte deltar i arbeidet med å lage
en felles pedagogisk overbygning for de kommunale barnehagene. Arbeidet skal sluttføres i
løpet av 2013.
2.2.9 Rekruttering
Det har gjennom flere år vært utfordrende å rekruttere pedagoger til barnehagene.
Førskolelærermangelen er en generell utfordring i flere kommuner på grunn av stor utbygging
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av barnehager de senere årene. Frogn har hatt den laveste dekningen sammenlignet med
nabokommunene, men dette bildet har endret seg betraktelig nå. Kommunen har en økning av
søkere til ledige stillinger, og 6 assistenter som utdanner seg til førskolelærere på Høgskolen i
Oslo og Akershus og er ferdig med utdannelsen sin i januar 2013. Disse er alle sikret jobb i
kommunens barnehager. Dette betyr at det foreløpig kun mangler to førskolelærere i stillingene
fra januar 2013. Lønnsmessig ligger førskolelærere i frogn på ca samme nivå som andre
kommuner i Follo.
2.2.10 Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse er et viktig virkemiddel for å måle foresattes opplevelse av barnehagens
kvalitet. Det ble gjennomført brukerundersøkelser i de kommunale og private barnehagene i
2006, 2009 og i 2012. Slike undersøkelser bør gjennomføres noe oftere.

2.3

Dagens barnehagestruktur og kostnader

Effektmålet for barnehagemeldingen er definert som Et barnehagetilbud med økt kvalitet og et
kostnadsnivå på linje med sammenlignbare kommuner. Prosjektgruppen har derfor vært opptatt
av å vise muligheter for hvordan Frogn kommune kan få realisert mest mulig kvalitet i tilbudet
innenfor de økonomiske rammene som kommunen har til disposisjon.
2.3.1

Oversikt kommunale barnehager pr. 01.01.2013

Fig.1

Barnehage
Bilitt

Antall
barn
52

Voksentetthet
pr. ansatt

Organisering

3,5 barn under 3 år
6 barn over 3 år

Barna er fordelt på en gruppe med 14 barn under
3 år, mens de øvrige 42 barna over 3 år er fordelt
på 3 grupper.
Barna er fordelt på 2 hus. 18 barn 3-6 år er
organisert i en gruppe/avdeling. En
blandingsavdeling på 16 barn.
Barna er fordelt på 5 hus, to avdelinger med 14
barn under 3 år. De øvrige 55 barna er fordelt på
de 3 andre husene.
Barna er fordelt på 2 grupper med 14 barn under
3år i hver, og 3 grupper med 18 barn over 3 år.
Barna er fordelt på en gruppe med 14 barn under
3år, en blandingsgruppe med 17 barn og 2
grupper med til sammen 52 barn over 3 år.

Dal

33

3,5 barn under 3 år
6 barn over 3 år

Dyrløkkeåsen

88

3,6 barn under 3 år
6,3 barn over 3 år

Elleflaten

79

Heer

87

3,5 barn under 3 år
6 barn over 3år
3,5 barn under 3 år
6,4 over 3 år

Trollberget

45

3 barn under 3 år
6 barn over 3 år

Ullerud

97

3,5 barn under 3 år
6,4 barn over 3 år

Barna er fordelt på en gruppe med 9 barn under 3
år, en gruppe med 18 barn over 3 år og en
blandingsavdeling på 16 barn
Barna er fordelt på en gruppe på 10 barn, en på
11 barn, en på 14 barn under 3 år. To grupper på
19 barn og en på 24 barn over 3år

Denne oversikten viser at de kommunale barnehagene har ulik størrelse, voksentetthet og
organisering. Voksentetthet og størrelse på barnehagene er det som har størst betydning for
driftskostnadene.
2.3.2 Kostnader små – store barnehager
Frogn har potensiale for lavere kostnader ved å etablere større barnehager. Matrisen under
viser kostnaden pr barn i de ulike kommunale barnehagene.
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Fig.2

Figuren over viser at det er en høy korrelasjon, dvs. at det er en sterk lineær sammenheng
mellom størrelse på barnehagen og enhetskostnaden pr barn i utfallsrommet. Vi ser at det er
mer kostnadseffektivt å drive større barnehager enn små barnehager.
I Frogn er de kommunale barnehagene relativt små. Fire av seks nabokommuner i Follo vi
sammenlikner oss med har større gjennomsnittlige barnehager, som dels er betydelige. I
gjennomsnitt er en kommunal barnehage 38 % større i Enebakk enn i Frogn.
Fig.3

Gjennomsnittlig størrelse på barnehagene
90
80

70

Barn pr. barnehage

60
50
40
30

20
10
0

Frogn 11
58,6

Ås 11
71,6

Vestby 11
68,8

Nesodden 11
54,1

Enebakk 11
81,0

Oppegård 11
49,2

Ski 11
66,2

Landet 10
49,6

Private

24,1

37,9

39,3

18,1

44,5

21,1

35,3

38,9

Alle

36,6

49,6

51,1

27,3

52,9

42,8

53,5

43,8

Kommunale
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Figuren viser også at de private barnehagene er større i kommuner med store kommunale
barnehager. Frogn er alene om å ha små kommunale barnehager og samtidig gi 100 %
driftstilskudd til de private barnehagene. Dette er en svært kostbar løsning for kommunens bruk
av midler til barnehageformål.
Ingen av kommunene i Follo har mindre kommunale barnehager enn private. Dette tyder på at
de private barnehagene prioriterer et godt tilbud til barna fremfor optimal inntjening. Det tyder
også på at de private har gunstige rammebetingelser.
2.3.3 Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager
Private barnehager skal ha lik offentlig finansiering som kommunale barnehager. Å etablere et
godt system og gode rutiner for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager har
vært en utfordrende prosess. Kommunens modell for beregning av tilskuddene har blitt endret
og tilpasset flere ganger etter at sektoren ble rammefinansiert fra 1. januar 2011. For å sikre en
bedre og mer forutsigbar prosess i fremtiden vil Frogn kommune fra og med 2013 benytte en
beregningsmodell som er utviklet i fellesskap av kommunesektorens organisasjon KS og Private
barnehagers landsforbund (PBL). Nesten alle de private barnehagene i Frogn er medlemmer i
PBL.
De private barnehagene i Frogn får allerede fra 2011 100 % tilskudd i forhold til kostnaden for
en plass i kommunal barnehage. Ordningen ble vedtatt av kommunestyret. Forskriften pålegger
kommunene kun å gi 92 % (for barnehageåret 2012/13). Familiebarnehagene får tilskudd jmf
Forskrift om likeverdig behandling, 92 % av nasjonal sats, også dette vedtatt av kommunestyret.
Dersom økonomiske forutsetninger endres i løpet av året i de kommunale barnehagene skal de
private reguleres for det samme. Videre pålegges kommunen å etterregulere tilskuddene året
etter, dersom regnskapet viser et under- eller overforbruk.
Resultat årsregnskap 2011 for private barnehager:
Fig.4

Barnehage
Drøbak Montessori
Bjerkeveien
Solgry
Grendehuset
Lindebakken
Tertitten
Toppen
Sogstieika

Årsresultat
330 000.-209 000.340 000.397 000.395 000.130 000.418 000.917 000.-

Dette er kun regnskapstall, ikke en oversikt over eventuell overskudd/underskudd fra tidligere
år. Ut fra denne oversikten kan det se ut som de private barnehagene i kommunen har en grei
økonomi.

