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Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Barnehageenheten består av:





Administrasjon. Enhetsleder + rådgiver.
2 årsverk
3 kommunale barnehager med til sammen 203 barn pr. 15.12.17. 25,3 % av barnehagebarna i Mandal har plass i en kommunal
barnehage. Hver barnehage har en styrer i 100 % stilling som har delegert personal-, fag- og økonomiansvar.
56 ansatte – 48 årsverk
Spesialpedagogisk team. Spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagealder etter Lov om barnehager § 19. I tillegg tilbys
spesialpedagogisk veiledningstjeneste – lavterskel tilbud på både individ og systemnivå. Teamleder med fagansvar.
6 ansatte – 3,6 årsverk
Morsmålsassistanse. Somalisk og polsk
2 ansatte – 1 årsverk

Lov om barnehager § 1 Formål. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer
til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
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Barnehageenheten er kommunens barnehagemyndighet etter Lov om barnehager. Som barnehagemyndighet har enheten ansvar for:















Sørge for et tilstrekkelig antall barnehageplasser – utarbeide behovsplan hvert 6.år. Gjeldende plan er for perioden 2014 - 2020
Legge til rette for samordnet opptaksprosess. Definere opptakskrets og sørge for minimum ett hovedopptak pr. år. Sørge for at barn
med rett tildeles plass. Den individuelle retten til plass er utvidet fra august 2016 og ytterligere fra august 2017
Beregne og utbetale tilskudd til ordinær drift i alle godkjente barnehager i kommunen
Motta søknader og fatte vedtak knyttet til moderasjonsordninger foreldrebetaling i alle barnehager (husholdninger med lav inntekt +
gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer). Nytt fra 2015 og utvidet fra august 2016. Gratis kjernetid også 3 åringer i lavinntektsfamilier.
Refundere inntektstap foreldrebetaling grunnet moderasjonsordninger (lav inntekt, gratis kjernetid, søsken)
Godkjenne barnehager
Føre tilsyn (Tilsynsbesøk, årlig Web tilsynsrapport)
Gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk
Fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp til enkeltbarn hjemlet i Lov om barnehager § 19 e
Motta søknader og fatte vedtak til barnehageeiere om støtte til ekstra hjelp til enkeltbarn hjemlet i Lov om barnehager § 19 g
Motta søknader og fatte vedtak om tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn
Føre register til bruk for NAV i forbindelse med kontroll og utbetaling av nasjonal kontantstøtte etter Kontantstøtteloven
Motta søknader, fatte vedtak og utbetale kommunal kontantstøtte. Avvikles fra 01.07.18.
Være pådriver og koordinator i å utarbeide felles plandokumenter og felles faglige satsningsområder / prosjekter for alle barnehagene i
Mandal

I Mandal er det er 13 private barnehager (558 barn) og 5 private familiebarnehager (41 barn) pr. 15.12.17. Totalt er det 802 barn som har en
barnehageplass og 69,6 % av barna har plass i en privat barnehage, 5,1 % har plass i en privat familiebarnehage og 25,3 % har plass i en
kommunal barnehage. Fra 1. august legges en familiebarnehage ned.
Pr. 15.12.17 har 802 barn barnehageplass og av disse er 282 barn under 3 år og 520 barn over 3 år. 94,5 % av barna har en oppholdstid på 41
timer eller mer pr. uke.

5

Virksomhetsplan 2018

Rammebetingelser
Antall ansatte: 66
( - 1 fra 2017)
Antall årsverk: 55,6
(- 0,8 fra 2017 )
Driftsbudsjett: kr. 124 305 042,(- 578 599 fra 2017)

Reduksjonen i Barnehageenhetens driftsbudsjett fra 2017 til 2018 skyldes følgende:
1. Økninger i statsbudsjettet: tilskudd til pedagogisk bemanning (kr. 1 173 000,-) og heving inntektsgrense gratis kjernetid (kr. 70 000,-).
I tillegg kompensasjon lønnsoppgjør kommunalt ansatte (kr. 978 401,-). Til sammen + kr. 2 221 401,2. Reduksjoner i statsbudsjettet: økt foreldrebetaling/nasjonal sats reelt kr. 110 pr. mnd. (– kr. 850 000,- ) og økt sats nasjonal kontantstøtte
( - kr. 1 500 000,- ). Til sammen – kr. 2 350 000,3. Bystyret vedtok i sitt budsjettmøte 14.12.17 å avvikle den kommunale kontantstøtten fra 01.07.18 og Barnehageenhetens ramme ble redusert
( - kr. 250 000 ).
4. Fordeling kutt/rammendringer Oppvekst 2017 er videreført (- kr. 200 000,-)

