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1. Innledning  

kvalitetsplan for barnehagene i Vardø er et dokument hvor barnehageeier gir retningslinjer 

og setter mål. Disse målene danner grunnlag for og sikrer kvalitetsutvikling i barnehagene.                                

I Vardø er det en kommunal og en privat barnehage. Kommunen skal legge til rette for at 

dette dokumentet blir brukt i begge barnehagenes arbeid med kvalitetsutvikling. Det må og 

legges til rette for at begge barnehagene blir inkludert i aktiviteter knyttet til dette arbeidet.   

Kvalitetsplanen er ment å være et levende dokument som avspeiler det den enkelte 

barnehage i Vardø jobber med. Målene i kvalitetsplanen skal være konkrete og målbare. Den 

skal være synlig i barnehagens planleggings-, vurderings- og evalueringsarbeid. Den skal 

engasjere, samt ha en positiv og konstruktiv effekt for barnehageeier og ansatte.  

Kvalitetsplan skal være tydelig og kortfattet. Samtidig skal være med på å skape felles fokus 

og vekst innenfor barnehageområdet. Et viktig verktøy i kvalitetsplan arbeid er den enkelte 

barnehages årsplan. Andre viktige verktøy er dokumentasjon på pedagogisk arbeid, 

vurderingsarbeid, refleksjoner rundt eget arbeid, rutinebeskrivelser, foreldreundersøkelse 

og barnesamtaler.   

Kvalitetsplan bygger på  

• Rammeplan for barnehage  

• Barnehageloven  

• Nasjonal kompetansestrategi «kompetanse for fremtidens barnehage» (2015-2020) • 

Stortingsmelding 41 Kvalitet i barnehage (2008-2009)  

  

Det overordnede målet i stortingsmelding 41 «Kvalitet i barnehagen» er å bidra til god 

kvalitetsutvikling i barnehagen. Barnehageloven og Rammeplanen definerer hva et godt 

barnehagetilbud skal være. Stortingsmelding 41 tydeliggjør regjeringens ambisjoner om å 

sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet til alle. Et barnehagetilbud av høy kvalitet kan bidra 

til sosial utjevning, tidlig innsats og livslang læring.   

01.august 2017 kom ny Rammeplan for barnehager og den var tydeligere på barnehagens 

forpliktelser, implementerings arbeidet med dette er godt i gang i barnehagen.     

  

Vårt ønske med kvalitetsplanen er at hver enkelt skal ha eierskap til og gjenkjenne målene i 

sitt daglige arbeid.   

Planen er et utgangspunkt for barnehageeiers oppfølging av barnehagene.  

  

  



 

  

  

2. Hovedmål  

 «Vardø barnehage skal være en moderne barnehage med høy kvalitet og trivsel. Vardø 

barnehage skal fremme lek, læring og sosial kompetanse»  

  

  

Kvalitetsplanens mål:   

• Kvalitetsplanen skal sikre et godt kvalitativt innhold for barna i Vardø barnehage  

• Kvalitetsplanen skal være et styringsdokument for alle ansatte i Vardø barnehage  

• Kvalitetsplanen skal være et dokument til orientering til politikere, foreldre og andre 

samarbeidspartnere  

• Kvalitetsplanen skal jevnlig revideres slik at arbeidet er i tråd med nytt regelverk og 

ny kunnskap  

• Kvalitetsplanene skal innarbeides i barnehagen og bidra til kompetanseutvikling, 

refleksjon over egen praksis og drøftinger.   

• Kvalitetsplanen skal være et grunnlag for å søke om kompetansemidler og 

barnehagefaglige prosjekter.  

• Alle ansatte i barnehagene i Vardø skal ha minimum fagbrev innen utgangen av 2022  

  

  

Hovedfokus i kvalitetsplanen vil være områdene  

• Kompetanse, bemanning  

• Lek, fysisk miljø  

• Læring  

  

 

 

 

 

 

 



 

3. Kompetanse, bemanning  

 Bemanning:   

Vi skal minimum følge lovkravet når det gjelder bemanning. Fra 01. august 2018 kom det en 

ny skjerpet pedagognorm som sier at det skal være minst en pedagogisk leder per 7 barn 

under tre år og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn regnes som tre år 

01.august det året de fyller tre. Fra 01. august 2019 skal bemanningsnormen være minimum 

en ansatt per tre barn under tre år og minimum en ansatt per seks barn over tre år.   

 Kompetanse:  

Andel barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker. De siste årene 

har det vært store endringer i barnehagesektoren som har ført til økt kompetansebehov i 

barnehagen. Rammeplanen for barnehage er tydelig på personalets forpliktelser for å kunne 

gi alle barn et kvalitativt godt barnehagetilbud, og stiller høye krav til personalets 

kompetanse. Målrettet kompetansebygging er viktig for at alle barn skal få et likeverdig 

barnehagetilbud av høy kvalitet. Hver enkelt barnehage har egne stillingsinstrukser tilpasset 

de ulike stillingskategoriene som kreves i barnehage; styrer, pedagogisk leder, barne- og 

ungdomsarbeider og assistent. I tråd med nye endringer som kommer, vil man ha behov for 

å kontinuerlig tilpasse og justere disse slik at de til enhver tid er i tråd med endringene.   

