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Sammendrag  

Arbeidsgruppa har med utgangspunkt i Kongsvinger kommunes prosess «Omstilling 2020» arbeidet 

med framtidig barnehagebehov i Kongsvinger kommune. For å gi en anbefaling om hvordan 

Kongsvinger kommune i framtid skal organisere sitt barnehagetilbud, har arbeidsgruppa utarbeidet 

et kunnskapsgrunnlag basert på følgende 3 perspektiv:  

1. Det pedagogiske perspektivet  

2. Det demografiske og organisatoriske perspektivet  

3. Det økonomiske perspektivet  

Det pedagogiske perspektivet  

Det pedagogiske perspektivet har fått gruppas hovedfokus, da sentrale føringer som forventning 

om etablering av profesjonsfellesskap, bemanning og pedagognorm og framtidige utviklingskrav vil 

være kvalitetsindikatorer for barnehagetilbudet i framtiden. Hovedproblemstillingen for 

arbeidsgruppa har derfor vært: Hvordan organisere et barnehagetilbud som i framtid følger lovverk 

med forskrift og normer, svarer på sentrale kvalitetskrav og best ivaretar et likeverdig og reelt 

tilgjengelig barnehagetilbud for alle barn i Kongsvinger kommune.  

Videre har vi belyst hva som definerer kvaliteten i barnehagen. Kvalitet er delt inn i strukturkvalitet, 

prosesskvalitet og innholds kvalitet.  

Kvalitet i barnehage vil handle om barnehagens evne til å realisere samfunnsoppdraget slik dette 

kommer til uttrykk i barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barns 

trivsel, utvikling og læring er dermed målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. Barnehagen 

skal ivareta alle barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og være reelt tilgjengelig 

for alle barn. I barnehagen skal barn oppleve mestring, inkludering og deltagelse, og de skal utvikle 

grunnleggende kunnskaper og ferdigheter slik at de har et godt grunnlag for å trives på skolen og 

lykkes i utdanningsløpet.  

Thomas Nordahl og James Heckman sin forskning sier noe om at barn som går i kvalitativt gode 

barnehager også er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette underbygger resultatene fra i kultur for 

læring, disse viser at Kongsvingerbarnehagene har god kvalitet, og det har vært en god utvikling fra 

kompetansehevingen begynte i 2017. I denne kompetansehevingen har Kongsvinger barnehagene 

arbeidet i profesjonelle læringsfellesskap, noe som har gitt en kollektiv kompetanseheving som 

tydelig kommer frem i kartleggingsresultatene.  

Ut fra det pedagogiske ståstedet vurderer arbeidsgruppa at barnehagekvalitet er førende i arbeidet 

med denne planen.   

Det demografiske og organisatoriske perspektivet  

Organisering av barnehagetilbudet er sett i lys av Kongsvinger kommunes demografiske utvikling, 

det viser en reduksjon i barnetallet på ca. 4% de kommende 2 årene, og det vil stige igjen frem mot 

2030, slik at vi da er på samme nivå som i dag (Jfr. SSBs moderate befolkningsframskriving 0- 5 år).  

I forhold til det demografiske og organisatoriske perspektivet er det hensiktsmessig å opprettholde 

et barnehagetilbud i randsonen. Alternativet kan være at barna ikke starter i barnehage, og da vil 
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ikke den reelle retten til barnehageplass være oppfylt. Derfor bør en dimensjonere 

barnehagetilbudet både i sentrum og i randsonene. Spesielt er dette viktig for de sårbare barna, som 

gjennom å være i barnehagen daglig, kan følges tett opp og tilrettelegges for tidlig faglig og sosial 

mestring. På denne måten kan kvalitetsbarnehagen bidra til sosial utjamning og å nå målet om å 

fullføre og bestå videregående skole og videre mestre egne liv. Barnehagen er i en unik posisjon til å 

kunne fange opp dette både faglig og organisatorisk. Fokus på en god kvalitet i 

Kongsvingerbarnehagene er avgjørende for sosial utjevning, noe som også henger sammen med 

livsmestring hele livet og tidlig innsats. Det henvises til samfunnsdelen i kommuneplanen.    

Arbeidsgruppa har sett på dekningsgraden samt fleksibilitet, og kommet med forslag til 

innsparinger, uten at dette skal gå ut over kvaliteten.   

