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1. JEVNAKERBARNEHAGENE 

Tilstandsrapporten har som formål å gi politikerne og andre interesserte informasjon om 
status og kvaliteten på barnehagetilbudet i Jevnaker. Tilstandsrapporten presenterer ulike 
sider ved kvalitet i Jevnakerbarnehagene og gir informasjon om tilstand og utfordringer.  

Tallmaterialet er hentet fra BASIL (barnehagenes årsmelding), SSB, Analysebrettet fra Udir 
og Kommunebarometer. Det meste av informasjonen er fra 15.12.2020. 

Kvalitets -og utviklingsmeldingen er på kommunenivå. Enkeltbarnehager er derfor ikke 
trukket fram i rapporten. Fakta opplysninger om enkeltbarnehagene er å finne på 
barnehagefakta.no og udir.no. 

Barnehagenes fremste styringsdokumenter er Barnekonvensjonen, Lov om barnehage og 
Rammeplan for barnehager (forskrift til loven). Målene i tilstandsrapporten er hentet fra 
Budsjett og handlingsplan for Jevnaker kommune 2021-2024. 

 

1.1 Barnehagens samfunnsmandat  
 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og 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». 
 

  



3. FAKTAOPPLYSNINGER
Mål for barnehagene:
Barnehagekapasiteten utvides i tråd med økt behov.

3.1 Antall barn og barnehager i Jevnaker 2021

Jevnaker kommune har 6 barnehager, hvorav 4 er kommunale og 2er private. Andelen barn
i kommunale og private barnehager fordeler seg slik:

Eier: Antall barn: Prosent:

Kommunal 222 73%

Privat 81 27%

3.2 Dekningsgrad 1-5 år

Antall barn i aldersgruppene 1-5 år som bor i Jevnaker kommune med barnehageplass.

Alder: Antall barn bosatt: Antall barn i barnehage: Dekningsgrad:

1 år 57 37 64%

2 år 80 73 91%

3 år 66 61 92%

4 år 76 72 94%

5 år 60 58 97%

Totalt har Jevnaker kommune en dekningsgrad i forhold til barnehageplass på 88% av
alle barna bosatt i kommunen i alderen 1-5 år.

3.3 Netto driftsutgifter til barnehage per innbygger

I Kommunebarometeret for 2020 fremkommer det at Jevnaker kommune bruker kr.175 938,-
i netto driftsutgifter til barnehager per innbygger. Landssnittet er kr. 168389,-. Noe av
bakgrunnen for dette er at kommunen har en høyere pedagogtetthet (i grunnbemanning) enn
landssnittet og har forholdsvis små barnehager. Kommunen har også tatt inn barn uten rett til
barnehageplass i vårhalvåret og ikke hatt full belegg gjennom hele året.
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Jevnaker kommunes vurdering: 
Kommunen har full barnehagedekning i den forstand at alle barn som bor i kommunen, søker 
plass før 1.mars og er født innen 30.november gjeldende år, får barnehageplass. 
Dekningsgraden i Jevnaker kommune er litt lav for 1-åringer. Dette kan skyldes at en del 
foresatte har utsatt oppstart i barnehage på grunn av koronapandemien. Det er også vanlig 
at en del foresatte velger å være hjemme med barna sine til de fyller to år. Kommunen 
bruker mer penger på barnehage enn andre sammenlignbare kommuner. Kommunens valg 
om pedagogdekning på 50% påvirker dette resultatet. Dette påvirker igjen satsene til de 
private barnehagene. Kommunen har også de siste årene tatt inn barn uten rett til 
barnehageplass på våren. Dette fører til økte kostnader.  

 
 
 

4. STRUKTURKVALITET  
 

Egne mål: 
Pedagog dekning i barnehage, minimum 50 %.  
 
 
Tallene under er hentet fra kommunebarometer 2021. De fleste tallene hentes ut fra 
barnehagenes årsmelding per 15.12.20.  
De viktigste nøkkeltallene i kommunebarometeret for barnehagesektoren er grunnbemanning 
per barn i kommunale barnehager, andelen kommunale barnehager som oppfyller 
pedagognormen og andelen ansatte i kommunale barnehager som har pedagogisk 
utdannelse. 
 

