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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 15.12.2021. 

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 2022-2025. 

 

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». 
 

  

https://www.barnehagefakta.no/sok?q=Jevnaker
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/analysebrett/?BarnehageFilter=&FylkeFilter=&Kommunalitet=&%C3%85r=2021&KommuneFilter=Jevnaker


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 2 er private. Andelen barn
i kommunale og private barnehager fordeler seg slik:

Eier: Antall barn: Prosent:

Kommunal 249 75%

Privat 83 25%

3.2 Dekningsgrad 1-5 år

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

Andel barn i barnehagen i forhold til årskullet i % Jevnaker Landet
Andel barn 1-2 år i barnehage 81,8 87,1
Andel barn 1-5 år i barnehage 90,1 93,6
Andel barn 3-5 år i barnehage 94,8 97,6

Totalt har Jevnaker kommune en dekningsgrad i forhold til barnehageplass i kommunen på
90,1% av alle barna bosatt i kommunen i alderen 1-5 år. I tillegg kommer barna som går i
private barnehager i andre kommuner. I mars var dette registrert til å være 28 barn.
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Figuren «Antall barn etter alder» viser antall barn fra de ulike kullene som går i barnehage i 
kommunen. Den nederste figuren viser hvor mange personer i aldersgruppene som er bosatt 
i kommunen. Når man tar med barn som går i barnehage i andre kommuner, ser man at 
nesten alle barn i aldersgruppa 2 til 5 år går i barnehagen. 
 
 
 

3.3 Netto driftsutgifter til barnehage per innbygger  
 

I Kommunebarometeret for 2020 fremkommer det at Jevnaker kommune bruker kr.176 132,- 
i netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år. Landssnittet er kr. 185 036,-. 
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. Likevel viser statistikken at vi har 
lavere kostnader enn landsgjennomsnittet. Dette skyldes hovedsakelig lavere dekningsgrad. 
 
 



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. I Jevnaker er det en del
foresatte som velgerå være hjemme med barna sine til de fyller to år. Nesten alle barn over
2 år som bor i Jevnaker kommune har barnehageplass i kommunen eller i en nabokommune.
Kommunen brukte mindre penger på barnehage enn andre sammenlignbare kommuner i
2021. Kommunensvalg om pedagogdekning på 50% påvirkerresultatet. Dette påvirker igjen
satsene til de private barnehagene. Kommunen har i 2021 tatt inn barn uten rett til
barnehageplassi løpet av høsten. Dette fører til økte kostnader til barnehage, men også til at
flere foresattekan jobbe fra barnet fyller 1 år. Landsgjennomsnittet har økt med mer enn
15 000 kroner, mens Jevnakers utgifter har vært stabile. Dette kan skyldes større pengebruk
i andre kommuner som følge av blant annet pandemien. Kommunens vurdering er at lavere
utgifter hovedsakelig skyldeslavere dekningsgrad.

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 forbarnehagesektoren 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 5,9barn per voksen i barnehagene på rapporteringstidspunktet.
Lovkravet er 6, mens gjennomsnittet i landet er 5,8
.
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4.2 Andel ansatte med pedagogisk utdanning  
 

Jevnaker kommune har i snitt 47,7% ansatte med pedagogisk utdannelse i 
grunnbemanningen i barnehagene. I grunnbemanningen har barnehagene totalt 50% ansatte 
med barnehagelærerutdanning, men på rapporteringstidspunkt den 15.12.21 hadde 
kommunen 1 ansatt i vikariat for faste ansatte i permisjon. Det har vært en utfordring å 
rekruttere barnehagelærere til midlertidige stillinger. Lovkravet er 36% av grunnbemanning. I 
tillegg kommer styrerne som også har pedagogisk utdanning. 
 

 
 

4.3 Andel barnehager med pedagogiske ledere som fyller utdanningskravet  
 

Av Jevnakers barnehager er det 83% som oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. Det 
vil si at 1 av våre barnehager på rapporteringstidspunkt hadde en pedagogisk leder på 



dispensasjon fra utdanningskravet. Den ansatte har vikariat som pedagogisk leder. Dette er
bedring fra i fjor hvor vi hadde dispensasjoner fra utdanningskravet i 3 barnehager.