Det økonomiske perspektivet  

Barnehagene er lovpålagt å følge bemannings- og pedagognormen som sier noe om hvor mange 

barn det kan være på avdelingene. I lys av dette kan det føre til utfordringer å spare inn penger, det 

man kan gjøre noe med er organiseringen og struktur av barnehagene i forhold til demografiske 

endringer.  Dette kan gjøres ved å midlertidig stenge avdelinger når barnetallet synker, for så å åpne 

opp igjen ved en eventuell befolkningsvekst. I en situasjon der det er tilstrekkelig antall 

barnehageplasser i kommunen, bør foreldre/foresattes etterspørsel etter barnehageplasser i størst 

mulig grad avgjøre hvor tilpasninger i tilbudet gjennomføres. Disse tilpasningene vil kunne skje når 

det ikke er overtallighet i humankapital eller eventuell overtallighet organiseres i “vikarbank” og 

reduserer behovet for tilfeldig vikar. Varige tilpasninger må ses i lys av, og gjennomføres ved 

naturlig avgang.  

Arbeidsgruppas anbefaling 

• Permanent stenge en avdeling i Vinger barnehage.  

• Si opp leieavtalen med Brandval IL og flytte Brandval barnehage til skolen. SFO kan 

eventuelt vurderes lagt under barnehagen. Dette punktet henger sammen med hvordan 

man velger framtidig organisering av grunnopplæringa, se derfor framtidig 

skolebehovsplan for Kongsvinger kommune.  

• På sikt vurdere å etablere en ny barnehage på sentrum siden – Langeland og Vangen.  

Denne barnehagen kan i tillegg til avdelinger bygges slik at den ivaretar egen avdeling for 

tidlig innsats- Familieavdelingen, en avdeling for barn med spesielle behov og en 

avdeling tilrettelagt for skolestartere.   

• Kongsvinger og Eidskog kommuner kan også se på behovet for Eskoleia som en 

attføringsbedrift i barnehagesektoren.   

Se detaljert beskrivelse av tiltakene i kapittel 8. 
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1. Mandat for arbeidet   

1.1 Behovsanalyse og dimensjonering av tilbud i barnehage  

Prosjektet Omstilling 2020 er basert på politisk vedtak om at Kongsvinger kommune skal redusere 

sine driftskostnader med 60 millioner til 2023. Gjennom workshoper og innspill fra ansatte er det 

fremkommet en rekke forslag til kostnadsbesparende tiltak knyttet til tjenestene i oppvekst og 

læring som behandles i denne arbeidsgruppa.   

Kongsvinger kommune må med bakgrunn i demografi og økonomi gjøre en vurdering i forhold til 

behov og dimensjonering av tjenestetilbudet innen barnehage. Befolkningsnedgangen blant barn i 

barnehagealder er markant, og den vil øke ytterligere de kommende årene. Dette fører til at det 

både vil være behov for å dimensjonere tilbudet rett i utgangspunktet, og det må tas høyde for at 

det vil bli et redusert behov for barnehageplasser i årene fremover.   

Det forutsettes at arbeidsgruppen gjennomgår delområdene i mandatet og vurderer og kommer 

med forslag til dimensjonering for fremtiden.   

Det er flere arbeidsgrupper som jobber parallelt som påvirker hverandres arbeid. Prosessleder skal 

sikre nødvendig koordinering og dialog slik at det i minst mulig grad blir dobbeltarbeid. Alle 

arbeidsgruppeledere inviteres til jevnlig dialog og koordinering.   

Kongsvinger kommune har fokus på bærekraft i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv. 

 

Et sosialt bærekraftig Kongsvinger gir innbyggere lik tilgang til sysselsetting, kultur, egnede boliger, 

gode bomiljøer, utdanning, sikkerhet og deltakelse i samfunnet.  

Et økonomisk bærekraftig Kongsvinger sikrer gode rammevilkår for utvikling av et attraktivt 

næringsliv, satser på ikt kompetanse og legger til rette for å skape verdier og utvikling i 

lokalsamfunnet, noe som over tid vil opprettholde et godt velferds- og tjenestetilbud.  

