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1. JEVNAKERBARNEHAGENE
Målet med denne tilstandsrapporten er å gi politikerne og andre som er interessert i informasjon om
status og kvaliteten på barnehagetilbudet i Jevnaker. Tilstandsrapporten presenterer ulike sider ved
kvalitet i Jevnakerbarnehagene og gir informasjon om tilstand og utfordringer og sammenligner
Jevnaker med andre kommuner og over tid.
Tallmaterialet er hentet fra BASIL (barnehagenes årsmelding), Foreldreundersøkelsen fra Udir og
Kommunebarometer.
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 Lov om barnehage og Rammeplan for barnehager
(forskrift til loven).

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.

2. SAMMENDRAG
Jevnakerbarnehagene leverer jevnt over et tilbud av høy kvalitet. Dette fremkommer spesielt i
resultatene fra brukerundersøkelsen. Kommunen har et godt samarbeid mellom kommunale og
private barnehager, noe som ble ekstra tydelig i den krevende perioden frabarnehagene stengte ned
den 13.mars og frem til sommerferien. Gjennomføring av felles tiltak og retning ble avgjørende for
tilliten og forståelsen fra våre brukere.
Jevnaker kommune sinekommunale barnehager har en grunnbemanning beståendeav 50%
pedagoger. Dette er med å heve kvaliteten på tilbudet kommunen leverer. Dog er det utfordrende å
rekruttere kvalifisert personell til midlertidige stillinger (hovedsakelig vikariater). For å kunne være
konkurransedyktige i kampen om de beste pedagogene har kommunen i 2020 økt lønnstillegget for

pedagogiske ledere. Dette er helt avgjørende for å sikre at kommunen får de best kvalifiserte ansatte
til barnehagene.
De to-tre siste årene har det vært rift om barnehageplasser i kommunen. Med både ny lov om
grunnbemanning og pedagogisk bemanning som trådte i kraft 01.08.18 har kommunen hatt
utfordringer med å tilby plasser utover hovedopptaket. I 2020 har dette endret seg. Med utvidelse av
både Nordby Gardsbarnehage og Nesbakken barnehage har kommunen for første gang på tre år hatt
ledige plasser etter at hovedopptaket er avsluttet.

3. FAKTAOPPLYSNINGER
3.1 Antall barn og barnehager i Jevnaker 2020
Jevnaker kommune har 7 barnehager, hvorav 4 er kommunale og 3 er private. Andelen barn i
kommunale og private barnehager fordeler seg slik:
Eier:

Antall barn:

Prosent:

Kommunal

229

72%

Privat

89

28%

3.2 Dekningsgrad 1-5 år
Antall barn bosatt i kommunen fordelt på alder (hentet fra ssb.no)

Alder:

Antall barn bosatt:

Dekningsgrad:

79

Antall barn i
barnehage:
61

1 år
2 år

68

56

82%

3 år

73

68

93%

4 år

60

57

95%

5 år

74

73

99%

77%

Totalt har Jevnaker kommune en dekningsgrad på 89% av alle barna bosatt i kommunen i alderen
1-5 år med barnehageplass.
I Jevnaker kommune bor det i tillegg 18 barn (tall per 1. juni 2020) med barnehageplass i
nabokommuner, henholdsvis Ringerike og Lunner.
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3.3 Nettodriftsutgiftertil barnehageper innbygger
I Kommunebarometeret for 2020 fremkommer det at Jevnaker kommune bruker 10038,98 i netto
driftsutgifter til barnehager per innbygger. Landssnittet er 9664,32. Noe av bakgrunnen for dette er at
kommunen har en høyere pedagogtetthet (i grunnbemanning) enn landssnittet.

4. STRUKTURKVALITET
Tallene under er hentet fra kommunebarometer 2020. De fleste tallene hentes ut fra barnehagenes
årsmelding per 15.12.19.
De viktigste nøkkeltallene i kommunebarometeret fro 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 Antallbarnper årsverk
Jevnaker kommune hadde 5,5 barn per voksen i de private barnehagene. I de kommunale
barnehagene har vi 6 barn per årsverk. Her ligger vi akkurat på lovkravet. De private barnehagene
har litt høyere voksentetthet enn de kommunale barnehagene.

4.2 Andelansattemedpedagogiskutdanning
Jevnaker kommune har i snitt 37,4% ansatte med pedagogisk utdannelse i de kommunale
barnehagene. Landsgjennomsnittet er 41,61%. I grunnbemanningen har vi totalt 50% ansatte med
barnehagelærerutdanning, men på rapporteringstidspunkt den 15.12.19 hadde vi flere ansatte i
vikariater for faste ansatte i permisjon. Det har vært en utfordring for oss 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 Andelpedagogiskelederemedmidlertidigdispensasjon
Av Jevnaker kommune sine kommunale barnehager er det 50% som oppfyller pedagognormen uten
dispensasjon. Det vil si at to 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 Andelav minoritetsspråklige
barnsomgår i barnehagesiste fire år
I Jevnaker kommune går 81,47% av de minoritetsspråklige barna i kommunen i barnehage fra de
fyller 2 år. Landssnittet ligger på 78,93%. Et godt samarbeid med blant annet helsestasjon og
flyktningetjenesten er helt avgjørende for å øke denne andelen ytterligere.

