Barnehageområdet – Bjørnafjorden kommune
Oppdrag , prosess og status så langt v/delprosjektleiar Irene Ullensvang
Tenesteutviklingsnemda 29.august 2018
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Barnehageområdet – Bjørnafjorden kommune
Bakgrunn for prosjektet:
Innan 01.01.2020 skal kommunane Fusa og Os bli til ein kommune:
Bjørnafjorden kommune.
Prosjektet skal bidra til å sikre heilskapleg og langsiktig tenking, etablere
bærekraftige og gode løysingar for eit samla barnehageområde i Bjørnafjorden
kommune.

Kva skal prosjektet bidra til?
Prosjektet skal bidra til å vidareutvikle eit inkluderande barnehagemiljø for leik,
læring og danning.
Barnehageområdet skal levere gode tenester til alle innbyggjarane i kommunen
basert på beste praksis og nasjonale føringar. Barnehageområdet i Bjørnafjorden
kommune skal vere i stadig utvikling ved å vere tett på barnehagedrifta,
rekruttere rett kompetanse i alle ledd, vere tilknytta læringsmiljø, nasjonale og
lokale nettverk.
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Barnehageområdet – lov og regelverk

3

Prosjektgruppa:
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Tenk deg at du er 3 ½ år…

5

Oppgåver for kommunen som barnehageeigar; § 7 og som barnehagemynde; § 8:

Folkehelseprofil 2018 – levekår
Fusa: http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1241&sp=1&PDFAar=2018
Os: http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1243&sp=1&PDFAar=2018

•

Redusert foreldrebetaling barnehage ved samla inntekt lågare enn
kr 533 500,- pr. år

•

Gratis 20 timars kjernetid pr. veke for 3, 4 og 5-åringar og barn med utsett
skulestart ved samla inntekt under kr 450 000,- pr. år.
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Nokre faste og kontinuerlige oppgåver for kommunen som barnehagemynde:
•

Handtering og oppdatering av gjeldande lov og regelverk
 Lov om barnehagar, rammeplan, tilhøyrande forskrifter

•

Rettleiing og tilsyn i og med barnehagane
 Kommunen har ei dobbeltrolle som tilsynsmynde og eigar

•

Sikre føreseielege og likeverdige rammer for barnehagedrift
 Berekne og tildele kommunalt tilskot

•

Gjennomføre eit felles samordna opptak pr. år

•

Gje tilbod til alle barn med rett til plass i barnehage
 Tilpasse tal barnehageplassar i tråd med folkevekst og behov for
barnehageplassar

•

Handsame søknadar og dispensasjon frå utdannings- og bemanningskrav

•

Handsame søknadar om redusert foreldrebetaling

•

Månadleg kontantstøtterapportering til NAV om barnehage-plassar i bruk

•

Sikre eit barnehagetilbod med høg og opplevd kvalitet for alle
 Kompetansehevingstiltak og vidareutdanning for tilsette i
barnehagane som bidrag til at alle barn opplever like mogeligheiter
for leik, livsutfalding, meiningsfylte opplevingar og aktivtetar
uavhengig av barnehage

•

Tilby eit likeverdig pedagogisk tilbod som støttar opp om barn si generelle
utvikling i alle barnehagane i kommunen
 Bistå barnehagane med kunnskap for å leggje til rette for eit godt
psykososialt miljø der barn opplever å høyre til i eit fellesskap
 Bistå barnehagane i arbeidet med å vere ei pedagogisk verksemd som
medverkar til at alle barn får oppleve glede og meistring i eit sosialt
og kulturelt fellesskap

•

Tverrfagleg og heilskapleg samarbeid på tvers av tenestene i kommunen
Inkludere og følge opp 14 barnehageeigarar:
•
•
•
•
•

med rettleiing og tilsyn
i felles treffpunkt
i pedagogisk utviklingsarbeid og gjennom satsingar
ved bruk av risikoanalysar
bruk av ståstadsanalysar
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Kva blir barnehageområdet målt på ?

