Oppvekst barnehage
BAUN 29.10.19

De minste er viktige
− Er de mest sårbare
− Har rask hjerneutvikling
− Barn er mest formbare de første 2-3 leveårene
− erfaringer – positive og negative - bygges inn i
hjernearkitekturen
KILDE:
RBUP/TF3

Det er viktig å huske på at……
Samspill med varme og stimulerende voksne er kvalitet for de yngste
barna, og vil legge et grunnlag som all senere utvikling og livsmestring
bygger på.
Barn som oppfører seg bra gjør det fordi de har ferdighetene de trenger til å
håndtere livets utfordringer på en fleksibel måte.
Vi har større mulighet for å lykkes hvis vi i kontakten med barn velger
filosofien: «Barn gjør det bra hvis de kan» i motsetning til filosofien:
«Barn gjør det bra hvis de vil».
Det er helt avgjørende at voksne er gode voksne (både på jobb og hjemme).
Noen voksne er ikke alltid gode nok voksne. Vi har ansvar overfor de også.

Barns helse og foreldre. Foreldre og barns helse

Hvordan fremme positivt klima?
Relasjoner


Være der barna er, kroppslig
nærhet*. Vi bøyer oss i
knærne



Dele glede og positive følelser



Delta i aktiviteter sammen
med barna





Sørge for at kontakten med
barna er gjensidig og går frem
og tilbake (hver sin tur)
Støtte barnas kontakt med
hverandre*

Kilde: RBUP/TF3 (2019)

Positive følelser






Smile, le og ha det morsomt
sammen med barna
Vise genuin entusiasme og
iver
Uttrykke positive følelser
både verbalt og kroppslig

Respekt


Ha blikk-kontakt med barna



Ha en vennlig og rolig
stemme



Bruke respektfullt språk og
kommunikasjon



Bruke barnas navn, særlig
ved positiv kontakt



La kroppen være vendt mot
barna når man er i kontakt
med dem*

Vårt samfunnsoppdrag
er å sikre at barn og
unge som lever under
forhold som kan skade
deres helse eller
utvikling, får nødvendig
hjelp, omsorg og
beskyttelse til rett tid.

Fra å snakke om
kompetanseutvikling til å
gjennomføre
kvalitetsutvikling
Og oppfølging.

Kultur

Barn og unge i Bærum
Svært høye enhetskostnader

Høyere enhetskostander

1-5%
Indikert
nivå
(barn som viser
alvorlig
problematferd)

10-15%
Selektert nivå
(elever med risiko for å utvikle
alvorlig problematferd)

Nivå og innhold som er
nødvendig og gir effekt

Nivå og innhold som er
nødvendig og gir effekt

80-85%

Lave enhetskostnader

Universelt nivå
(alle elevene)

Nivå og innhold som er
nødvendig og gir effekt

Vi spør oss selv hele tiden

₋
₋
₋
₋
₋

Er vi oppmerksomme på barnets behov?
Responderer vi på verbale og non-verbale signaler?
Stimulerer vi barnets nysgjerrighet og ønske om å lære om verden?
Er vi varme, støttende og omsorgsfulle?
Har vi respekt for alle foreldre?

₋
₋
₋
₋
₋
₋

Så skal vi holde budsjetter

Har vi fasiliteter som er sikre, hygieniske og tilgjengelige for
foreldre?
Har vi godt utdannet personale som er engasjert i sitt arbeid med
barn?
Gjør vi det mulig for de voksne å samhandle godt med barna?
Driver vi personalutvikling som sikrer kontinuitet, stabilitet og
forbedringer?
Har vi utviklingsorienterte utviklings-/læreplaner?
Er vi samhandlende nok med oss selv internt og med andre?