Kompetanse er viktig og avgjørende for barnehagetilbud med høy kvalitet. God kompetanse 

utvikles best i barnehagen hvor alle ansatte er involvert i arbeidet.  Den enkelte barnehage 

utarbeider egen kompetanseplan som er i tråd med kvalitetsplanen. Kompetanseplanen kan 

og være et grunnlag for å søke om kompetansemidler hos Fylkesmannen og Udir.   

Barnehagene i Vardø skal ha stabile, dedikerte og kvalifiserte voksne. Ledelse som sikrer at 

organisering, planlegging og struktur i barnehagen ivaretar barnegruppen og det enkelte 

barns behov. Sikre barn og familier med særskilt behov blir hjulpet og sett så tidlig som 

mulig og samarbeide med andre instanser.  

  

Barnehagene i Vardø skal  

• Tilbud om kompetanseutvikling  

• Tidlig innsats starter i barnehagen  

• Strebe etter barnehagelærer (eller tilsvarende) på alle avdelinger   

Tiltak som gjøres iden enkelte barnehage  

• Personalet tilbys etter/videreutdanning  

• Internopplæring   

• Søke kompetansemidler hos Fylkesmannen  

• Ekstra ressurs barnehagelærer (eller tilsvarende) ressurs pedagog i barnehagen • 

Bruken av dispensasjon fra utdanningskravet skal bort. 



 

4. Lek, fysisk miljø  

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 

arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal 

inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle 

barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen 

med andre. Rammeplan for barnehage kap. 3.  

Leken har en sentral plass i barnas liv i barnehagen og den må gis gode vilkår. I leken utvikles 

vennskap og fellesskap, og barn lærer og utvikler sammensatt kompetans e gjennom lek. 

Barns lek gir samspillserfaring og er viktig bidrag for utvikling av sosial kompetanse og 

relasjonskompetansen. Lek er den viktigste aktiviteten for barnehagebarn og den skal ha en 

stor plass i deres liv. Leken er barnas måte å være på og det er gjennom lek barna gjør 

erfaringer de tar med seg senere i livet. Leken handler om læring på alle områder, samtidig 

som den er viktig for kreativ utfoldelse. Leken har også en egenverdi og den gir barn glede, 

frihet og fravær av forventninger. Vennskap og gode relasjoner mellom barn, og mellom 

barn og personalet har stor verdi for læring og opplevelse av glede, trivsel og mestring.  

  

Leken har også en egen verdi og den gir barn glede, frihet og fravær av forutsetninger. 

Undersøkelser viser at det viktigste for barnehagebarn er å få delta i lek, og det verste for 

barnehagebarn er å ikke få delta i lek.   

I barnehagene i Vardø skal barna oppleve vennskap. De skal bli sett, anerkjent og oppleve 

mestring. Barn skal få tro på seg selv og sin fremtid. Barn skal ut ifra sine forutsetninger 

være klar for neste trinn i sitt læringsløp.   

Barnehagene i Vardø skal tverrfaglig samarbeide med skolen, PPT og familieavdelingen om 

tidlig innsats. Dette tverrfaglige samarbeidet skal bygges på gjensidig forståelse av oppdrag 

og mandat.   

  

Barnehagene i Vardø skal  

• Utvikle samspillferdigheter hos barn  

• Gi rom og tid til lek i barnehagen  

• Være tilstedeværende voksne  

• Ha aktiv voksendeltagelse i lek  

• Sette inn tiltak for de barn som trenger ekstra støtte eller tilrettelegging for å mestre 

sosialt samspill i barnehagen, tidlig innsats  

• Følge opp, evaluere og dokumentere ulike tiltak  

 



 

Tiltak som gjøres iden enkelte barnehage  

• Styrke de ansattes kompetanse på blant annet lek  

• Gi rom for lekens egenverdi i her og nå situasjoner  

• Systematisk observasjon  

• Voksenstyrte lekegrupper ved behov  

• Voksne som støtter og er delaktig i leken  

• Bruke store deler av barnehagehverdagen til ulike former for lek  

• Tilrettelegge for variert lek ute og inne  

• Fleksibel i hverdagens rutiner og organiseringer  

• Tverrfaglig samarbeid  

  

Barnehagens fysiske miljø skal være tilpasset barnegruppens behov.   

Barnehageloven §3 omtaler barns medvirkning ut fra alder og modenhet. Medvirkningen 

skal konkretiseres og sees i lys av barnet som subjekt i egne læringsprosesser. Denne 

fremstillingen legger ansvar for utvikling, organisering og læring på miljøet rundt barnet, og 

stiller krav til både det fysiske miljøet og til personalet i barnehagen.   