Kommunebarometeret – KOSTRA:

Utdanningsdirektoratet: BASIL (barnehagerapportering)

•

Bemanning: tal barn korrigert for alder pr. årsverk

•

Årsmelding pr. 15.12 (kvart år)

•

Fagutdanning: andel styrarar og pedagogiske leiarar med pedagogisk
utdanning

•

Årsrekneskap pr. september (kvart år)

Kjønn: andel tilsette som er menn

•

•
•

Minoritet: andel minoritetsspråklege barn som går i barnehage

Nasjonal foreldreundersøking i barnehage:
https://www.udir.no/tall-ogforskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/

•

Opningstid: tal barnehagar som har opent minst 9 timar pr. dag

•

Størrelse: barn pr. barnehage

•

Størrelse: leike- og opphaldsareal pr. barn

•

Dekningsgrad: andel barn 1 – 5 år med barnehageplass

Fylkesmannen fører tilsyn med om kommunane oppfyller lovkrav.
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Kva representerer Fusa og Os? Saman og kvar for seg?
Kilde: www.barnehagefakta.no (pr.15.12.17)

Tal barnehagar = 7 / plassar i bruk = 168 (+ 13 innan 15.12.18)

Tal barnehagar = 17 / taplassar i bruk = 1283 (+ 60 innan 15.12.18)
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Barnehagestruktur pr. 29.08.18:
Fusa kommune 29.08.18:
168 barnehageplassar I bruk
13 plassar
P8%

Os kommune 29.08.18:
1 286 plassar i bruk
198 plassar
K 15 %

155 plassar
K 92 %
P

K

P

K

1088
plassar
P 85 %
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Barnehagestruktur Bjørnafjorden kommune 29.08.18

Bjørnafjorden kommune
14 barnehageeigarar

Tal barnehagar

24

Tal barnehageplassar i bruk

1 454

Tal kommunale barnehagar

8

Tal private barnehagar

16

K
24 %

P
76 %

P

K
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Barnehageområdet – Bjørnafjorden kommune

Bakgrunn for prosjektet:
Innan 01.01.2020 skal kommunane Fusa og Os bli til ein kommune:
Bjørnafjorden kommune.
Prosjektet skal bidra til å sikre heilskapleg og langsiktig tenking, etablere
bærekraftige og gode løysingar for eit samla barnehageområde i Bjørnafjorden
kommune.

Kva skal prosjektet bidra til?
Prosjektet skal bidra til å vidareutvikle eit inkluderande barnehagemiljø for leik,
læring og danning.
Barnehageområdet skal levere gode tenester til alle innbyggjarane i kommunen
basert på beste praksis og nasjonale føringar. Barnehageområdet i Bjørnafjorden
kommune skal vere i stadig utvikling ved å vere tett på barnehagedrifta,
rekruttere rett kompetanse i alle ledd, vere tilknytta læringsmiljø, nasjonale og
lokale nettverk.
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Målsetting:

o Prosjektet skal bidra til å vidareutvikle eit inkluderande barnehagemiljø for leik, læring og danning.

o Barnehageområdet skal levere gode tenester til alle innbyggjarane i kommunen basert på beste praksis og nasjonale føringar.

o Barnehageområdet i Bjørnafjorden kommune skal vere i stadig utvikling ved å vere tett på barnehagedrifta, rekruttere rett kompetanse i alle ledd, vere tilknytta
universitet/høgskule, nasjonale senter og nettverk.
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Møteplan – milepælsplan:
M1

Oppstart prosjektgruppe, godkjenne framdriftsplan og gjennomgang av SWOT- analyse