Tilskudd til private barnehager sammenlignet med andre kommuner i 2012
Oversikten viser Frogns kostnader pr.barnehageplass sammenlignet med foreløpige tall fra de
andre Follkommunene. Det er noe usikkerhet rundt om alle kommunene har lagt inn nok
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pensjon. Disse tallene er beregnet i forbindelse med tilskudd til private barnehager. I følge
Forskrift om likeverdig behandling skal de private barnehagene ha 92 % av kostnadene i de
kommunale barnehagene. Frogn kommune gir 100 % til ordinære barnehager og 92 % til
familiebarnehager. Satsene kan bli endret i løpet av året dersom antall barn avviker fra
beregningstidspunktet og/eller de økonomiske rammene blir endret.
Fig.5

Kommune

Kostnad
over 3 år

Kostnad
under 3 år

Frogn
Vestby
Ås
Nesodden
Enebakk
Ski
Oppegård

89 300
71 207
79 600
89 501
87 320
81 000
86 300

175 000
147 316
158 600
178 500
164 423
161 000
171 300

tildelings%
100 %
100 %
100 %
95 %
92 %
92 %
92 %

over 3 år

under 3 år

89 300
71 207
79 600
85 026
80 355
74 048
79 396

175 000
147 316
158 600
169 575
154 949
147 181
157 596

Dette er tall gjeldende for 2012.

2.3.4 Kostra-tall 2011
Det er ingen samvariasjon mellom tilskuddene til de private barnehagene og kommunenes netto
driftskostnader til barnehageformål (både kommunale og private). Frogn har høye netto
driftskostnader og en del av bildet er at kommune gir 100% tilskudd til de ordinære private
barnehagene. Vestby gir imidlertid også 100% i tilskudd og klarer likevel å ha de laveste netto
driftsutgiftene til barnehageformål.
Fig.6

Netto driftsutgifter pr. barn 1-5 år, barnehageformål
140 000

115 991

120 000
109 939
100%

Kroner pr. innbygger 1-5 år

100 000

95%

100 811
100%

108 700
92%

96 270

103 768

102 426
92%

97 597
92%

100%

80 000

60 000

40 000

20 000

0
Frogn 11

Ås 11

Vestby 11

Nesodden 11 Enebakk 11 Oppegård 11

Ski 11

Gruppe 08 11
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Når vi forholder oss til netto driftskostnader er det naturlig også å vurdere brukerbetalingen.
Selv om det er makspris på barnehageplasser er det forskjeller kommunene i mellom når vi ser
på de reduserte satsene for foreldre med lav betalingsevne. Ski som hadde de nest laveste netto
driftsutgiftene har ingen reduserte satser. Frogn har en lavere sats for foreldre med lav inntekt.
Fig.7

Foreldrebetaling i barnehager, betalingssats for oppholdstid mer enn 33
timer pr. uke
2 500

Kroner pr. barn

2 000

1 500

1 000

500

0

Frogn 11

Ås 11

Vestby 11

Nesodden 11

Enebakk 11

Oppegård 11

Ski 11

Gruppe 08 11

Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt
150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger
fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)
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Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt
250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger
fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)
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Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt
350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger
fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)
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Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt
500 000-549 999 kroner eksklusive kostpenger
fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1)
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I tillegg kommer søskenmoderasjon der det imidlertid er marginale forskjeller. Kun Oppegård
avviker fra forskriftskravet om 30 og 50 prosent reduksjoner, med 30 og 75 prosent for
henholdsvis barn nr. 2 og barn nr. 3.
2.3.5

Barn bosatt i Frogn kommune som har barnehageplass i andre kommuner

Tilskudd til barn som har barnehageplasser i andre kommuner (gjestebarn) er kostbart for
Frogn kommune. Det er de foresatte selv som velger ønsker å søke plass i privat barnehage i
annen kommune. Frogn kommune skal ikke godkjenne dette, og det vil si at kommunen kan få en
faktura fra ulike kommuner uten å være klar over omfanget av dette. Dette er en utfordring i
forhold til vedtatt budsjettramme for barnehageenheten. Follokommunene har avtalt
rapporteringstidspunkt til hverandre i mai og november for å skaffe oss best mulig oversikt over
omfanget.
Antall gjestebarn fra Frogn med barnehageplass i andre kommuner:
Fig.8

Kommune

Vår
2011

Høst
2011

Vår
2012

Høst
2012

Ås
Nesodden

10
9

4
16

7
10

6
17
16

Vestby
Oslo
Ski
Spydeberg

6
5

4
5

1

1

5
4
1
1

3
4
2
1

Av barna som går i barnehager i andre kommuner våren 2012 er det kun 6 av disse som har søkt
og fått plass i Frogn. De øvrige har valgt å bli i den barnehagen de går i, til tross for at de kunne
fått plass i Frogn.
Kommunene som har gjestebarn skal fakturere hverandre for nasjonal gjennomsnittssats, som
er høyere enn de kommunale satsene i Sør-Norge. I 2012 er de nasjonale satsene kr 181 100./92 600.-. Utgifter til gjestebarna i andre kommuner i 2011 var kr. 3,5 mill. Frogn mottok
samtidig kr. 558 000.- fra andre kommuner og sitter derfor igjen med en netto utgift på ca.
2,9 mill.
I 2012 ligger det an til en utgift på ca. 3,7 mill, og en inntekt på ca. 900 000.-. Dette gir en netto
utgift på ca. 2,8 mill, og et underskudd i budsjettet på ca 800 000.-.
Det viser seg at Frogn får mer barnehagetilbud for pengene når flest mulig barn fra Frogn går i
barnehage i egen kommune.
2.3.6

Barnehagebygningenes egnethet til formålet

Fig.9

Barnehage

TDFs vurdering

Barnehagefaglig vurdering

Dal

Noen mangler som må
utbedres

Dyrløkkeåsen

Kreves opprustning

Bilitt

Heer

Dyrt å drifte, behov for stort
vedlikehold ute og inne.
Noen mangler som må
utbedres
Behov for noe utskiftning

Trollberget

Behov for en del vedlikehold

Ullerud

Tilfredsstillende

Ingen personalfasiliteter i
barnehagehusene, men dette kan
benyttes i skolebygningen. To hus
vanskeliggjør samarbeid ved f.eks
sykdom.
Barnehagen er fordelt på 5 hus. Dette
har både fordeler og ulemper. Det
oppleves vanskelig å samarbeide på
tvers av husene noe som krever
bemanning på alle husene gjennom
hele dagen. Dessuten er det kostbart
med alt utstyr på 5 hus, eks kjøkkener
alle steder.
Gammelt hus som er lite egnet til
barnehageformål.
Fleksibel bruk
Små baserom krever god organisering
Fin barnehage med fleksible
avdelinger. Personalfasilitetene er
ikke tilfredsstillende
Små avdelinger, lite fleksibelt bygg,
dyr i drift. Personalfasiliteter ikke
tilfredsstillende.
Utformingen gjør at arealet ikke kan
benyttes i sin helhet. Utearealet er lite
til så mange barn.