Privat barnehager

Bærumsbarnehagene
• 7654 barnehagebarn
• 37 kommunale tjenestesteder, 50 barnehager
• 75 private ordinære barnehager
• 43 familiebarnehage hjem, 18 eiere
Private familiebarnehager
5%

Kommunale
42 %

Private ordinære
53 %

Oppvekst barnehage – Brutto driftsutgifter
2019
11,8

17,8
205,1

65,4
122,0

Stab og sentrale fellesutgifter (0,71 %)
Kjøp av plasser psykisk helse barn og unge (1 %)
Barnevern (11,6 %)

1 342,2

Avlastning (3,7 %)
Helsetjenester barn og unge (6,9 %)
Barnehage (76,1 %)

Område barnehage – brutto driftsutgifter 2019
22,9

96,2

57,1
546,1

Kommunale barnehager (38,9 %)
Private barnehager (48,5 %)
Sentrale midler (1,6 %)

680,3

Styrket tiltak (6,9 %)
Husleiekostnader (4,1 %)

Demografitilpasset – til en hver tid

Budsjettoppsett
Bundne midler barnehage :
Tilskudd private barnehage/utenbygdsbarn
Moderasjonsordninger i barnehage
Husleiekostnader

Styrket tiltak i barnehage:
19 G
§ 19 A assistenter
§ 19 A spesialpedagoger
Veiledningssenteret – 4,5 stillinger

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, fysio- og
ergoterapeuter :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledere og stab
Helsesykepleier
Leger
Jordmor
Helsesekretær
Psykologer
Ressursteam
Fysio- og ergoterpeuter

«Frie» midler barnehage.:

Kommunale barnehager:

Barnehagekontoret – 8 stillinger
Kompetanseutvikling
Utdanningsmidler
Åpen barnehage
0,8 mill. – Kurs, annonsering, lisenser, velferd

Ekvivalenter – 4.253
Lederessurs – 60 stillinger

Barneverntjenesten – netto budsjett
(betydelige inntekter):

Individuell avlastning og støttekontakter:
• 4 kultur og fritidskonsulenter
• 3,7 fagstillinger innen avlastning
• 1,4 kontorstøtte
• 2 ledere
• Ca. 640 brukere
• Ca. 700 oppdragstakere/avlastere

Drift av barneverntjenesten inkl.
saksbehandling
Tiltak ikke plasserte barn –
tiltaksavd. og MST CAN
Tiltak når barn er plasserte (fosterhjem,
institusjoner, ettervern)
Stanga avlastningssenter + Homestart og
akutthjelpen:
Stanga
Homestart og akutthjelpen
Sentral ledelse og stab:
Kommunalsjef
Seksjonsledere
Økonomer

71 ekv.pr. toppressurs

Private kjøp av plasser psykisk helse:
• Brutto utgifter på kjøp
• Betydelige refusjonsinntekter
• Høye enhetskostnader

Noen kommunale dokumenter/prinsipper/føringer

Helsetrappen

Så gjelder lover
forskrifter,
merknader til
forskrifter,
statlige veiledere
og mye, mye
mer

Handlingsprogram 2020 2023
Viktige innsatser
Kvalitetssatsingen i bærumsbarnehagene
Kommunikasjon og språk
Livsmestring
Digital barnehage
Trygg før tre – forskningsprosjekt i barnehage
Spesialpedagogisk tilbud i barnehagene
Universitetsbarnehager
Metode og kompetansehevingskonsept for
helsestasjoner
Helseapp som skal gi kvalitetssiket informasjon til
gravide og familier
Kartlegge samarbeid og ressursbruk i
grenseoppgang til spesialisthelsetjenesten

Rusforebygging med mindre ressurser må utredes
Kommunalt heldøgnstilbud til unge med alvorlige
psykiske lidelser utrede
MST CAN – tiltak i barneverntjenesten videreføres
Flere forskingsprosjekter i barneverntjenesten
videreføres:
Funksjonell familieterapi
Forsterket skolestøtte for barn i tiltak
Veiledningsmetode for foreldre med barn 0-3
år

Handlingsprogram 2020 2023
Budsjett og budsjettutfordringen

Demografikompensasjon barnehage:
2020
- 8,8

2021
- 23,3

2022
-31,5

2023
-28

- Utgangspunktet er budsjett til rettighets barn ++
- De som fyller 1 år etter 1. desember og ledig kapasitet?
- Inntaksreglene som gjelder og styringsmulighet for inntak