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

I Jevnaker kommune går 92% av de minoritetsspråklige barna 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 innenfor bemanningsnormen i barnehagen som er6 barn per ansatt.
Noen barnehager bruker all sin kapasitet, og har en bemanning på 5,9, mens andreikke har
fulle barnegrupper eller har satt inn mer bemanning enn bemanningsnormen tilsier.
Kommunen har som mål at 50% av bemanningen i kommunale barnehager skal ha
pedagogutdanning. Det er opprettet stillinger som pedagogisk leder tilsvarende 50% av
grunnbemanningen, men 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. Det er av stor betydning at så stor andel av de minoritetsspråklige
barna i kommunen går i barnehagen. Samarbeidet med helsestasjonen er bedret gjennom at
helsesykepleiere fast er i barnehagene. Det jobbes med en samarbeidsavtale.

5. RESULTATKVALITET
Mål for resultatkvalitet:

Barn og unge har et trygt, aktivt og helsefremmende oppvekstmiljø.
Barn og familiertilbys tidlig og rett hjelp av personer med riktig kompetanse.
Barnehagebarn og skoleelever har et tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap.

Det har i 2021 vært gjennomført foreldreundersøkelsei allebarnehagene.

Undersøkelsen ble besvart av 243 foresatte. Dette er en svarprosent på 77,9%. Resultatene
viser at foresatte i Jevnaker er like fornøyd med indikatorene barnas trivsel, barnets utvikling
og tilfredshet som foresatte i resten av landet. Når det gjelder indikatorene ute-og innemiljø
og informasjon, har barnehagene i Jevnaker et dårligereresultat enn landsgjennomsnittet.
Resultatene varierer fra barnehage til barnehage. Det beste enkeltresultatet på
undersøkelsen er på spørsmålet om trivsel. Der er resultatet 4,8 av 5,0. Det dårligste
enkeltresultatet er på spørsmålet om voksentetthet. Her er gjennomsnittsresultatet 3,4.
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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. 
Alle barnehagene har hatt foreldreundersøkelse i år. Undersøkelsene gir barnehagene nyttig 
informasjon som de kan ta med seg i sitt kvalitetsutviklingsarbeid.  
Undersøkelsen indikerer at barn i barnehagen har et trygt, aktivt og helsefremmende 
oppvekstmiljø. Noen av barnehagene trenger å jobbe mer med inne- og utemiljøet sitt. 
Foresatte i barnehagene er ikke tilfredse med bemanningsnormen i barnehagen. Dette er en 
kjent problemstilling som krever en nasjonal løsning. Pandemien har bidratt til å forsterke 
utilfredsheten med voksentettheten i barnehage gjennom stort sykefravær som resulterer i 
mange vikarer og dårligere kvalitet på dette området. 
Barnehagene jobber aktivt for at barn skal tilbys tidlig og rett hjelp av personer med riktig 
kompetanse gjennom at ansatte kurses i BTI-modellen. Det er ikke gjort undersøkelser 
omkring effekten av innføring av BTI ennå. Barnehagene jobber aktivt med at alle barna skal 
ha et tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap. Foreldreundersøkelsen viser at foresatte 
opplever at barna trives godt og er tilfredse.  
 



6. UTVIKLINGSOMRÅDER 2022-2025
Alle enheter i Oppvekst og kultur harfor årene 2022-2025felles utviklingsområder. Det er:

Lærende organisasjon
Inkluderende miljø
Tidlig innsats
Helsefremmende møteplasser

Barnehagene har for 2023 prioritert følgende områder:
Lærende organisasjon
Inkluderende miljø
Tidlig innsatskompetanse - BTI

Barnehagene holder å ferdigstille et eget kvalitetsverktøy og det er utarbeidet en
kompetanseutviklingsplan for Jevnakerbarnehagene. Kommunen har søkt og fått
innvilget kompetanseutviklingsmidler. Høgskolen i Innlandet skal bistå alle
barnehagene i bygda i kompetanseutviklingsarbeidet. Det er gledelig at alle
barnehagene er med i en felles satsing. Vi trenger alle barnehagene med på laget
om en god oppvekst på Jevnaker.
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