Et miljømessig bærekraftig Kongsvinger tar grep for å forebygge klimaendringer og sikre miljø- og 

naturressurser mod ødeleggelse, nedbygging og forurensning. 
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1.2 Mandat og leveranse  

Med utgangspunkt i strukturkvalitet, prosesskvalitet og innholds kvalitet, skal det utarbeides en 

barnehagebehovsplan som også viser fremtidige dimensjoneringsbehov. Barnehagebehovsplanen 

må tydeliggjøre må-, bør- og kan-perspektivet knyttet til de tre ulike kvalitetsområdene   

Punkter som naturlig vil falle inn under de tre kvalitetsdimensjonene, skal minimum være disse:  

• Barnehagenes kapasitet i dag  

• Statlige føringer innen barnehageområdet  

• Utvikling barn i barnehager  

• Finansiering  

• Telletidspunkter  

• Tilskuddsordninger til private barnehager  

• Bemanningsnorm og konsekvenser for barnehagenes kapasitet  

• Behov for barnehageplasser i årene frem mot 2030  

• Arbeidsgruppen skal komme med forslag til hvordan tilbudet bør dimensjoneres for 

fremtiden 

• De underpunkter som blir aktuelle, skal også fremkomme i barnehagebehovsplanen:   

• Gjennomgå tjenester og oppgaver innen barnehageområdet sett i lys av MÅ/BØR/KAN. 

Herav ligger det at en må definere lovpålagte tilbud og fastsette minimums krav for 

tjenesten 

• Hvor mange og hvilke årsverk er det mulig å redusere?  

• Gå igjennom betalingsregulativ for å se om det er mulig å øke brukerbetalinger  

• Vurdere om det er områder det kan tas betaling for som ikke gjøres i dag.  

• Se på modeller som kan brukes i forbindelse med søknader av prosjektmidler  

• Få oversikt over hvilke tilskuddsmidler som finnes til ulike prosjekter og om man 

nyttiggjør seg disse  

• Kartlegge tjenester kommunen tilbyr som kan driftes av frivillige  

• Kartlegge behovet for tverrfaglig team  

• Foreslå samarbeidsarenaer  

1.3 Arbeidsgruppemedlemmer    

Prosessleder: Jon Egil Pettersen, kommunalsjef Oppvekst og Læring  

Arbeidsgruppeleder: Tanja Heidi Haga-Trangsrud, enhetsleder Vangen barnehage  

Oppvekst og læring   

Elisabeth Grobøl Østmoen   Barnehagefaglig rådgiver   

May Elin Solheim   Enhetsleder Vinger bhg   

Mia Bjølseth   Enhetsleder Langeland bhg   

Malin Holt  Enhetsleder Marikollen bhg  

Øystein Skoglund  Enhetsleder Brandval 

oppvekstsenter  

Stab   Kari Gunnarsrud    Rådgiver økonomi   

Hovedtillitsvalgt   Lars Solbu   Utd. forbundet   
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1.4 Forventet resultat    

Det forventes at gruppen reduserer eksisterende tjenester med minimum 2 millioner kroner.    

Det er i arbeidet lagt til grunn en barnehagebehovsplan frem mot 2030. Generelt bør en på et 

område som dette være varsomme med å gjøre vedtak basert på forutsetninger for langt frem i tid. 

Erfaring viser at med for lang behovsplan øker usikkerheten så mye at planens nytteverdi reduseres 

vesentlig. I saker av stor økonomisk betydning, f. eks ved investeringer i barnehagebygg, kan de 

uheldige konsekvensene i så tilfelle bli betydelige. I pressområdene vil det likevel være viktig å 

vurdere og sikre arealer til sosial infrastruktur i et lengre tidsperspektiv enn 10 år.   

Jevnlig rullering øker planens verdi som et dynamisk styringsverktøy. Som et minimum bør det 

gjennomføres en rullering hvert fjerde år. I perioder hvor behovene tilsier det, og antakelsene om 

fremtiden er usikre, hyppigere.     
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2. Krav til barnehagetilbudet i lov og forskrift   

Nasjonalt fastsatte grunnlagsdokumenter legger sterke føringer for utvikling og organisering av 

barnehagetilbudet i kommunene. Drift av barnehager reguleres av Lov om barnehager 

(barnehageloven med forskrifter) og av kommunale vedtekter. Også bestemmelser i annet lovverk 

vil legge begrensninger på kommunens handlefrihet når det gjelder drift og utvikling av 

barnehagetilbudet i kommunen. Blant disse er plan- og bygningsloven og folkehelseloven. Forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hjemlet i folkehelseloven, er av særlig betydning.   

Folkehelseloven tredde i kraft i 2012 og skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevning av sosiale helseforskjeller. Loven retter seg mot alle forvaltningsnivåer og skal 

legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.   

Kommunen skal fremme helse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt. Et systematisk 

folkehelsearbeid innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstanden 

til befolkningen i sin kommune/sitt fylke og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Denne 

kunnskapen og identifiserte folkehelseutfordringer skal legges til grunn i arbeidet med planstrategi 

og som grunnlag for fastsetting av mål og strategier gjennom kommuneplanarbeidet. Loven bygger 

på, og er samordnet med plan- og bygningsloven (PBL) som er det generelle regelverk for å fremme 

bærekraftig utvikling.   