4.1 Antall barn per årsverk 
 

Jevnaker kommune hadde 5,5 barn per voksen i de private barnehagene på 
rapporteringstidspunktet. I de kommunale barnehagene er det 5,4 barn per årsverk. 
Lovkravet er 6, mens gjennomsnittet i landet er 5,6.  
 
 

4.2 Andel ansatte med pedagogisk utdanning  
 

Jevnaker kommune har i snitt 45% ansatte med pedagogisk utdannelse i de kommunale 
barnehagene. I grunnbemanningen har kommunen totalt 50% ansatte med 
barnehagelærerutdanning, men på rapporteringstidspunkt den 15.12.20 hadde kommunen to 
ansatte i vikariater for faste ansatte i permisjon. Det har vært en utfordring å rekruttere 
barnehagelærere til midlertidige stillinger. Alle kommunale barnehager i Jevnaker har 50% 
pedagogiske ledere i sin grunnbemanning. Lovkravet er 36% av grunnbemanning.  



4.3 Andel pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon

AvJevnaker kommune sine barnehager er det 50% som oppfyller pedagognormen uten
dispensasjon. Det vil si at tre av våre barnehager på rapporteringstidspunkt hadde ansatte
på dispensasjon fra utdanningskravet. Dette gjelder ansatte som går i vikariater til
pedagogiske ledere, og som har en annen pedagogiske utdanning enn
barnehagelærerutdanningen.

4.4 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år

I Jevnaker kommune går 92% av de minoritetsspråklige barna i kommunen i barnehage fra
de fyller 2 år. Landssnittet ligger på 85,3%. Et godt samarbeid med blant annet helsestasjon
og flyktningetjenesten er helt avgjørende for å øke denne andelen ytterligere.

Jevnaker kommunes vurdering:
Alle barnehagene ligger godt innenfor bemanningsnormen i barnehagen med 6 barn per
ansatt. Noen barnehager er fulle, og har en bemanning på 5,9, mens andre ikke harfulle
barnegrupper eller har satt inn mer bemanning enn bemanningsnormen tilsier.
Kommunen har som mål at 50% av bemanningen i kommunale barnehager skal ha
pedagogutdanning. Dette målet er ikke nådd. Dette skyldes at noen av pedagogene er i
permisjon og at noen har nedsatt stillingsprosent. Det er vanskelig å rekruttere pedagoger til
vikariater og små stillinger. Antall pedagogiske ledere med dispensasjon fra
utdanningskravet er for 2021 lavere enn det var i 2020. Dette kommer ikke fram av framlagt
tallmateriale som er fra desember 2020. Per dags dato er det kun en pedagogisk leder som
har dispensasjon fra utdanningskravet. Det er flott at så stor andel av de minoritetsspråklige
barna i kommunen går i barnehagen.
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5. RESULTATKVALITET  

Mål for resultatkvalitet: 
 
Barn og unge har et trygt, aktivt og helsefremmende oppvekstmiljø. 
Barn og familier tilbys tidlig og rett hjelp av personer med riktig kompetanse.  
Barnehagebarn og skoleelever har et tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap. 
 

Det har i 2020 ikke vært gjennomført foreldreundersøkelse i de kommunale barnehagene. 
Nordby gardsbarnehage har hatt en egen foreldreundersøkelse. Noen av resultatene ligger 
inne blant foreldrestemmen i materialet under. 

 
Innspill fra felles SU for barnehagene og en foreldreundersøkelse. 
 
Hva er bra i din barnehage og hvorfor? 

• Barneperspektivet fremmes – fokus på barnets beste og barnets krav på å komme 
først. 

• Avdelinger der de voksne virkelig bryr seg om barna – engasjerte og kunnskapsrike 
ansatte. 