Barnehageenheten har pr. 01.01.18 det faglige ansvaret for 13 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lærlingene har 2 års læretid, første
året i barnehage (6) og andre året i skole (7). 8 lærlinger lønnes av kommunen og 5 lærlinger lønnes av NAV. 2 lærlinger er menn og 11 er
kvinner.
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I Barnehageenheten videreføres og videreutvikles vår felles satsning på «Være sammen» og «Våg å se – våg å handle» i 2018.

I «Være sammen» er det sentrale at alle ansatte i barnehagene skal forstå og praktisere den autoritative voksenrollen. Arbeidet har foregått i
flere år og utfordringer knyttes til hvordan :
 Opprettholde fokus og utvikle/fornye arbeidsmåter
 Sikre kunnskapsoverføring til nye medarbeidere
 Opplæring til vikarer
«Våg å se – våg å handle» har som mål å sikre at alle ansatte skal styrke sin kompetanse på å gi barn og foreldre en god og helhetlig hjelp og
støtte på et tidligst mulig tidspunkt. Alle skal kjenne til ulike kjennetegn og plager som kan prege barn som har det vanskelig. Og ikke minst –
alle skal kjenne til prosedyrepermen og vite hva som skal gjøres når man er bekymret for et barn.
Se målekort og tiltaksplan.
I Barnehageenheten er det utfordringer knyttet til rekruttering av vikarer, både når det gjelder tilstrekkelig antall og kvalifikasjoner. I 2018 vil vi
derfor vurdere å tilsette vikarer i faste stillinger. For å få et best mulig grunnlag før en eventuell slik tilsetting gjøres, vil det bli foretatt en
kartlegging i hver barnehage :





Hvor stort er behovet ?
Varierer behovet gjennom året ?
Er det ulikt behov på de ulike avdelingene ?
I hvilken grad benyttes lærlingene ?

Flere foreldre gir uttrykk for at de ønsker mer veiledning og støtte i sin foreldrerolle. Foreldrekurset som ble gjennomført for første gang i fjor,
arrangeres også i år. Det vil legges til rette for flere foreldresamtaler når foreldre og /eller ansatte ønsker det.
Arbeid med Lean. I Barnehageenheten har vårt fokus i forbedringsarbeidet vært MØTER og hva vi kan gjøre for å gjøre møtene bedre mht til
både innhold og tidsbruk. Det samme vurderes når enheten arrangerer kurs og ulike fagsamlinger.
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Gjennomgående målekort
Målsetting

Indikator

Mål 2018

Ikke godkjent resultat

Siste resultat
2017

God integrering

Antall språkpraksisplasser
enheten tilbyr

2

0

Skjebstad 2 Kvisla
1
Frøysland 0

Avvik i forhold til budsjett

>0,0%

>-0,5%

0,7 %

1.1

Nærvær

93 %

90%

91,5 %

2.1
2.2
2.3

98% svar

95% svar

100%

Område for «forbedre og
beholde» er definert på
alle arbeidssteder i
enheten
Det er utarbeidet
tiltaksplaner for alle
arbeidssteder

Område for «forbedre og
beholde» er ikke definert
på alle arbeidssteder i
enheten
Det er ikke utarbeidet
tiltaksplaner for alle
arbeidssteder

Utført

Ikke utført

Samfunn

Økonomi

Medarbeidere

Lite avvik i forhold til
budsjett

Godt arbeidsmiljø med
tilfredse medarbeidere
KS 10-faktor

Brukere

Gode tjenester med fokus
på kvalitet, tilgjengelighet
og brukermedvirkning

Utført

Utført
3.1

Brukerundersøkelse

Utført
Antall avvik rapportert
gjennom Kvalitetslosen

Kvalitet

19

Ingen måltall
Måltall ikke fastsatt enda

Ivareta betryggende
kontroll over virksomheten

Tiltak

Antall avvik med høy eller
middels alvorlighetsgrad

Andel rapporterte avvik
som er lukket innen tre
uker

3

85%

75%

63 %
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Målekort for enheten
Siste resultat
Målsetting