Elleflaten
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2.3.7

Driftskostnader/vedlikeholdsbehov

Fig.10

Barnehager

Bilitt
Dyrløkkeåsen
Dal
Elleflaten
Heer
Trollberget
Ullerud

Driftskostnad
pr barn
(gj.snitt)

Driftskostnader Rehabiliterings
pr barn TDF
-behov på kort
sikt

Anbefaling

106 000.-

7 300.-

850 000.-

Avvikles 2016

94 000.-

6 400.-

700 000.-

Videreføres som i dag,

118 000.-

12 400.-

100 000.-

Videreføres som i dag

99 000.-

4 800.-

300 000.-

Videreføres som i dag

99 000.-

5 400.-

500 000.-

Videreføres som i dag

127 000.-

7 900.-

400 000.-

Avvikles 2016

90 000.-

4 000.-

30 000.-

Videreføres som i dag.
Er utformet med den
hensikt å kunne benytte
huset til annet formål

Figuren viser at de større barnehagene i kommunen driftes billigere både når det gjelder selve
barnehagedriften og bygningsmassen. Kolonnen «Anbefaling» inneholder prosjektgruppens
barnehagefaglige råd.
2.3.8 Matservering i barnehagene
Det ble i Handlingsprogrammet for 2012 – 2015 vedtatt å innføre matservering i de kommunale
barnehagene, med oppstart i august 2012. Det viser seg nå at Dyrløkkeåsen barnehage ikke har
godkjente kjøkken, og tiltaket kan derfor ikke gjennomføres uten å investere i dette.
Private barnehager i Frogn har servering av mat som et tilbud til barn/foreldre. Dette er et
tilbud foresatte ønsker og etterspør ved valg av barnehage for barna sine.

2.4

Full barnehagedekning

Frogn kommune har full barnehagedekning i tråd med statens definisjon. Det vil si at alle som
har søkt barnehageplass i hovedopptaket 1.mars og som fyller 1 år innen 1.september får
barnehageplass. Barn som fyller 1 år i løpet av høst, vinter og vår har da ingen lovmessig rett til
barnehageplass før påfølgende år. Til opplysning var det 48 barn på venteliste ved årsskiftet
2011/2012 og antallet økte utover våren. Mange foreldre uttrykker misnøye med at de må vente
så lenge på en barnehageplass, da de fleste begynner å jobbe igjen når barnet fyller 1 år.
Konsekvensen av manglende barnehageplasser har i en del tilfeller ført til at barn har fått plass i
barnehager i nabokommuner, og Frogn kommune må betale for disse plassene. Kostnader i 2011
var netto totalt kr. 2,9 mill. Ca 2,3 mill av dette er knyttet til de yngste barna.
Kommunen har ved årsskiftet 2012/13 gitt et antall barn tilbud om barnehageplass, slik at
ventelistene er betydelig redusert. Erfaringsmessig vil ventelistene likevel kunne øke i løpet av
våren, og det vil få økonomiske og organisatoriske konsekvenser dersom kommunen skal tilby
barnehageplasser til disse når de trenger det, eller eventuelt få økte kostnader for barn med
barnehageplass i andre kommuner.
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2.4.1 Hovedopptak/suppleringsopptak
Frogn kommune har ett hovedopptak i året, med søknadsfrist 1.mars. Det var 201 søkere i 2012
med lovfestet rett til barnehageplass, alle disse fikk tildelt plass. De barna som ikke har lovfestet
rett til barnehageplass, er overført til venteliste for suppleringsopptaket. Videre blir det foretatt
fortløpende opptak ved ledige plasser.
2.4.2 Kommunal kontantstøtte
Kontantstøtte for 2-åringer falt bort i statsbudsjettet for 2012. Flere kommuner fryktet at dette
vil føre til behov for et betydelig antall nye barnehageplasser. Noen kommuner har derfor
vedtatt å innføre kommunal kontantstøtte til 2-åringene fordi det er billigere enn å etablere nye
barnehageplasser. Ut fra vår oversikt ansees behovet for flere barnehageplasser i Frogn som
følge av dette ikke å være reelt.
2-åringer med barnehageplass i 2011 og antall 2-åringer som er tildelt plass fra august 2012:
Fig.11

År
2011
2012

Antall 2-åringer i kommunen

Antall med barnehageplass

167
165

141
144

Andel
Ca 85%
Ca 87%

Tallene viser at antallet 2-åringer med barnehageplass er ganske stabilt og at bortfall av
kontantstøtte ikke har utløst behov for flere barnehageplasser. Alle 2-åringer som har søkt
barnehageplass er tildelt plass ved hovedopptaket.
Siden endringene fra 2011 er innenfor vanlige variabler fra år til år er det ikke kartlagt om noen
av disse ville valgt å være hjemme hvis de fikk kontantstøtte.
2.4.3

Prognoser

Fig.12

Faktiske innbyggere
År
0 år
0 - 2 år
3 – 5 år
Totalt

2011
151
305
565
1021

Prognoser
2012
154
307
565
1028

2014
149
326
521
996

2016
147
317
510
974

2020
159
335
559
1053

Ferske prognoser viser at antall barn i barnehagealder forventes være ganske stabilt i perioden
2012 – 2020. Fra 2020 kan det se ut til å bli en økning. Prognosetall for de yngste
aldersgruppene inneholder naturlig nok et større element av usikkerhet.
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2.4.4

Kapasitetsutnyttelse

Fig.13

Barnehage

Bilitt
Dal
Dyrløkkeåsen
Elleflaten
Heer
Trollberget
Ullerud

Godkjent Antall
areal
barn u/ 3
år

258
156
475
400
370
202
500

18
9
28
29
23
10
33

Antall
barn
o/ 3 år

36
20
55
54
58
33
63

Benyttet
areal

252
134
388
390
370
192
450

Ledig
areal

6
22
77
10
0
10
50

Antall
barn
u/3
år
enten
1
3
12
1
0
1
8

Antall
barn
o/3 år
eller
1
5
19
2
0
2
12

Tallene er basert på en netto lekearealnorm på 4 kvm pr barn over 3 år og 6 kvm pr barn under
3 år.
I flere kommunale barnehager er det noe ledig areal som i teorien kan gi flere barnehageplasser.
Begrunnelsen for ikke å ta inn flere barn er vurdert ut fra lokalenes egnethet. I en fase der det
var stort behov for nye barnehageplasser, ble en stor del av barnehagearealet definert som
lekeareal for å få flest mulig plasser. I ettertid har vi sett at en del av dette arealet ikke er egnet
som lekeareal og vi har dermed redusert bruken av noen rom. Et eksempel på dette er
garderober der yttertøyet til barna henger. Kontor for miljørettet helse i Follo har påpekt dette
og det arbeides nå med å få kartlagt riktig netto leke og oppholdsareal i barnehager der dette er
uklart. Dette gjelder først og fremst Dyrløkkeåsen barnehage.
Ullerud har et større godkjent areal enn det antall barn tilsier. Skal dette arealet benyttes til en
ekstra gruppe barn vil det innebære at fellesarealet må benyttes til en fast avdeling. Det vil
imidlertid ødelegge funksjonen dette arealet har. Rommet benyttes til fysisk aktivitet,
arrangementer som krever større plass o.lign. De øvrige rommene i barnehagen er små og
fellesarealet er viktig som en avlastning for avdelingene. Uteområdet er lite i forhold til antall
barn, noe som gjør at det er nødvendig og jevnlig ta med grupper av barn ut av barnehagen. Ca
100 barn ansees å være riktig antall barn.

