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Språkkompetansetil ansatte i barnehager

Hovedutvalgfor barn og unge-04.06.2019- 059/19
Vedtak:
Sakensendestilbake til rådmannen.I ny sakskaldet søkesinnhentet informasjonfra samtlige
kommunalebarnehager,og om mulig private barnehager.Rådmannenskalvurdere hvorvidt det bør
innføresen språknorm i barnehagen,og hvordandet er hensiktsmessigat en slik språknorm
innføres.

Rådmannensf orslagtil vedtak:
Hovedutvalgfor barn og ungetar sakom antall minoritetsspråkligeansattei barnehagenetil
orientering.

SAKENI KORTETREKK
Dennesakenhar til formål å følge opp Hovedutvalgetsvedtaksom ble fattet i forbindelsemed
behandlingav kvalitetsplanfor barnehagene:
«Rådmannenbesfremme sakfør sommerenmed en kartleggingav statusfor
barnehagepersonalets
språkkompetanse.Sakenbør ogsåinneholdeforslagtil hvordan
barnehagepersonalets
språkkan styrkesog følgesopp.»
Tidligerebehandling
Møte i Hovedutvalget12. mars 2019 (Sak018/19).

Redegjørelse og vurdering
I etterkant av Hovedutvalgets møte i mars sendte barnehagekontoret ut et skjema til alle de
kommunale barnehagene hvor de ble bedt om å oppgi antall minoritetsspråklige ansatte. På grunn
av tidsaspektet ble det tatt en beslutning om å avgrense kartleggingen til de kommunale
barnehagene. 25 av de kommunale barnehagene besvarte henvendelsen.
I de 25 barnehagene er det til sammen registrert 149 minoritetsspråklige ansatte.

Skjemaet viser at halvparten av de 149 har bestått enten språkprøve A1/A2 eller B1/B2. Den andre
halvparten har ikke språkprøve. De ulike språkprøvene gjenspeiler ulike ferdighetsnivåer, slik
figuren nedenfor viser:

Som en forklaring på at ikke flere enn halvparten har tatt språkprøve, oppgir barnehagestyrerne at
mange er blitt ansatt før krav om språkprøve ble innført. Videre er det ikke krav til språkprøve for
midlertidig ansatte.
Når det gjelder språkforståelsen, vurderer barnehagestyrerne at den er tilfredsstillende for

majoriteten av de ansatte. Det som allikevel påpekes er at de som vurderes til ikke å ha
tilfredsstillende kompetansen i mange tilfeller er de som har blitt ansatt før språkkravet ble innført
og/eller ikke har så mange år igjen i arbeidslivet.
Rådmannen vurderer følgende grep for å styrke språkkompetansen:
· Økte krav til norskkompetanse ved nyansettelser.
· Økte krav til språkforståelse og formidlingsevne ved nyansettelser og for
vikariater/engasjementer.
· Fadderordninger i barnehagene.
· Egne veiledningsgrupper for de med behov for å styrke norskkompetansen.
· Kurs på kveldstid som er obligatorisk.
· Systematisk oppfølging i form av tilbud om hjelp i forkant av planleggingsdager og
personalmøter – der agendaen og eller særlige temaer gjennomgås med en pedagog de
aktuelle ansatte har stor tillit til (tilrettelegge for at de kan spørre om (og lære) ord og uttrykk
de finner vanskelige).
· Kurs med ulike tema knyttet til barns utvikling.

Behandlingen i møtet 04.06.2019 Hovedutvalg for barn og unge
Forslag fremmet av Erik Tørrissen, Frp
Saken sendes tilbake til rådmannen. I ny sak skal det søkes innhentet informasjon fra samtlige
kommunale barnehager, og om mulig private barnehager. Rådmannen skal vurdere hvorvidt det bør
innføres en språknorm i barnehagen, og hvordan det er hensiktsmessig at en slik språknorm
innføres.
Votering:
Tørrissens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019- 059/19:
Vedtak:
Saken sendes tilbake til rådmannen. I ny sak skal det søkes innhentet informasjon fra samtlige
kommunale barnehager, og om mulig private barnehager. Rådmannen skal vurdere hvorvidt det bør
innføres en språknorm i barnehagen, og hvordan det er hensiktsmessig at en slik språknorm
innføres.