Måleindikatorer

Gjennomføre kampanje for sunt kosthold i forbindelse med
folkehelseukene, uke 35

Temadag i barnehagen om fysisk aktivitet i forbindelse med
folkehelseukene, uke 35
Samfunn

Mål 2018

Utført

Ikke godkjent
resultat

Tiltak

2017
Utført

4.1

Utført

4.2

Ikke utført

Utført

Ikke utført

Utført

Ikke utført

Arrangere tur i skogen/til leirplassen en ettermiddag i
samarbeid med SU

Utført

Ikke utført

Månedlige rapporteringer fra styrerne til enhetsleder, for å
sikre forståelse og god kontroll

Utført iht. plan
10 ganger

Utført mindre enn
10 rapporteringer

4,1

3,9

3,9

5,1
5,2

4,4

4,2

4,4

5.3

4,3

4,1

4,1

Helsefremmende livsstil
Nye retningslinjer, med fokus på matglede og hygiene, er
tema på et felles personalmøte

God økonomistyring i enheten
Økonomi

KS 10-faktor: Ledergruppe
Valgt område forbedre: Oppgavemotivasjon (faktor 1)
Valgt område bevare : Mestringsklima (faktor 9)

KS 10-faktor: Spesialpedagogisk team

5.4
5.5

Valgt område forbedre: Kompetanseutvikling (faktor 7)
Motiverte og kompetente medarbeidere
Valgt område bevare : Mestringsklima (faktor 9)
Medarbeidere

5,0

4,8

5,0

5.6
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KS 10-faktor: Skjebstad barnehage

4,6

4,2

4,4

4,4

4,6

5.7

Valgt område forbedre: Mestringstro (faktor 2)
Valgt område bevare : Fleksibilitetsvilje (faktor 8)
Medarbeidere

5.8
4,6

5.9
5.10

KS 10-faktor: Kvisla barnehage
3,9

3,6

3,6

4,8

4,6

4,8

4,6

4,5

4,5

4,6

4,4

4,6

Valgt område forbedre: Mestringsorientert ledelse (faktor 5)
Valgt område bevare : Nytteorientert motivasjon (faktor 10)

5.11
KS 10-faktor: Frøysland barnehage
Valgt område forbedre: Mestringsklima (faktor 9)
Valgt område bevare: Bruk av kompetanse ( faktor 4 )

Foreldrekurs om foreldrerollen – ulike voksenstiler og
utfordringer foreldre kan ha.

6.1
Utført

Ikke utført

utført

Kurset bygger på teori fra Være sammen
Oppfølging barn og foresatte
6.2

Brukere

Gode tjenester med fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og bruker medvirkning

Styrke kvalitet og dialog i foreldresamtalen
6.3
6.4

Fokus på systemarbeid

6.5
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Siste resultat
Målsetting

Alle barn har en trygg og god oppvekst
– særlige behov og
omsorgssvikt/overgrep fanges opp
tidlig

Kvalitet
Videreføring av arbeidet med
programmet
Være sammen:
Vi skal ha autoritative barnehager, som
innebærer at barna blir møtt av
autoritative voksen med felles
forståelse av hva det innebærer.
Dette skal sikre alle barna en trygg
oppvekst i et inkluderende læringsmiljø

Måleindikatorer

Mål 2018

Ikke godkjent
resultat

Andel barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehage
Hjemlet i Barnehageloven
§ 19

2,8 % eller lavere

4 % eller høyere

Fagseminar for alle barnehageansatte i kommunen, med
temaer som omhandler barns omsorgssituasjon, omsorgssvikt og overgrep.
Videreføring av arbeidet med «Våg å se – våg å handle»

Deltakelse over
90 % av ansatte
i barnehagene

Alle pedagogene i barnehagen har gjennomført
videreutdanning som veiledere i Være Sammen

En fra hver
barnehage hvert år

Opplæring for nyansatte i hva det vil si å være en autoritativ
voksen (Voksenstil)