Det følger av forarbeidene til Folkehelseloven (prop. 90 L (2010-2011) at «… målet med loven er, 

gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med alle de ulike påvirkningsfaktorene 

som er i samfunnet og som kan ha innvirkning på folkehelsen. Det innebærer at hensikten ikke er å 

sette i verk tiltak og «reparere» etter at sykdom, skade eller lidelse er oppstått, men å redusere de 

negative eller øke de positive påvirkningsfaktorene som fremmer folkehelse og forebygger at 

sykdom, skade eller lidelse oppstår eller utvikler seg. En bred samfunnsmessig tilnærming 

innebærer at det tas hensyn til påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer i tråd med prinsippet om 

«helse i alt vi gjør», for eksempel både i skole-, barnehage-, bolig-, kultur-, nærings- og vegsektoren, 

i tillegg til i helsesektoren.»   

Plan- og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift inneholder omfattende krav til det fysiske 

miljøet og ivaretar den tekniske delen av byggene. Lovverket kommer spesielt til anvendelse i 

sammenheng med planlegging og oppføring av nye bygg og rehabilitering av eksisterende bygg. 

§ 12-1 Krav til planløsning og universell utforming av byggverk i byggeteknisk forskrift (TEK 17) skal 

sikre at byggverk beregnet for publikum, som skoler, er tilgjengelig for alle.   

For øvrig utgjør FNs bærekrafts mål, hvor miljø, sosial utvikling og økonomi sees i sammenheng og 

FNs barnekonvensjon, et rammeverk for planarbeidet. Barnekonvensjonen skal sikre at «barnets 

beste» er et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn. Nedenfor er de mest 

relevante bestemmelsene i lov og forskrift gjengitt.   

2.1 Barnehageloven   

§ 2 Barnehagens innhold  

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 
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Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter.   

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.   

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.   

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.   

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller.   

Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver 

(rammeplan) ved forskrift.   

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.   

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.   

§ 8 Kommunens ansvar   

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.   

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er 

bosatt i kommunen, jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale 

forhold og behov.   

§ 12 a. Rett til plass i barnehage   

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 

denne loven med forskrifter.   

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den 

måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.   

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.   

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.   

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager   

Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager 

i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er 

blitt rammefinansiert.   

Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert.   
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Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig 

med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med 

nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.   

Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta 

tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter 

endelig vedtak om tilskudd.   

Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen.   

§ 17 a. Pedagogisk bemanning   

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med 

barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med 

videreutdanning i barnehagepedagogikk.   

Departementet kan gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, forskrift om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og forskrift om unntak fra utdanningskravet 

for personale som arbeider i barnehagen på nattid.   

§ 18 Grunnbemanning   

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet.   

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per 

seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august 

det året de fyller tre år.   

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i andre ledd første punktum 

for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Barnehageeieren skal legge uttalelse 

fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden.   

Kommunens vedtak etter tredje ledd kan påklages til fylkesmannen.   

§ 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp   

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige 

behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.   

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring 

av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.   

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte 

tilbud om foreldrerådgivning.   

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.   

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp etter denne loven for barn i 

barneverninstitusjon og barn som er pasient i helseinstitusjon eid av regionalt helseforetak, 

eller i privat helseinstitusjon med avtale med regionalt helseforetak.   

Departementet kan gi forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp, hvem som 

skal regnes som bosatt i kommunen, refusjon av andre kommuners eller fylkeskommuners 
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utgifter til spesialpedagogisk hjelp, fylkeskommunens ansvar for rett til spesialpedagogisk 

hjelp for barn i barneverninstitusjon og fylkeskommunens ansvar for rett til 

spesialpedagogisk hjelp for barn som er pasienter i helseinstitusjon eid av regionalt 

helseforetak, eller i privat helseinstitusjon med avtale med regionalt helseforetak.   

§ 19 g. Barn med nedsatt funksjonsevne   

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 

barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en 

uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer 

en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å 

nedbygge funksjons hemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen 

og virksomhetens ressurser.   

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt 

funksjonsevne.   

§ 19 h. Rett til tegnspråkopplæring   

Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en 

sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Retten 

gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.   

Kommunen skal oppfylle retten til tegnspråkopplæring for barn bosatt i kommunen. Før 

kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal det utarbeides en sakkyndig 

vurdering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten.   