3 ANALYSE/VURDERING
3.1

Kvalitet

Frogn kommune er opptatt av å holde en faglig høy standard i sine barnehager. Til tross for at
flere barnehager har manglet førskolelærere og vikarbudsjetter de siste årene, har de tilstrebet å
gi barn og foreldre et tilfredsstillende og trygt barnehagetilbud. I en situasjon hvor en mangler
førskolelærere er det spesielt sårbart når barnehagene ikke har vikarbudsjett til korttidsfravær.
Barnehagene har ulike fysiske rammer og bemanningsmessige forutsetninger, og dette påvirker
driftsform, effektivitet og stabilitet.
Høye krav til innhold i barnehagene både fra lovverk, rammeplan og fra brukere av
barnehagene, krever at personalet er kompetente til å møte dette. Kompetanseutvikling i form
av kurs, etterutdanning, videreutdanning og veiledning, er nødvendig.
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Hva er viktig for å ha en god kvalitet i barnehagen?
Øieutvalget løfter fram sentral forskning på barnehageområdet. Blant annet viser forskning at
gode barnehager har:
Stabilt personale med kunnskap om:
 barns behov og utvikling
 barndommens egenverdi
 barnehagens samfunnsmandat
 lek, omsorg, læring og danning
 samarbeid om barnets beste
Videre viser utvalget til betydningen av:
 stabile barnegrupper som ikke er for store
 god voksentetthet
 fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og utvikling
 godt og nært samarbeid med barnets foreldre.
Dette betyr at de viktigste faktorene for å oppnå gode barnehager er:
 bevisste og kompetente ansatte
 tilstrekkelig antall førskolelærere
 gode rammevilkår, herunder voksentetthet
Barnehagens viktigste ressurs er de ansatte, dermed er systematisk kompetanseutvikling og
rekruttering av kompetente ansatte en av de viktigste oppgavene for å oppnå gode barnehager.
Mange førskolelærere og generell høy kompetanse hos de ansatte, er avgjørende for å oppnå et
godt faglig nivå i barnehagen. I Frogn er det nå en svært positiv utvikling i å få nok
førskolelærere. Fra januar 2013 vil vi ha utdannede personer i nesten alle
førskolelærerhjemlene. I dette medregnes de 6 studentene som er ferdig utdannet i januar 2013.
Det søkes hvert år om midler til kompetanseheving av personalet. Disse begrensede midlene er
øremerket statens satsingsområder og gis til både kommunale og private barnehager. I Frogn
har vi valgt å benytte disse midlene til felles skoleringer, som felles planleggingsdager med
aktuelle temaer. I tillegg avsetter vi kommunale midler til kompetanseutvikling av personalet i
de kommunale barnehagene. Det er viktig å opprettholde dagens nivå.
Det satses lokalt på tidlig innsats og målet er å oppdage barn og familier som sliter på et tidligst
mulig stadium, og helst før skolealder. I arbeidet med tidlig innsats er Kvello-modellen (TIK)
utprøvd i flere barnehager med gode erfaringer. Metoden krever høy kompetanse i hele
personalgruppene. Alle førskolelærere i barnehagene er skolert, men kompetansen må spres til
resten av de ansatte i barnehagene og til nyansatte. Det bør lages styringsindikatorer som måler
effekten av dette arbeidet i barnehagene og videre i skolene.
Mål som i denne sammenhengen vil bli foreslått i rullering av Kommuneplanen er:
Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før
barneskolealder. Dersom vi skal nå dette målet må det arbeides godt på mange nivåer.
Tilstrekkelig faglig kompetanse og voksentetthet i barnehagene er viktig for å øke muligheten til
å fange opp barn og familier i risikosonen tidligst mulig.
Voksentetthetens betydning for god kvalitet
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Flere studier viser betydningen av en god voksentetthet i barnehagene. Studier av
sammenhenger mellom antallet barn pr voksen og barnas utvikling har vist økt apati, mer
aggressiv atferd, dårlig score på språk- og utviklingstester og større forekomst av utrygg
tilnærming og lavere sosial kompetanse hos barn der det var mange barn per ansatt (Drugli
2010). I grupper med høy personaltetthet deltar barna i flere og ulike typer aktiviteter (Asplund
Carlsson, Pramling Samuelsson og Kärrby 2001). Ved lav personaltetthet er det mindre mulighet for
samtale og samspill mellom barn og voksen, og følgen blir ofte enveiskommunikasjon.
Dagens voksentetthet er tilsvarende den noen andre kommuner opererer med. Kommuner
velger likevel både høyere og lavere voksentetthet enn oss, i Oslo har de for eksempel tatt
forskningen på alvor og redusert antall 0-3 åringer til 3 barn per voksen, mens vi har 3,5 barn pr
voksen i de fleste barnehagene. Andre kommuner har valgt noe lavere voksentetthet enn Frogn i
barnegrupper med barn over 3 år.
Frogn kan velge å opprettholde dagens bemanningsnorm, eventuelt utvide gruppene med noen
barn i januar. En økning kan gjøres fordi flere barn fyller 3 år og derfor krever lavere
pedagogtetthet og mindre areal. En økning kan imidlertid ikke overstige Barnehagelovens
definisjon av norm for antall barn pr. førskolelærer på maks 9 barn under 3 år og maks 18 barn
over 3 år eller vedtatt arealnorm pr.barn.
De kommunale barnehagene har de siste årene ikke hatt midler til bruk av vikarer, noe som i
teorien betyr at det i dag ikke bør settes inn vikarer før etter 16 dagers sykefravær. Små barn
trenger omsorg og må oppleve å bli sett av de voksne hver dag. Det sier seg derfor selv at det
ikke er mulig å holde barnehagene i gang helt uten vikarer.
Alternativ til vikarbudsjett er å tilsette en ekstra bemanningsressurs i hver barnehage. Denne vil
være en ekstra ansatt hele året og fungere som vikar ved behov. En slik fast ressurs i hver
barnehage kan motvirke slitenhet i personalgruppen og dermed redusere sykefraværet. Økt
bemanning vil også kunne bidra til at et eventuelt opptak av flere barn i januar oppleves mindre
belastende for personalet. Mye av utgiftene til disse stillingene (4-5 hjemler) kan dekkes av
utgifter til vikar. I regnskapet for 2011 viste det seg at det ble brukt ca 3,6 mill til vikarer(inkl
langtidsfravær)
Brukerundersøkelser
Å måle kvalitet på tilbudet til små barn kan være vanskelig. Den beste måten å måle opplevd
kvalitet på er brukerundersøkelse til foresatte i barnehagene og medarbeiderundersøkelse blant
de ansatte. Samlet vil disse undersøkelsene gi oss et godt bilde av brukernes og de ansattes
opplevelse av kvalitet. Medarbeiderundersøkelse blir foretatt hvert år, brukerundersøkelse noe
sjeldnere. Det bør vurderes om denne undersøkelsen også bør gjennomføres en gang pr. år.
Brukerundersøkelse på barnehagefeltet sees i sammenheng med kommunens fremtidige
styringssystem.

KONKLUSJON
En forutsetning for å få arbeidet godt med tidlig innsats Kvello er stadig kompetanseheving av
personalet, nok pedagoger, og at dagens voksentetthet opprettholdes i høsthalvåret som et
minimum.
Noe økt bemanning på høsten vil gi en god og rolig start på nytt barnehageår, for de nye barna i
barnehagen som trenger en trygg start med nok voksne som ser dem. Fordelen med en slik
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ressurs er at vi kan øke antall barn noe i løpet av høsten og flere i januar. Økningen kan kun
gjøres der det er mulig innenfor lovbestemt bemannings- og arealnorm. Ekstra bemanning vil
kunne benyttes som vikar ved sykdom, og dermed redusere størrelsen på et vikarbudsjett
betydelig.
Det anbefales å gjennomføre brukerundersøkelser hvert år i alle barnehager. Dette vil sikre
kvalitativt gode barnehager i tråd med Rammeplanens krav, og at foresattes mening om
barnehagene blir hørt. Undersøkelsen fra www.bedrekommune.no bør benyttes, da denne gir
sammenligning med andre kommuner, og med oss selv fra år til år.