Utført

Bedre ordforråd, språkforståelse og
leseglede blant barn i Frøysland
barnehage.
Fokus på fagområdet «kommunikasjon,
språk, tekst» fra Rammeplanen

Deltakelse under
80% av ansatte i
barnehagene

7.1
7.2

94 %

3

Ikke utført

15 barnehager
deltar

Kommunale barnehagene deltar i utviklingsarbeid med
fokus på voksenrollen og inkluderende læringsmiljø i leken
ute

Alle 3 deltar

Handlingsplan mot mobbing blir revidert i tråd med ny teori
og forskning

Utført

Ikke utført

Minst 50% av
barna har lånt
bøker

Mindre enn 25%
har benyttet
tilbudet

Prøve ut ordning med «barnehagebibliotek i samarbeid med
Mandal bibliotek

2017

2%

Barnehagemyndigheten koordinerer og legger til rette for
lokalt utviklingsarbeid for alle barnehagene i kommune.

Nasjonalt satsningsområde:

Tiltak

Mindre enn 12
barnehager deltar

8.1
12

8.2
Mindre enn 3 deltar
8.3
Under
utarbeidelse
0-3 år 50 %

9.1

3-6 år 85 %

9.2
9.3

Samarbeide med Frøysland skole om tilbud med
«lesevenner», hvor elever fra skolen leser for barn i
barnehagen

2 ganger i året

1 gang i året
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Gjennomført førstesamtale, etter metoden «motiverende
intervju», med alle foreldre før barn begynner i barnehage

Trygg tilknytning for barn i overganger
mellom ulike arenaer

Kvalitet

98% eller mer

90%

100 % eller mer

Under 90%

Benytte overgangsskjema ved overgang mellom barnehage
og skole.

100%

Under 90 %

Gutter fra ungdomsskolene som lekevenner i barnehagen

Satt i gang prosjekt

Ikke satt i gang
prosjekt

Mannlige studenter, lærlinger og praksiskandiater

3 mannlige
studenter/lærlinger/
praksiskandidater

0 mannlige
studenter/lærlinger/
praksiskandidater

Sikre at foreldre får viktig informasjon om barnehagen ved å
ta i bruk nytt informasjonsskjema, oversatt til 7 språk.

Ressursheftet og
informasjonsskrivet
er presentert på
styrermøtet i april

Ikke presentert på
styrermøtet i april

Øke ansattes kunnskap om hvordan de kan ivareta
Rammeplanens krav med hensyn til fagområdet Etikk,
religion og filosofi

Arrangere
halvdagskurs i juni.
Deltakere fra alle
barnehagene i
kommunen

Deltakelse fra
færre enn 15
barnehager

Andel styrere med nasjonal styrerutdanning.

100%

Mindre enn 100%

Oppfylle norm,
pedagogisk
bemanning.
Ny 2018

Ikke oppfylt norm,
pedagogisk
bemanning

Oppfylle norm,
bemanning
6 barn pr. voksen
Ny 2018?

Ikke oppfylle norm,
bemanning

Overgangssamtale mellom «gammel» ped.leder og
personalet på ny avdeling ved overgang mellom
avdelinger, som omhandler barns trivsel og utvikling

Flere menn i barnehagen for å gi barna
forbilder av begge kjønn og et mer
allsidig tilbud.

Videreføring av arbeidet fra
prosjektet
Kompetanse for mangfold:
Alle barn skal trives og bli inkludert i lek
og aktiviteter i barnehagen

Andel ansatte med pedagogisk utdanning

Gode resultater
Antall barn pr. ansatt

10.1
10.2
11.1
11.2

11.3
11.4

100%

2017:
5,7 barn pr.
voksen
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Andel fagarbeidere i fagarbeider/assistentstillinger

Heltid/deltid

65% eller mer

52 % eller mindre

80 % ansatte i
>80% stilling

70% eller færre i
>80% stilling

Ingen under 40%
stilling

Ansatte under 40%
stilling

2017: 66,8 %

2017: 80,3 %
Ingen

Beskrivelse av tiltak
Referanse Beskrivelse av tiltak
1.1
Budsjettoppfølging av rådgiver økonomi for styrere