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om tegnspråkopplæring, skal 

det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med 

innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak.   

Tilbudet om tegnspråkopplæring skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet 

og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.   

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om tegnspråkopplæring gjelde 

frem til det er fattet nytt vedtak i saken.   

Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering etter § 19 f gjelder tilsvarende for barn med 

rett til tegnspråkopplæring.   

Departementet kan gi forskrift om tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig 

alder.   

2.2 Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i 

barnehager   

§ 1 Norm for pedagogisk bemanning   

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.   
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Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk 

leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk 

leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.   

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for 

pedagogisk bemanning.   

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per 

dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk 

bemanning etter andre ledd.   

§ 2 Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning   

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige 

hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved 

uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.   

2.3 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage   

§ 2 Opptakskrets og opptakskriterier   

Barnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier.   

Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Opptakskriteriene skal gi søkere 

med rett til prioritet etter barnehageloven § 13 første prioritet.   

§ 3 Tildeling av plass   

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.   

Ved tildeling av plass skal søkerne underrettes skriftlig om hvilken barnehage de har fått 

plass i. Søkerne skal samtidig orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse for 

avgjørelsen i § 4, retten til å klage i § 6 og klagefristen i § 9. Retten til slik orientering gjelder 

kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter 

barnehageloven § 12a.   

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, skal få mulighet til å bli satt på søkerliste 

ved denne barnehagen. Ved senere opptak ved denne barnehagen i løpet av barnehageåret 

skal søkere fra søkerlisten tilbys plass før søkere som ikke står på søkerlisten, i samsvar med 

de fastsatte opptakskriteriene. Søkere som etter barnehageloven § 13 har rett til prioritet 

ved opptak i barnehage skal gå foran ved tildeling av plass.   

2.4 Arealnormer   

Departementet har gitt en veiledende arealnorm på 4 m² netto per barn over tre år og om lag 1/3 

mer per barn under tre år i rundskriv F-08/2006. For utearealet er anbefalingen 6 ganger innendørs 

leke- og oppholdsareal. Arealnormen for Kongsvinger kommunes barnehager fremkommer i 

vedtektenes § 3, fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 05.09.2013, hvor det heter:   

Kongsvinger kommune følger veiledende arealnorm.  
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Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet 

inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørselveier og lignende jfr. Merknad Lov 

om barnehager §10.  

Innendørs leke- og oppholdsareal omfatter de arealer i barnehagen som er til disposisjon for barnas 

aktiviteter, dvs. lekerom, grupperom, temarom og andre fellesrom. Arealet skal være tilgjengelig i 

hele barnehagens åpningstid og egnet for både store og mindre grupper. Personalrom, kontorer, 

møterom og toaletter mv skal ikke inngå i leke- og oppholdsarealet. Således vil det i en barnehage 

dreie seg om tre typer arealer. For det første basisarealene som tilsvarer skolenes klasserom, videre 

fellesarealene og dernest støttearealene.   

En barnehages leke- og oppholdsareal blir fastsatt i en egen godkjenningssak, og det er det 

godkjente arealet som bestemmer hvor mange barn det kan være i barnehagen. Kapasiteten ut fra 

godkjent leke- og oppholdsareal vil imidlertid ikke alene avgjøre antall barn i barnehagen. Siden 

arealnormen for barn over og under tre år er ulik vil en barnehageplass for ett barn under tre år 

tilsvare 1,33 barnehageplasser for barn over tre år.    

Videre vil kapasiteten ut fra leke- og oppholdsarealet heller ikke ta hensyn til hva som er det 

optimale antall barn ut fra bemanningen. Selv om det er ledig arealkapasitet, kan det være 

økonomisk ulønnsomt å utnytte denne hvis det medfører behov for ekstra bemanning. Vurderingen 

av om en bør ta denne kostnaden vil derfor avhenge av hvilke kostnader som vil påløpe dersom de 

samme plassene må opprettes i en annen barnehage. I tillegg kommer faglige og pedagogiske 

hensyn som alltid vil telle med i slike vurderinger. Sammensetningen av barnegruppene, barn med 

særlige behov og basisrommenes, fellesarealene og støttearealenes utforming, størrelse og 

innbyrdes plassering i barnehagen, er eksempler på slike hensyn. Se lov om barnehager1 for dette.    

2.5 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver   

Forskriften ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med hjemmel i lov om 

barnehager (barnehageloven), og Rammeplanen tredde i kraft 1. august 2017.   