3.2

Barnehagestruktur/kostnader

Beregninger presentert i faktadelen viser at de større barnehagene våre er langt billigere å drive
enn de mindre. Her er det viktig å ta stilling til om kommunen skal opprettholde dagens
mangfold eller tilstrebe og få flere store barnehager som erstatter de mindre (Fig 2). Mindre
barnehager kan oppleves mer oversiktlige og trygge for barn og foreldre. Det er enklere for
barna å orientere seg i mindre barnehager og enklere å knytte seg til andre barn og voksne.
Større barnehager kan virke uoversiktlige og noe overveldende på foreldre og barn, men ikke
nødvendigvis. Her er det derfor veldig viktig hvordan lokalene ser ut og hvordan de benyttes.
Mulighet for å skjerme leken ved å ha gode rom for små grupper er vesentlig. En god
organisering, vikarbudsjett, gode kompetente voksne og gode rammer gir trygge dager for
barna. Dette er gode forutsetninger for å forebygge stress blant barna, noe det er forsket på.
Barns stressnivå i barnehagen, store barnegrupper og mange voksne å forholde seg til er en av
de største stressfaktorene, særlig for de minste barna. (Kilde: Jared A. Lisonbee et al. Children's
Cortisol and the Quality of Teacher-Child Relationships in Child Care. Child Development, Vol. 79, Issue 6)

Forskning på sammenhenger mellom innsatsfaktorer og resultater har vist at barnegruppenes
størrelse har stor betydning for barnehagens kvalitet (Zachrisson m. fl. 2010) Store
barnegrupper medfører mindre mulighet til å gjennomføre aktiviteter i barnehagens
pedagogiske virksomhet. Det finnes imidlertid ingen universelle mål på ideelle størrelser på
barnegrupper, men se på det slik det er fastsatt i regelverket, herunder barnehagelovens
bestemmelser om formål, innhold og medvirkning.
Det finnes eksempler på store barnehager med høy faglighet og meget fornøyde brukere, og det
finnes små barnehager med samme tilfredshet. Men dette kan også være stikk motsatt. Det viser
seg at barnehagepersonalets stabilitet og kompetanse er mer avgjørende enn barnehagens
størrelse og struktur.
Store barnehager reduserer kostnadene pr plass betydelig. Eksempel på dette er at de 45
plassene i Trollberget til sammen kan bli grovt regnet inntil, 1,6 mill billigere årlig ved å gjøre
denne barnehagen like effektiv som Ullerud. Gjør en det samme med Bilitt kan de 56 plassene få
en kostnadsreduksjon på ca.900 000.-. Eksemplene har gitt grunnlag for prosjektgruppens
anbefaling om at disse barnehagene bør legges ned og erstattes med en ny barnehage.
Nedleggelse av Bilitt kan imidlertid øke presset på barnehageplasser i Heer skolekrets.
Dersom kommunen velger å etablere flere barnehager som er like effektiv som Ullerud, vil dette
kunne påvirke økonomien for de små private barnehagene.
Alternativene er altså å opprettholde dagens struktur med både små og store barnehager og
dermed dyrere drift, eller effektivisere ved å bygge store enheter. Viser til oversikt fig.2.
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Det blir ofte vist til Vestby kommune og deres lave utgifter til barnehagedrift. Vestby kommune
ligger lavest på kostnader til barnehagedrift i følge Kostratall for 2011. Gjennom møte med
administrasjonen i Vestby og analyse av Kostratallene er konklusjonen at forskjellene i hovedsak
skyldes:
 Størrelsen på barnehagene/barnegruppene
 Voksentetthet
 Merinntak i januar
Vestby har større barnehager enn Frogn og sparer derfor betydelige summer på det. Forskjeller
på driftskostnader i små og store barnehager er vist i fig.2.
Voksentettheten er gjennomgående noe lavere i Vestby enn i Frogn, og i tillegg tar de inn flere
barn i januar. Flere nye barn midt i et barnehageår gir utfordringer for personalet og større
grupper for barna.

Ulike barnegrupper og voksentetthets betydning for kostnadene(eksempler)
Fig.14

Lønn
Pr.barn

Barn under
3 år
9 barn/
3 voksne
1 500 000

Barn
under 3 år
14 barn/
4voksne
2 000 000

167 000

143 000

Barn under
Barn over 3 år
Barn over 3 år
3 år
18 barn/
26 barn/
12 barn/
3 voksne
4 voksne
4 voksne
2 000 000
1 500 000
2 000 000
167 000

83 000

70 000

Tallene viser tydelig hvordan antall barn på avdelingene og pr.ansatt påvirker de
gjennomsnittlige kostnadene.
Trollberget barnehage har små barnegrupper og er et eksempel på hvordan dette slår ut.
Barnehagen har et areal som tilsier at det ikke kan være større barnegrupper enn 9 barn under 3
år og/eller 18 over 3 år. Dette medfører at hver plass blir mellom kr. 6 000 og kr. 24 000.- dyrere
i årlig drift enn i barnehager der barnegruppene er større. Det vises for øvrig til faktadelen der
den enkelte barnehages struktur med barnegrupper og voksentetthet er presentert (Fig.1).
For å se nærmere på analyse av både kvalitet og effektivitet har Frogn kommune deltatt seg på
KS´s effektiviseringsnettverk for barnehager høsten 2012/våren 2013. Dette kan være en nyttig
gjennomgang for Frogn kommune både når det gjelder kvalitet og effektiv drift.
Opprettholde dagens barnehagestruktur
Til tross for nevnte mulige besparelser er det mulig å opprettholde dagens barnehagestruktur.
Bilitt og Trollberget kan drives videre, men det vil i tillegg til en dyr driftsform, kreve betydelige
investeringer i bygningene de nærmeste årene. Begge barnehagene har i ulik grad behov for
omfattende utbedringer, jevnfør dagens krav og forskrifter om universell utforming. Utgiftene
til dette er antatt å være i størrelsesorden ca. 20 000 – 25 000.- pr kvadratmeter, altså totalt
inntil 19 mill. Dersom barnehagene skal beholde sin nåværende brutto størrelse, vil mellom 30 –
50 kvm av barnas lekeareal i hver barnehage, gå bort på grunn av tiltakene som må gjøres ved å
legge til rette for universell utforming, tekniske anlegg og nødvendige personalfasiliteter. Dette
betyr igjen at en vil måtte redusere antall barn i begge barnehagene, eventuelt utvide arealet.
Trollberget barnehage kan ikke utvides på grunn av utearealets størrelse. Ved bortfall av
lekeareal på 30-50 kvm, vil tvert imot barnetallet etter rehabilitering måtte reduseres med ca. 6
– 10 plasser. Færre plasser gir igjen økte kostnader.
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Bilitt barnehage kan ikke bestå som barnehagebygg i sin nåværende standard, en omfattende
rehabilitering er i så fall nødvendig. Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse er som nevnt
omfattende og dyrt, og det vil medføre redusert areal og færre plasser enn i dag.
Barnehagen kan imidlertid utvides, ved å bygge på eksisterende hus, og/eller bygge ny
barnehage der låven står i dag. Det ble i 2007 utarbeidet et forprosjekt på utbedring av
eksisterende hus og nye avdelinger der låven står i dag. Dette prosjektet ble den gangen ikke
iverksatt på grunn av for høy kostnadsramme.
Det er helt klart behov for barnehageplasser i Heer skolekrets, men prosjektgruppen har ikke
tatt stilling til hvor disse plassene bør være.
Fig 15