5. RESULTATKVALITET
5.1 Om foreldreundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, men den kan også gi
nyttig informasjon til eiere og myndighet om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet. Gjennom
foreldreundersøkelsen kan foreldre si sin mening om barnehagetilbudet, deriblant barnas trivsel og
samarbeidet mellom hjem og barnehage. Undersøkelsen kan si noe om hvordan foreldrene opplever
tilbudet, men den sier ikke nødvendigvis noe om tilbudet i seg selv.
Foreldreundersøkelsen besvares på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig, eller svært fornøyd
til svært misfornøyd. Man kan også svare «vet ikke». Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål, fordelt på
ni hovedområder; ute- og innemiljø, relasjon mellom barn og voksen, barnets trivsel, informasjon,
barnets utvikling, medvirkning, henting og levering, tilvenning og skolestart og tilfredshet.
I Jevnaker kommune gjennomfører alle barnehager foreldreundersøkelsen annethvert år, fortrinnsvis
på høsten.
Resultatene som presenteres her er fra undersøkelsen som ble gjennomført i november 2019.
Totalt hadde barnehagene en svarprosent på 70%. Svarprosenten nasjonalt var på 71,9%.

5.2 Sammendrag
6.

Foreldreundersøkelsen
Jevnaker
kommune
(2019)

Nasjonalt
(2019)

Ute- og innemiljø

4,1

4,1

Relasjon mellom barn og voksen

4,4

4,5

Barnets trivsel

4,8

4,7

Informasjon

4,1

4,3

Barnets utvikling

4,7

4,6

Medvirkning

4,2

4,2

Henting og levering

4,3

4,4

Tilvenning og skolestart

4,4

4,5

Tilfredshet

4,5

4,5

Samisk bolk

-

4,1

Kommentar:
Jevnaker kommune ligger under landssnittet på områdene relasjon mellom barn og voksen (0,1
poeng), informasjon (0,2 poeng), henting og levering (0,1 poeng) samt tilvenning og skolestart (0,1
poeng).
Videre scorer vi over landssnittet på barnets trivsel og barnets utvikling (0,1 poeng).
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5.3Relasjonmellomvoksenog barn
Utvalg

Snitt

Jevnaker kommune (2019)

4,4

Hvor enig eller
uenig er du i
følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken
enig eller
uenig

Delvis
uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever at
barnet mitt føler
seg trygg på
personalet i
barnehagen

163

42

0

-

-

0

4,7

Jeg opplever at de
ansatte tar hensyn
til mitt barns
behov

144

48

11

4

-

-

4,6

Jeg opplever at de
ansatte er
engasjerte i mitt
barn

160

36

5

5

-

-

4,7

Jeg opplever at
bemanningstetthet
-antallet barn per
voksen –i
barnehagen er
tilfredsstillende

75

54

15

34

26

6

3,6

Kommentar:
Jevnakerbarnehagene har de siste årene hatt et stort fokus på å arbeide med den enkelte ansatte sin
relasjonskompetanse. Det gjenspeiler svarene her. Majoriteten av de foresatte opplever at barnet har
det trygt i barnehagen, at barnets behov blir sett og at de ansatte er engasjerte i barna. At kommunen
scorer lavt på bemanning kan gjenspeile den store debatten på barnehagefeltet i 2018/2019, det
såkalte «Barnehageopprøret» som var en slags protest mot bemanningsnormen som ble et lovkrav
1/8-18.

5.4Barnetstrivsel
Utvalg
Jevnaker kommune (2019)

Snitt
4,8

Hvor enig
eller uenig er
du i følgende
utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig
eller uenig

Delvis
uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har
inntrykk av
at barnet
mitt trives i
barnehagen

175

27

4

-

-

0

4,8

Jeg har
inntrykk av
at mitt barn
har venner i
barnehagen

165

27

-

-

0

9

4,8

Jeg har
inntrykk av
at
barnehagen
legger til
rette for
allsidig lek
og aktiviteter

161

37

4

4

0

3

4,7

Kommentar:
Jevnaker kommune scorer 0,1 poeng over landssnittet på barnets trivsel. Kommunen gjennomførte i
perioden 2013-2015 prosjektet «Barns trivsel på Hadeland» og har hatt stort fokus på voksenrollen
og den voksnes ansvar i møte med det enkelte barn både gjennom og etter endt prosjektperiode. Det
kan se ut til foresatte opplever at dette arbeidet har hatt stor effekt for barnas trivsel i barnehagene.