18.04.18, kl. 12.00-15.00, Os

M2

Opprette arbeidsgrupper og framdriftsplan for delmål

30.04.18, kl. 12.00-14.00, Os

M3

Status arbeidsgrupper for delmål

23.05.18, kl. 08.30-11.30, Eikelandsosen

M4

Status arbeidsgrupper for delmål

11.06.18, kl. 12.30-14.30, Os

M5

Felles prosjektmøte for PPT og barnehageområdet

15.06.18, kl. 08.30-11.30, Os

M6

Rapport frå arbeidgruppene og sluttrapport (Avlyst grunna ferieavvikling for fleire)

28.06.18, kl. 08.30-11.30, Eikelandsosen

M6

Prosjektmøte, risikoanalyse, status og vegen vidare

29.08.18, kl. 12.00-15.00, Os

M7

Prosjektmøte med barnehagebesøk i Fusa

16.08.18, kl. 08.00-15.00, Fusa

Prosjektmøte

05.12.18, kl. 08.30-13.00, Os

Prosjekt slutt: Fest og feiring av innsats i prosjektet!

10.05.19: (Tid og stad = egen innkalling)

M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
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:

Overordna status og framdrift

o Prosjektet er i rute. Prosjektmandatet er godkjent og vi har gjennomført møter
i tråd med oppsett møteplan.
o Vi møtes i Fusa og på Os. Vi har brukt tid på å "sette" prosjektgruppa for å
bli kjent med kvarandre og lokale tilhøve, for å sikre at alle har forståelse for
oppdraget og eigartilhøve til mandatet.

o Vi har så langt oppretta tre underprosjekt, arbeidsgrupper, der
prosjektgruppe-deltakarane har fordelt seg naturleg:

 Vurderingskryss barnehagetilsette: kva fungerer bra, kva kan bli betre?
 Økonomi og merkantile ressursar
 Barnehage – PPT – skule: samarbeid til barnet sitt beste

o Vi startar arbeidet med risiko og gevinstrealisering i august
o Kva kan gå gale og kor gale kan det gå?
o Kven har ansvar for kva? Arbeid med å definere kva som er
pålagt kommunen som barnehagemynde og kva som er pålagt
eigar.

o Referat vert registrert i prosjektportalen.

o Prosjektmøta og mellomarbeid er prega av positivt engasjement og aktiv
deltaking.

o Vi har som mål å reise på barnehagebesøk i Fusa og Os etter ferien.
o Tillitsvalde og representant for verneombud er med på alle møtene og
prosjektgruppa fungerer godt. Tillitsvalgte og verneombud er fritatt for å lede
arbeid men deltar aktivt i møter og les seg opp og kommenterer
mellomarbeid.

o Vi har også lagt plan for markeing av prosjektslutt 01.05.2019 (Ynskjer
ikkje å gå ut med tid og stad….)
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Mål for eit samla barnehageområde i Bjørnafjorden kommune
Mål for Bjørnafjorden kommune som barnehageeigar
For eksempel:
o Garanti for eit samla barnehagetilbod med opplevd høg kvalitet for dei yngste
innbyggjarane i kommunen
o Gode rutinar for samarbeid med heimen (eigar)
o Gode rutinar for HMS (eigar)

Tenk deg at du er 4 ½ år og sjå film om dei gode relasjonane:
https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/omsorg-lek-og-laring/filmer-bokerog-verktoy/filmer/de-gode-relasjonene-article117667-21327.html

o Gode rutinar for samarbeid med fagtenestene (kommune)
o Gode rutinar for overgang barnehage – skule (kommune)
o Langsiktig og føreseieleg barnehagedrift
o Klare mål og forventningar til innhald
o Stødig og oversiktleg ressursbruk
o Kvalitetssikring gjennom rettleiing og tilsyn
o Plan for kompetanseutvikling for barnehagetilsette (eigar + kommune)
o Vere tilknytta høgskule og universitet i utviklingsarbeid (kommune)

Bli ein kommune som leverer eit barnehagetilbod som andre
kommunar vil sjå til?
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