Investeringskostnad bygg
MVA kompensasjon

37 500 000
7 500 000

(Investeringstilskudd avviklet i 2012)

Avskrivningsgruunnlag
Avskrivninger pr år (40 år)
Inveseteringskostnad innventar/utstyr
MVA kompensasjon
Avskrivningsgrunnlag
Avskrivninger pr år (10 år)
Investering tomt (avskrives ikke)
Rentegrunnlag bygg
Rentegrunnlag inv/utstyr
Rentegrunnlag tomt (skal ikke øke samlet kapasitet)
Sum rentegrunnlag
Rentekostnaden førsteåret
Sum renter og avskrivninger 1. året

30 000 000
750 000
1 000 000
250 000
800 000
80 000
30 000 000
800 000
30 800 000
924 000
1 754 000
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Fig 16

Finanskostnader over tid
En ny barnehage på 1 200 m2, for 100 barn
Rentekostnader
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-
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Figurene over viser et eksempel på årlige kostnader ved finansiering av ny barnehage med en
kostnad på 30 millioner eks MVA.
Ny barnehage
Ved bygging av ny barnehage bør følgende lokaliseringsprinsipper legges til grunn ved
plassering (forslag i ny Kommuneplan ):






gåavstand til boligområdene (men ikke midt inne i boligområdene)
beliggenhet nær skole, gjennomfartsvei med offentlig kommunikasjon, evt
pendlerparkering
tilstrekkelig areal til etablering av barnehage over en viss størrelse, minimum 90-100
plasser (mht økonomisk drift og rekruttering av personale)
til uteareal bør det avsettes 6 x barnas lekeareal inne, statens anbefalte norm.
trafikksikker gåavstand til attraktive utmarksområder
lokalisering som gir mulighet for bruk av barnehagen som nærlekeplass

Videre er det viktig at en så stor barnehage planlegges for en fleksibel drift og har lokaler som
skjermer de yngste barna.
Prosjektgruppen har ikke tatt stilling til lokalisering av en eventuell ny barnehage og/eller om
det er mulig å finne en egnet tomt som innfrir kriteriene i Kommuneplanen i denne omgang.
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KONKLUSJON
Det vil være riktig å bygge en ny stor barnehage for å redusere kommunens kostnader til
barnehagedrift. Det vises her både til Fig 1 og til erfaringer innhentet fra Vestby kommune. I og
med at prognosene viser et stabilt nivå på barn i alderen 0-5 år ser det ikke ut til å være behov
for en stor barnehage til nye søkere, bortsett fra til nye barn som søker i løpet av året. En
forutsetning for denne byggingen vil være at Bilitt og Trollberget barnehager avvikles. Det vil
være plass til barn og ansatte i en ny barnehage. En slik omlegging er kun basert på økonomi,
ikke på at kvaliteten i disse barnehagene ikke er god. Beregninger i meldingen viser at flere
store barnehager vil kunne gi store besparelser.
Det er viktig å være klar over at slike strukturendringer vil påvirke kostnadene til drift av
kommunale barnehager og dermed tilskuddet til de private. Hovedårsaken til at våre barnehager
ligger høyt på Kostra er ikke barnehagenes driftsbudsjetter, men at vi har noen små barnehager,
og en noe bedre voksentetthet enn f.eks. Vestby.
Sparte midler ved en slik omlegging bør komme barnehagene til gode, til vikarbudsjetter,
kompetanseutvikling og en styrking av kommunale myndighetsoppgaver.

3.3

Alternativ organisering av barnehagene

En samlet barnehageenhet er en styrke for å kunne satse helhetlig på barnehageutvikling, og ha
en felles faglig plattform for barnehagene. Alle barnehagene med unntak av Dal er samlet i enhet
barnehager. Dal skole og barnehage har vært en enhet siden barnehagen ble etablert i 2005 og
er et godt eksempel på en slik organisering. De samarbeider nært og har vist gode resultater
knyttet til sosial utvikling og språk- og matematikkfagene.
Dersom flere barnehager og skoler skal organiseres som egne enheter etter modell fra Dal, vil
rektor bli enhetsleder for både barnehage og skole, mens styrer blir leder for barnehagen, og blir
en del av enhetens ledergruppe. En enhet bestående av en barnehage og en skole vil kunne gi en
bedre sammenheng mellom barnehage og skole for barna, faglig og sosialt. Det vil likevel være
en stor forskjell på Dal, som er en grendeskole/barnehage, og en større barnehage/skole når det
gjelder organisering og samhandling. Eksempelvis er Dyrløkkeåsen barnehage nesten like stor
som Dal barnehage og skole til sammen.
En sammenslåing som er godt organisert kan imidlertid bidra til bedre ressursutnyttelse ved
disponering av ansatte, vikarer og innkjøp. Barnehage- og skolekulturen vil kunne bli mer
samkjørt og ansatte i barnehage og skole vil lære mer om hverandres syn på læring og metoder.
I en stor skole/barnehage vil det være krevende å få en god struktur, der barnehage får en god
og riktig plass. En sammenslåing vil medføre flere omfattende oppgaver for rektor, bl.a legge til
rette for et godt samarbeid både faglig og organisatorisk.
Det er mulig å prøve ut et forpliktende samarbeid som nevnt over, uten at skolene organiseres i
samme enhet. Det kan gjennomføres et pilotprosjekt der for eksempel en skole og en barnehage
prøver ut en slik modell og benytter erfaringene fra prosjektet til å angi en retning om hva som
skal gjøres videre.
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KONKLUSJON
Det vil være mulig å prøve ut et forpliktende samarbeid mellom en skole og barnehage uten å gå
til det skrittet å samordne barnehage og skole i en enhet. Dette kan lages som et prosjekt.
Dersom sammenslåing av barnehager og skoler skal innføres i sin helhet i Frogn vil det bli en
stor omlegging i mange enheter. Det vil da være fornuftig å prøve ut en slik modell i èn
skole/barnehage. Heer skole og barnehage vil da være en naturlig enhet fordi barnehagen og
skolen ligger vegg i vegg. En sammenslåing må planlegges godt, og et naturlig tidspunkt for
endringen kan være ved oppstart av nytt skole/barnehageår 2013/2014.