5.5Medvirkning og overganger
Utvalg

Snitt

Jevnaker kommune (2019)
Hvor enig eller
uenig er du i
følgende
utsagn:

4,2

Helt enig

Delvis enig

Verken
enig eller
uenig

Delvis
uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk
av at barnet
mitt får være
med på å
påvirke
innholdet i
barnehagedagen

85

55

36

-

-

23

4,2

Barnehagen tar
hensyn til mine
synspunkter

118

61

16

5

3

7

4,4

Barnehagen
jobber for å
sikre foreldrenes
medvirkning

101

53

31

4

2

19

4,3
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Opplever du
foreldremøte
som nyttig?

Svært
nyttig

Ganske
nyttig

Verken
nyttig eller
unyttig

Litt nyttig

Ikke nyttig

Vet ikke

Snitt

73

83

13

23

3

11

4,0

Kommentar:
Jevnaker kommune scorer på landssnittet under emnet medvirkning. Der kommunen har dårligst
score er på spørsmålet om foresatte opplever at barnet får være å påvirke innholdet i
barnehagehverdagen.

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i
løpet av det siste året?

Ja

Nei

113

96

Svært
fornøyd

Ganske
fornøyd

Verken
fornøyd
eller
misfornøyd

Ganske
misfornøyd

Svært
misfornøyd

Vet
ikke

Snitt

Hvor fornøyd eller
misfornøyd er du
med hvordan
barnehagen
forbereder barnet
ditt til skolestart?

18

13

4

-

-

3

4,2

Hvor fornøyd eller
misfornøyd er du
med hvordan barnet
ditt ble ivaretatt i
tilvenningsperioden?

80

21

5

4

3

0

4,5

Kommentar:
Barnehagene scorer høyt på tilvenning i barnehagen. Dette er et område med høy prioritet
blant alle barnehagene våre og det har værtjobbet mye med hva som ligger i en god
tilvenning de siste årene.

5.6Totaltilfredshet
7.

UTVALG

Jevnaker kommune (2019)

Snitt
4,5

Totalt sett,
hvor
fornøyd
eller
misfornøyd
er du med
din
barnehage?

Svært
fornøyd

Ganske
fornøyd

Verken
fornøyd
eller
misfornøyd

Ganske
misfornøyd

Svært
misfornøyd

Vet
ikke

Snitt

121

72

14

2

1

0

4,5

Kommentar:
Jevnaker kommune scorer på landssnittet på total tilfredshet med barnehagetilbudet. På en
skala fra 1-5 scorer vi 4,5. Det som er viktig med denne undersøkelsen er at den enkelte
barnehage, og avdeling, tar tak i og jobber med områdene hvor de gjennomgående scorer
lavt. Samt at de sørger for tiltak for å fortsette og jobbe godt med de områdene hvor vi
opplever høy tilfredshet blant foresatte.
Scorer jevnt over bra på alle områder i undersøkelsen. Det som ikke fremkommer her er
variasjonen mellom barnehagene. Foreldreundersøkelsen brukes som et verktøy av den
enkelte barnehage til å ta tak i de områdene hvor de scorer lavt, og forsøke å bedre denne
scoren til neste undersøkelse. I tillegg til det handler det også om å jobbe med å bevare
tilfredsheten der hvor barnehagene scorer høyt.

6. GJENNOMFØRTE TILTAK 2020
Satsningsområdet til Jevnaker kommune sine barnehager i perioden 2019 til 2022 er
forebyggende og tverrfaglig samarbeid. Jevnaker kommune har barnehager med høy
kvalitet, men har utfordringer i arbeidet med de barna som trenger det mest. Utfordringer i
samarbeid med andre tjenesteområder i kommuner, usikkerhet rundt hverandres roller og
mandat samt at foresatte kommer sent på banen når vi er bekymret for et barn i barnehagen
gjorde at barnehagene etter endt prosjektperiode med «På ramme alvor» ble enige om å ha
dette som satsningsområde i tiden fremover. Dette gjelder både kommunale og private
barnehager.
I forbindelse med ORG2020-prosjektet «Forebyggende arbeid 0-6» ble det i januar
gjennomført en fagdag for alle ansatte i kommunen som jobber med barn i alderen 0-6år.
Her ble blant annet tjenesteområdene i kommunen presentert, og de ansatte jobbet med
ulike problemstillinger i tverrfaglige sammensatte grupper. Alle tjenesteområdene som jobber
med barn (og/eller familien) i alderen 0-6 år fikk tilbakemelding på blant annet samarbeid,
tilgjengelighet osv.

10

I mars 2020 brøt coronapandemien ut, og den 13.mars stengte alle landets barnehager og
skoler. Hverdagen i barnehagen har i tiden etterpå vært en helt annen enn de er vant med,
og store deler av våren gikk med til å planlegge driften under svært krevende forhold.
Prosjektarbeidet er ventet videreført høsten 2020, men med en annen type organisering enn
hva som var planlagt.