Frist
juni + oktober

Ansvar
Enhetsleder

2.1

Hele året

Styrere

April

Styrer og MBU

2.3
3.1
4.1
4.2

Prøve ut hjelpeskjema for funksjonsvurdering i oppfølging av syke, etter mal fra
Kvinesdal
Utarbeide tiltaksplan for hvordan sykefraværet kan reduseres/holdes lavt i hver
barnehage
Ta i bruk ny rutine fra personalkontoret med nærværstime ved hyppig korttidsfravær
Ta i bruk brukerundersøkelse fra Udir, årlig i november
Kosthold er et tema på foreldremøte
Natursti/hinderløype i samarbeid med nabobarnehagene

Januar

Enhetens ledergruppe

November
Uke 35

Styrerne
Pedagogiske ledere på
avdelingene

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Ta i bruk 1310.no
Avsette tid til oppgaver i kalenderen (outlook)
Fremheve kollegaers initiativ/tanker/ideer – konstruktive tilbakemeldinger
Delta på stat.ped.konferansen
Ask-kurs (alternativ og supplerende kommunikasjon)
Videreføre ordningen med å være to sammen på veiledningsoppdrag
Fortsette arbeidet med kollegaveiledning (class toddler)

April
Hele året

5.8

Morgenmøte

Hver dag

2.2

Mars
Juni
Hele året
Mars/oktober

Den enkelte leder
Hele teamet
Teamleder
Alle ansatte følger opp
tildelte oppgaver
Tidligvaktene
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5.9
5.10
5.11
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4
10.1
10.2
11.1
11.2
11.3
11.4
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Egenvurdering ved bruk av grønn/rød kule
Rolle-/oppgaveavklaring
Tydeliggjøre ansvar i diverse komiteer (innkalle og evaluere)
Personale kontakter – og oppfordrer foreldre til å delta
Tett oppfølging barn/foresatte som har behov
Styrer deltar på en foreldresamtale pr. pedagog – gir etterveiledning
Kurs i MI ( motiverende intervju )
Veiledningstjenesten observerer samspill barn-voksen etter søknad
Utarbeide prosedyre for samarbeid Barnehageenheten/PPT mht kompetanse- og
organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbud for barn med særlige behov
Videreføre veiledningstjenesten fra Spesialpedagogisk team som lavterskeltilbud
Søke statlige kompetansemidler og inngå avtale med ekstern veileder.
Gjennomføre trivselsundersøkelse med de eldste barna (vår barn f. 2012 – høst barn
født 2013)
Styrer/arbeidsgruppe mottar veiledning fra ekstern veileder
Temabøker knyttet til årstid, interesser og temaarbeid
Bøker på flere språk
Sirkulere bøkene, så barna stadig har tilgang til «nye» bøker
Samarbeid leseprosjekt Frøysland skole og Frøysland barnehage
Revidere overgangsskjema
Arrangere kurs i utfylling av overgangsskjema mellom barnehage og skole, for
pedagoger som har ansvar for det eldste kullet i alle barnehager
Kontakte Kristiansand kommune for høre om deres erfaringer med «lekevenner» fra
ungdomsskolene
Kontakte ungdomsskolene i kommunen for å se på muligheter
Signalisere til UiA og NAV at vi ønsker mannlige studenter og praksiskandidater
Samarbeide med barneskolene om å finne tiltak, siden dette også er aktuelt hos dem
– særlig i småskolen.

Mai/oktober
Februar
Februar
Februar
Hele året
Vår
Høst
Hele året
Desember

MBU/alle
Styrer og pedagoger
Styrer
Ped ledere
Ped ledere
Styrer
Enhetsleder/styrer
Styrer
Enhetsleder/leder PPT

Hele året
Juni
Vår/høst

Teamleder/enhetsleder
Rådgiver
Styrerne

2 g. pr. halvår
Hele året
Hele året
Hele året
Vår/høst
Februar
Mars

Rådgiver
Ped.leder
Ped.leder
Ped.leder
Inspektør/Ped.leder
Arbeidsgruppa v/
Inger Lise og Torunn

April

Enhetsleder

Mai
Juni
Juni

Enhetsleder
Styrerne i hver bhg.
Enhetsleder