3.4

Barnehagedekning/kapasitet

Frogn kommune har full barnehagedekning i tråd med statens definisjon. Det vil si at alle som
har søkt barnehageplass i hovedopptaket 1.mars og som fyller 1 år innen 1.september får
barnehageplass. Barn som fyller 1 år i løpet av høst, vinter og vår har da ingen lovmessig rett til
barnehageplass før påfølgende år. Til opplysning var det 48 barn på venteliste ved årsskiftet
2011/2012 og antallet har økt utover våren.
Fig.17

Opptak Venteliste –
barn som trenger plass i høst
Alle søkere har fått tilbud om plass

Venteliste
barn som trenger første mnd i 2013
16 barn

Oversikten viser ventelisten pr. 15.desember 2012
Mange foreldre uttrykker misnøye med at de må vente lenge på å få en barnehageplass, da de
fleste begynner å jobbe igjen når barnet fyller 1 år. Konsekvensen av manglende
barnehageplasser har i en del tilfeller ført til at barn har fått plass i barnehager i
nabokommuner.
Dersom kommunen skal tilby barnehageplasser når innbyggerne trenger det, vil dette få
økonomiske og organisatoriske konsekvenser.
Alternative måter å løse dette på kan være:
1. Under forutsetning av at kommunen har et tilstrekkelig antall barnehageplasser kan
noen barnehager ha noe ledig kapasitet om høsten og foreta utvidelse etterhvert som
behovet for flere plasser melder seg. En vil da gå med litt overdekning av personale noen
måneder om høsten. Det vil gi en god start på barnehageåret for de nye barna som
trenger spesiell oppfølging den første tiden. Økte kostnader i høstmånedene kan
kompenseres med et større merinntak i januar. En annen gevinst vil kunne være at færre
familier velger barnehageplass i andre kommuner. Dette vil løse
ventelisteproblematikken. Ved dagens antall barnehageplasser er ikke dette et alternativ
nå, men kan realiseres dersom naturavdelinger etableres (se 3.alternativ) og/eller en ny
barnehage bygges.
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Det kan foretas et opptak i januar der ventelisten reduseres noe. En kan ta inn flere barn
uten å bryte lovens krav til bemanning og areal. Barn som fyller 3 år etter årsskiftet kan
regnes som «store» barn og krever dermed lavere bemanningsnorm og areal. Dette vil
ikke medføre konkrete merkostnader, men flere små barn i gruppene betyr mindre tid til
det enkelte barn, som i praksis er under 3 år. Den beste løsningen her vil være å ha en
ekstra personalressurs i hver barnehage gjennom hele året, som også kan benyttes som
vikar ved sykdom. En økning av barn vil da oppleves bedre for ansatte og barn.
2. Det kan etableres alternative avdelinger, som utebarnehage, når det blir fullt i
barnehagehusene. Merk her at uteavdelinger også skal ha godkjent inneareal, derfor er
det ikke alle barnehager som kan etablere slike avdelinger. Alternativt kan leie av lokaler
vurderes. Problematikken ved å starte slike avdelinger midt i året er at barna som er nye
i barnehagen stort sett er 1 år gamle når de begynner, og dermed for små til å gå i en
uteavdeling. Større barn kan «flyttes» ut, men det må avklares med foresatte som i
utgangspunktet ikke har søkt på et slikt barnehagetilbud. En mulighet er også å etablere
naturavdelinger før hovedopptaket slik at foresatte kan søke på dette tilbudet. Dette vil
frigi plasser i barnehagene til barn som trenger plass i løpet av høsten. Alternativet kan
da lett kombineres med det første alternativet. Kostnader i form av økt bemanning vil
være nødvendig. Igjen er det viktig å tenke på at vi med dette kan unngå at noen av disse
barna kan velge barnehageplass i andre kommuner som påfører Frogn økte kostnader.
Utdanningsforbundets representant i prosjektgruppen uttaler: «at det gir et dårligere
tilbud til de minste barna i barnehagen, når barnetallet øker i januar p.g.a. at barn fyller 3
år og regnes som «store», mens de fremdeles er små. De mener at dersom flere barn skal få
tilbud i januar, bør også bemanningen øke, for å gi god kvalitet i barnehagen. Velger man å
ansette en ekstra personalressurs, skal det da sørges for at denne ekstra voksne er knyttet
til de ekstra barna som begynner i januar og ikke blitt spist opp av sykmeldinger.»
Nye barnehageplasser som etableres krever 1 voksen pr 3,5 barn under 3 år og/eller 1
voksen på 6/6,5 barn over 3 år. Dette betyr en økt kostnad for hver slik enhet på ca
500 000.-. Utvides antall barnehageplasser vil behovet for mer bemanning være der.

KONKLUSJON
På lang sikt, når tilstrekkelig antall barnehageplasser er etablert i en ny barnehage, kan
alternativ 1 være en god modell. Det vil sikre en god start på barnehageåret for barn og ansatte,
og vil kunne tilby barnehageplasser til barn etter hvert som behovet melder seg. Kostnader ved
overdekning av personale på høsten kan muligvis dekkes av mindre behov for vikarer, sparte
utgifter vi i dag har ved at barn har plass i andre kommuner, og av reduserte kostnader ved drift
av en stor barnehage.
På kort sikt kan en som tidligere nevnt sette inn ekstra bemanning i eksisterende barnehager
hele året. Dette gjør at barnehager med nok areal kan ta inn flere barn i løpet av høsten og i
januar.
Dersom en opprettholder dagens ordning vil flere barn stå på venteliste om høsten, men noen av
disse kan få plass i januar.
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3.5

Myndighetsoppgaver

Som beskrevet i faktadelen har kommunen som barnehagemyndighet et stort ansvar knyttet til
følgende oppgaver:







Godkjenning av barnehager (lov om barnehager § 10)
Tilsyn av barnehager (Lov om barnehager § 16 Tilsyn).
Behandle søknader om dispensasjoner fra utdanning som førskolelærere.
Ansvarlig for å legge til rette for en samordnet opptaksprosess (§ 12) og i tråd med forskrift
om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. (§ 1 til § 13) og gjennomføring av dette.
Offentlig tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. (§ 14) og forskrift om
likebehandling ved tildeling av offentlige tilskudd. ( § 1 til § 14).
Fastsette foreldrebetaling ( § 15)
Dette er oppgaver som vektlegges grundig i barnehageloven og foreslås ytterligere skjerpet i
forslag til ny barnehagelov.
Kommunen har mottatt brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus der de er av den oppfatning at
flere kommuner i regionen ikke har tilstrekkelig bemanning og kompetanse i forhold til
myndighetsoppgaver. Det konkluderes med at fylkesmannen oppfordrer kommunene til å se på
hvilke områder bemanningen og kompetansen må oppgraderes. Det vises bl.a til merarbeid
knyttet likeverdig behandling og utvidede tilsynsoppgaver som tidligere var et statlig ansvar.
Barnehageloven pålegger kommunen å drive tilsyn med alle barnehager i kommunen. Uavhengig
av eierform må barnehagemyndigheten stille like store krav til alle barnehager og behandle alle
barnehager likt. Det kan i denne sammenhengen være et dilemma at tilsynsmyndighet og eier i
praksis er samme personer. Ideelt sett burde tilsynsmyndigheten være en nøytral instans som
ikke er eier av barnehager.
Det er gjennomført tilsyn med barnehagene i Frogn, men ikke i det omfang som hadde vært
optimalt for å sikre at alle barnehagene har en god drift. Det er fortatt dokumenttilsyn i alle
barnehager, noe som gir barnehagemyndigheten innsyn i noen viktige områder i
barnehagedriften. Stedlige tilsyn har stort sett blitt gjennomført i barnehager der det er kommet
klager, i all hovedsak fra foreldre. Intensjonen er å ha jevnlige tilsyn i alle barnehager, men dette
har de siste årene blitt nedprioritert til fordel for oppgaver knyttet til tilskuddsberegning.
Tilskudd til private barnehager i en rammefinansiert sektor har vært en utfordrende oppgave
for Frogn, som for de fleste andre kommunene i Norge. Administrasjonens intensjon er å gjøre
dette best mulig for alle parter. Dette vil kommunen fra 2013 forhåpentligvis oppnå ved å ta i
bruk ny beregningsmodell utarbeidet av kommunesektorens organisasjon KS og PBL (private
barnehagers landsforbund), og ved å ha en tett dialog med de private eierne. Intensjonen er å ha
fastsatt en foreløpig sum pr. barn allerede når rådmannen legger frem sitt forslag til HP. Satsen
reguleres etter opptelling av antall barn pr.15.desember, og vedtatt budsjett. Endelig beløp
vedtas av kommunestyret og sendes til barnehagene innen 1.februar. Dette vil gi en bedre
forutsigbarhet for de private barnehagene.
Fylkesmannen er nå i gang med tilsyn av kommunens myndighetsoppgaver. Ved et eventuelt
tilsyn i Frogn vil det kunne forventes merknader til kvaliteten på kommunens håndtering av
disse oppgavene, spesielt tilsyn av barnehagene.
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KONKLUSJON
Ansvaret til barnehagemyndigheten har økt betydelig i løpet av de siste årene uten at ressursene
i enheten har økt. Enhet barnehager består av enhetsleder og konsulent i 80 % stilling.
Enhetsleder må bruke mye av tiden sin til myndighetsoppgaver og får dermed mindre tid til
lederoppgaver og utvikling av barnehagene. Barnehageopptak, beregning av tilskudd til private
barnehager og tilsyn er store og viktige oppgaver for barnehagemyndigheten og oppgavene må
prioriteres høyere enn det som er dagens praksis. Myndighetsoppgavene må styrkes.