• Gode relasjoner mellom barn og ansatte og mellom ansatte og foresatte - skaper 
trygghet 

• Barns utvikling språklig og sosialt er god. 
• Godt foreldresamarbeid – opplever at foreldre tar kontakt for å få tilbakemeldinger. 
• Klare forventninger til foresatte. Gode innspill fra foresatte om inkludering 
• God informasjon hjem 
• Takhøyde for å kunne si ifra og bli møtt på en god måte. 
• Mange faste aktiviteter som skaper fellesskap og samhold. 
• Fine årskalendere 
• Fin beliggenhet 
• Stabilitet blant ansatte 
• Tilpasningsdyktige ansatte – fungerer selv om Corona lagde begrensninger. 
• Engasjerte ansatte – lærende organisasjon 
• God prosess rundt trygt og godt barnehagemiljø – alle deltar. 
• Mangfold - flerkulturelt 
• God kompetanse i personalet – formell kompetanse og erfaring 
• Åpenhet og imøtekommenhet 
• Alle får sunn mat og alle er inkludert under måltidene. 
• Mange muligheter til endring i lekemiljøet – dette er viktig for leken 
• Uteområdet er fint med mange muligheter – nærhet til naturen. God motorisk trening 

og boltreplass. 
• Ledergruppe som har mange gode faglige innspill med barn i fokus 



• Godt arbeidsmiljø som også gir et godt miljø for barna
• God pedagogisk forankring av det faglige arbeidet i barnehagen
• Engasjerte ledere

Hva kan forbedres og hvordan?
• Samarbeid mellom avdelingene etter en lang periode med oppdelt barnehage i

Corona-perioden–ta initiativ til samarbeid.
• Synliggjøring av mangfold og foreldremedvirkning rundt dette.
• Parkering –trafikkutfordringer
• Uteområde –ønsker sykkelsti, gress, flere uteleker og flaggstang
• Uteområdet –behov for vedlikehold og oppgradering.
• Lekeapparater –male og fikse. Rydde opp –dugnad.
• Inneklima på gammel del av bygningen –ujevn temperatur og tett luft
• Bli bedre til å utnytte det hver enkelt voksen er god på –bygge eventyrfortellinger

eller formingsaktiviteter.
• Økt tilstedeværelse –dypdykk trengs.
• Bygningsmasse –behov for vedlikehold og oppgradering
• Voksne bør ha enda mere tid til å se/følge med på hva som skjer i lek og samspill

mellom barn
For lav bemanning- Her kom dettilbakemeldinger om at barnehagen gjør det beste ut
av den bemanningsnormen som er, men at bemanningsnormen ikke er god nok
gjennom hele dagen.

• Kreative prosesser og prosjektarbeid –vi kan selv ta initiativ
• Jobbe enda mer med lek og lekemiljøer ute og inne –komme med ideer og tips til

hverandre. Ta med barna.
• Mer engasjerte foreldre på foreldremøtene –innhold som inkluderer og fenger.

Jevnaker kommunes vurdering:
Jevnaker kommune ønsker at alle barnehagene har foreldreundersøkelse hvert år. Det er
viktig at foresatte kommer med sin vurdering av våre tjenester på barnehageområdet årlig.
Undersøkelsen fra Nordby Gardsbarnehage gir barnehagen nyttig informasjon som de kan ta
med seg i sitt kvalitetsutviklingsarbeid. Innspillene som kom fra felles SU for barnehagene er
ellers brukerstemmen i denne rapporten. Barnehagene kan ta dette med seg i sitt
kvalitetsutviklingsarbeid for neste år.



8 
 

6. UTVIKLINGSOMRÅDER 2022-2025 

Alle enheter i Oppvekst og kultur skal for årene 2022-2025 ha felles utviklingsområder. Det er: 

 Lærende organisasjon 

 Inkluderende miljø 

 Tidlig innsats 

 Helsefremmende møteplasser 

 

Prioriteringer for 2022 

Barnehagene har for 2022 prioritert følgende områder: 
 Inkluderende miljø 
 Tidlig innsatskompetanse - BTI 

Det utarbeides egne kvalitetsverktøy og kompetanseutviklingsplan for 
Jevnakerbarnehagene. 
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