
Styrermøte 13.9.18



Program
08.30 – 09.00 Veiledning for nyutdannede barnehagelærere og 

pedagogiske ledere med dispensasjon fra

utdanningskravet, v. Lene Borbe og Liv de Lange

09.00 – 09.30 Informasjon om bestemmelser i personvern-

lovgivningen, ved personvernombud Anette Engum

09.30 – 10.45    Informasjon om arbeidet i barneverntjenesten 

v. Mari Hagve m.fl.

10.45 – 11.10 Pause

11.10 – 12.15 Informasjon fra Barnehagekontoret

Presentasjon Barnehagenes veiledningssenter



Større endringer i barnehage og skole som 
påvirker hverandre 



Informasjon

Søk gjerne kompetansemidler for lokale prosjekter dere er i gang 
med

Utdanningsbarnehage - Praksisbarnehager får invitasjon til å søke 
om å bli utdanningsbarnehage

De sårbare barna som har store utfordringer, tiltak for å beskytte 
barna og omgivelsene (Verge)



Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle 
krenkelser og overgrep mot barn og unge

Lagt frem for BAUN (hovedutvalget for barn og unge) mai 2018

Høring (frist 15.9)

Behandle i BAUN i 10. oktober

Behandle i kommunestyret 24.10

Arbeidsgruppe uke 45 (fire fra kommunale og private barnehager, SLT koordinator, ekstern veileder)

Bekjentgjøring av planen – februar 2019

Kompetanseheving for personalet i barnehagene starter våren 2019



Tiltak for barnehagene

Treåringen skal få et alders- og nivåtilpasset opplegg for aldersgruppen sin som fremmer en 

bevisstgjøring rundt egen kropp, samt egne og andres grenser.  

Fireåringen skal få et alders- og nivåtilpasset opplegg for aldersgruppen sin som fremmer en 

bevisstgjøring rundt gode og dårlige hemmeligheter, kroppen, egne og andres grenser samt seksuell 

helse. 

Femåringen skal få et alders- og nivåtilpasset opplegg for aldersgruppen sin som fremmer en 

bevisstgjøring til egne og andres grenser, egen kropp, reproduksjon og egen seksuell helse. 



Ny KVALITETSPLAN

En prosess med bl.a. Fag- og kompetansegruppen

Utgangspunkt i barnehagemeldingen, kommuneplan og rammeplan for barnehagen 

Tilsvarende oppbygging som skolens kvalitetsplan «Bedre læring – Et rammeverk for kvalitet i bærumsskolen»

Satsingsområder for bærumsbarnehagen innenfor temaene:

Språk

Livsmestring

Digital barnehage

Utkast til plan vil bli drøftet med en utvidet Fag- og kompetansegruppe på et prosessmøte i november

Kvalitetsplanen skal behandles i BAUN før jul



Arbeidsgruppe 

Fire deltakere fra barnehage og SLT koordinator november

Ferdigstilt forslag om konkrete tiltak fra arbeidsgruppen desember

Bekjentgjøring av planen februar 2019

Kompetanseheving av ansatte – starter 2019





Barnehagenes veiledningssenter

Lavterskeltilbud til alle barnehager i Bærum



Barnehagenes veiledningssenter

 Barnehagenes veiledningssenter skal:

 Støtte og veilede barnehagene i arbeidet med enkeltbarn og grupper 
av barn slik at hvert barn får en god barnehagehverdag

 Bidra til å styrke det allmenpedagogiske tilbudet for alle barn

 Veilede i arbeid med barnehagens læringsmiljø

 Bidra til å styrke barnehagenes kompetanse i arbeid med å fremme 
språk og relasjoner, livsmestring og helse

 Bidra til å sikre rask hjelp til barn som trenger det



Allmennpedagogikk

Allmennpedagogikk er styrers ansvar

Noen barn strever i noen perioder av livet uten at de trenger spesialpedagogisk 
hjelp eller har nedsatt funksjonsevne

Kompetanse er viktig for HELE personale. Derfor COS, Barn i risiko, Egenledelse i 
lek, Barns trivsel – voksnes ansvar, observasjonskompetanse 

Noen barn trenger forsterkninger i perioder

Det er viktig at hvert barn får riktig hjelp, 

Og det er viktig at hver barnehage oppfyller rammeplanens krav

Her vil veiledningssenteret ha et oppdrag

Hvordan kan veiledningssenteret hjelpe på best mulig måte?



Foreldresamtykke

Dersom de ansatte ved Barnehagenes veiledningssenter skal
observere enkeltbarn, må barnehagen innhente skriftlig samtykke fra
foreldrene. Samtykkeskjemaet skal oppbevares i barnets mappe i
barnehagen.

Samtykkeskjemaet finner du her: 
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/informasjon
-til-barnehagene/

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/informasjon-til-barnehagene/


Veiledning rundt enkeltbarn kan også gjøres anonymt, basert på
personalets beskrivelser av barnet. 

Barnehagenes veiledningssenter verken registrerer eller oppbevarer
sensitive opplysninger om barn. 



Kontakt Barnehagenes veiledningssenter

Barnehagene kan kontakte veiledningssenteret ved å fylle ut henvendelsesskjema som

sendes på e-post til veiledningssenter.barnehagene @baerum.kommune.no

Høsten 2018 vil det komme en egen nettside for Barnehagenes veiledningssenter. 

Inntil videre finnes informasjon om f.eks. Standard for språkarbeid i bærumsbarnehagen

her:

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/spraksenteret-for-barnehagene/

mailto:veiledningssenter.barnehagene@baerum.kommune.no
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/spraksenteret-for-barnehagene/