  

5. Læring  

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, 

fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas 

nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for 

deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide 

perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen 

og andres læring. Rammeplan for barnehagen kap 3  

  

De første årene i et menneskes liv er en læringsintensiv fase. Tidlig innsats og høy kvalitet på 

barnehagetilbudet i hele barnehagealderen gir de beste muligheter for utvikling og læring.  

Personalet skal være en støttespiller og legge til rette for varierte leke- og læringsaktiviteter.    

Barn lærer gjennom å oppleve og erfare. Undring, utforskning og nysgjerrighet er derfor 

sentralt i barns læring. Barn skal tilnærme seg rammeplanens fagområder gjennom lek, 

undring og utforskning. Med utgangspunkt i barns lek, skaperglede, undring og 

utfordrertrang skal barn få erfaring og kompetanse på de ulike fagområdene i Rammeplan 

for barnehage.  

  



 

Barnehagene i Vardø skal være et godt sted å være. Omsorg, danning, lek og læring danner 

grunnlaget for en god barndom og et godt livsløp.  Ved at barna opplever trygghet, 

delaktighet i et fellesskap, får lekekompetanse og utvikler danning, vil dette være med på å 

forebygge mobbing og utestengelse. Dersom det oppdages mobbing eller krenkende adferd 

har personalet i barnehagene ansvar for å stoppe dette.   

God sosial kompetanse bidrar til å skape trivsel og er et godt grunnlag for læring. Sosial 

kompetanse trengs i de fleste situasjoner i dagliglivet. Både i barnehage, skole og arbeidsliv 

må vi omgås og samarbeide med andre. Det handler blant annet om at barna må bli i stand 

til å ta en annens perspektiv og lære seg å forstå egne og andres følelser, vise omsorg og 

empati. Barns sosiale og emosjonelle kompetanse har betydning for hvordan de lykkes 

senere i livet.    

Digitale verktøy er blitt en del av barns hverdag. Barnehagene i Vardø vil bruke digitale 

verktøy som virkemidler i det pedagogiske arbeidet for å nå barnehagens mål.   

Barnehagene i Vardø skal sammen med skolen, PPT og familieavdelingen arbeide tverrfaglig 

med tidlig innsats for de barna som trenger hjelp og tiltak. Dette tverrfaglige samarbeidet 

skal bygges på gjensidig forståelse av oppdrag og mandat.   

Overgang barnehage/skole  

Barnehagen som læringsarena vektlegges i økende grad. Skoleforberedende aktiviteter for 

de eldste barna er viktig for at barna er best mulig måte rustet til å møte den nye hverdagen 

skolen er. Samarbeid med barnas hjem er særs viktig i denne perioden. Barnehagene i Vardø 

skal forberede barna til skolehverdagen gjennom å skape positive forventninger ti l 

skolestart.  Innskriving/skolebesøk gjennomføres etter egen plan med skolen, der trygghet 

og forventninger til skolehverdagen står i fokus. Det skal foretas jevnlige vurderinger av 

samarbeide mellom barnehagene og skolen/SFO.   

  

Barnehagene i Vardø skal  

• Sikre god pedagogisk praksis med at det settes av tid til veiledning, refleksjon og 

vurdering av eget arbeid innenfor for endring og videreutvikling  

• Sikre at personalet har kompetanse utvikling  

• Drive med systematisk veiledning og refleksjon i grupper  

• Sikre det fysiske læringsmiljøet  

• Personalsamarbeid på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager  

• Samarbeide med Vardø skole om best mulig overgang barnehage/skole/SFO  

• Alle ansatte skal kjenne til Rammeplanens innhold og oppgaver  

• Lage en rekrutteringsplan  

• Arbeide tverrfaglig med tidlig innsats  

  



 

Tiltak som gjøres i den enkelte barnehage  

• Det skal settes av tid til vurdering av eget arbeid   

• Kvalitetsarbeidet settes i system i den enkelte barnehage  

• Digitale verktøy blir mer synlig i det pedagogiske arbeidet  

• Det settes av tid til møter for å vurdere det pedagogiske arbeidet  

• Barnehagen skal være tilrettelagt slik at det er en god møteplass for barn, ansatte og 

foreldre  

• Gode rutiner på overgang barnehage/skole/SFO  

• Ansatte   

• Hver enkelt barnehage lager sin egen kompetanseplan med prioriterte tiltak  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kilder:  

Rammeplan for barnehage: 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-

barnehagenbokmal2017.pdf  

Barnehageloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64  

Kompetansestrategi for fremtidens barnehage: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompet 

ansestrategi-for-barnehage-2018_2022.pdf  

Stortingsmelding 41 (2008-2009) kvalitet i barnehagen:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-41-2008-2009-/id563868/sec1  
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