3.6

Matservering

Det ble i Handlingsprogrammet for 2012-2015 vedtatt å innføre matservering i kommunale
barnehager fra august 2012, noe som ikke lot seg gjøre på grunn av ikke tilfredsstillende
kjøkken på Dyrløkkeåsen barnehage. OOK ble forelagt et notat om dette i april, og konklusjonen
ble å utsette ordningen. Det er kun Dyrløkkeåsen som pr i dag ikke har tilfredsstillende kjøkken.
De fleste private barnehagene i Frogn serverer mat til barna. Av kommunale barnehager er det
kun Bilitt og Dal barnehager som gjør det samme. Barnehagene som har gjort dette over tid har
skaffet seg gode erfaringer, og de melder om svært fornøyde foreldre.
Innføring av matservering i alle kommunale barnehager vil gi lik praksis i alle barnehager, noe
som kommer innbyggerne til gode. Måltider gir barna kunnskap om tilberedelse av sunn mat og
god ferdighetstrening under selve måltidet Alle barna vil få sunn mat, og erfaringen viser at de
spiser mye mer enn når de har matpakke.
St.melding 41, Kvalitet i barnehage, omtaler viktigheten av å servere god og sunn mat i
barnehagen, og Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner,

holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med
mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, og det
bør forankres i barnehagens årsplan som en del av det pedagogiske arbeidetDersom alle barnehagene skal innføre ordningen er det en forutsetning at det investeres i nye
kjøkkener på Dyrløkkeåsen barnehage. Dette er et arbeid som bør utføres uavhengig av dette
tiltaket (jf rapport fra Mattilsynet).

KONKLUSJON
En ordning med matservering bør innføres i kommunens barnehager. Vi ser ingen hindring i at
alle barnehager kan innføre dette når godkjente kjøkken er på plass. Barnehagene må etablere
gode rutiner for innkjøp av mat, matlaging og arbeid på kjøkkenet, og det må innarbeides som en
del av det pedagogiske arbeidet. Kurs om mat i barnehagen tilbys gratis fra Helsedirektoratet
hvert år.
To store barnehager kan eventuelt starte opp som pilotbarnehager så snart som mulig.
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3.7

Kontantstøtte for 2-åringer

Innføring av kommunal kontantstøtte til 2-åringer kan frigi noen barnehageplasser. I tallene vist
i faktadelen kan det virke som dette utgjør få plasser i Frogn pr i dag. Frogn kommune har
barnehageplass til alle to-åringer som har søkt, og innføring av kontantstøtte vil da medføre
ekstra kostnader for kommunen. Kontantstøtten for 2-åringer var våren 2012 på kr. 5000-. Nye
regler for kontantstøtte fra august 2012 er at 2-åringene mister kontantstøtten, mens ettåringer
(13–18 mnd) får kr. 5000.- og ettåringer (19–23 mnd) får kr. 3303. En kontantstøtte tilsvarende
beløpet de største ettåringene får eller høyere, vil kunne gi en valgfrihet for noen få som ellers
ikke hadde hatt råd til å være hjemme med barnet sitt.
Det er en bekymring at barn som absolutt trenger barnehageplass, f.eks minoritetsspråklige
barn som trenger språktrening, vil velge kontantstøtte foran barnehage.
Dersom kommunal kontantstøtte innføres vil det være kommunen og ikke statlig NAV som skal
administrere søknader, vedtak for tildeling, registrering og kontroll. Det må utarbeides et
system for denne saksbehandlingen. Moss kommune har innført kommunal kontantstøtte og
rapporterer om at administrering av ordningen er omfattende, da den krever økte
administrative personalressurser.

KONKLUSJON
Siden behovet for kommunal kontantstøtte ansees som liten i Frogn ser vi ikke at det bør brukes
ressurser på å etablere en kommunal ordning for dette nå.

4. OPPSUMMERING AV PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALINGER
4.1

Kvalitet

1. Øke bemanningen i hver barnehage hele året, gjennomsnittlig ca en halv stilling
pr.barnehage. Utgiftene kan fortrinnsvis dekkes av sparte vikarutgifter og et økt antall
barn i vårhalvåret. Vikarutgiftene i 2011 var kr.3,6 mill, inkludert både korttid – og
langtidssykefravær.
2. Som et minimum bør dagens omfang og kvalitet på kompetanseutviklingstiltak
opprettholdes

4.2

Barnehagestruktur/ kostnader

1. Bygge ny og større barnehage
Legge ned Trollberget og Bilitt barnehager etter at ny barnehage er ferdig. Barn og
ansatte flyttes til ny barnehage
2. Barnehagene fortsetter å være samlet i en enhet og det etableres et pilotprosjekt i en
stor barnehage og skole, der samarbeid på det faglige har fokus
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3. Alternativt kan det etableres en prøveordning der Heer barnehage tas ut av
barnehageenheten og slås sammen med skolen til én enhet, fra barnehage/skoleåret
2013/2014

4.3

Barnehagedekning/kapasitet

1. Tilby barnehageplass til alle som trenger det innenfor ledig kapasitet i barnehagene
På kort sikt kan dette gjøres ved å tilsette noe ekstra bemanning hele året. ( viser til
pkt. 4.1). Dette kan gi oss flere plasser utover høsten og i januar, og dermed redusere
ventelistene.
På lang sikt, dersom ny barnehage bygges, kan alternativ 1 under pkt. 3.3 i analysen
sees i sammenheng med dette tiltaket. I dette alternativet foreslås det å starte
barnehageåret med litt færre barn i hver barnehage og fylle opp plassene utover
høsten når foresatte trenger plass. Begge alternativene vil medføre kostnader som til
dels vil dekkes av dagens vikarutgifter.

4.4

Myndighetsoppgaver

1. Økt innsats til prioritering av lovbestemte myndighetsoppgaver

4.5

Matservering

1. Det innføres matservering i barnehager der kjøkkenet er tilfredsstillende
2. Gjennomføre et pilotprosjekt i 2 store barnehager

4.6

Kontantstøtte for 2-åringer

1. Kontantstøtte til 2-åringer innføres ikke i Frogn kommune
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