Rammeplanen formidler barnehagens forpliktelser, oppdrag og samfunnsmandat og hvilke krav 

som stilles til barnehagens innhold. Målet med rammeplanen er dermed å gi en forpliktende ramme 

for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også 

informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.   

Rammeplanen retter seg derfor mot    

• barnehagens personale, som et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering.   

• foreldre/foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning 

og medbestemmelse.    

• barnehageeiere, som kan fastsette retningslinjer for lokal tilpasning av rammeplanen og 

som har ansvar for at den enkelte barnehage har de nødvendige rammebetingelsene.    

• kommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med at alle barnehagene i kommunen driver 

en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med lov og forskrifter.   

                                                                    
1
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64  
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2.6 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. med veiledere, hjemlet i 

folkehelseloven, inneholder krav til det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til blant annet 

ansvarsforhold, internkontroll, plikt til opplysning og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klager. 

Forskriften stiller funksjonskrav til barnas fysiske arbeidsmiljø, og skal bidra til at miljøet i 

barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold for barn, samt 

forebygger sykdom og skade. Forskriften forutsetter at den enkelte barnehage og skole skal 

godkjennes, også etter eventuelle større endringer.    



16 

 

3. Barnehagekvalitet   

3.1 Teoretisk forankring 

Kvalitet i barnehage vil handle om barnehagens evne til å realisere samfunnsoppdraget slik dette 

kommer til uttrykk i barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barns 

trivsel, utvikling og læring er dermed målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. Barnehagen 

skal ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og være tilgjengelig for alle 

barn. I barnehagen skal barn oppleve mestring, inkludering og deltagelse, og de skal utvikle 

grunnleggende kunnskaper og ferdigheter slik at de har et godt grunnlag for å trives på skolen og 

lykkes i utdanningsløpet.   

Det er mange gode barnehager, men flere studier har påvist kvalitetsforskjeller mellom 

barnehagene, og at barns utvikling, språk og læring ikke understøttes like godt i alle barnehager. En 

studie fra Universitetet i Stavanger i 2018, Variation in center quality in a universal publicly subsidized 

and regulated childcare system, viser at det er signifikante forskjeller i læring mellom barn som går i 

forskjellige barnehager uavhengig av foreldrenes utdanning, inntekt og etniske bakgrunn.   

Barnehagens kvalitet er avgjørende for barns utvikling og læring både i løpet av barnehagetiden, 

men også på lang sikt. Stortingsmelding nr. 27, (1999-2000), Barnehager til beste for barn og foreldre, 

sier at barnehagene skal «utforme, vurdere og følge opp kriterier for kvalitet» Det stilles krav om at 

barnehagen har innsikt i hva som er god kvalitet og hvordan man jobber. Arbeidet skal vurderes for 

å sikre at barnehagen har fokus på kvalitet og utvikling.   

Det er mange ulike definisjoner på hva kvalitet i barnehagen er. Stortingsmelding nr. 41 (2008-2009) 

Kvalitet i barnehagen, viser til tre hovedområder: likeverdig og høy kvalitet, barnehager som 

læringsarenaer og et inkluderende fellesskap. Kvalitet kan deles inni tre hovedområder; struktur -, 

prosess, - og innholds kvalitet.  

Strukturkvalitet handler om ulike rammefaktorer som bemanning, gruppestørrelser, fysisk miljø, 

ressurser, personalets kompetanse og organisering. Innenfor strukturkvalitet har personalets 

utdannelse, kompetanse og arbeidsmåter stor betydning for barnas hverdag  

Prosesskvalitet er knyttet til de ansattes samspill og relasjoner med barna. Kvaliteten på samspillet 

mellom barna og personalet er avgjørende. Personalet må være sensitive og lydhøre overfor barna, i 

tillegg til å gi barna god stimulering, f.eks. språkstimulering. Barn som går i barnehager med høy 

prosesskvalitet har bedre språklig og kognitiv utvikling når de starter på skolen sammenlignet med 

barn som opplever lavere prosesskvalitet (Zachrison, Lekhal & Schølberg, 2010). 

Innholdskvalitet viser til barnehagens årsplan, og hvordan det jobbes med nasjonale og lokale 

føringer. Det avgjørende er i hvor stor grad planer/ årsplaner stemmer overens med lokale og 

nasjonale føringer. Og ikke minst i hvor stor grad barnehagens praksis er i samsvar med planene. 

Planer i seg selv fører ikke til god kvalitet.  

Et eksempel på lokale føringer er i kommunens samfunnsdel som viser at kommunalområdet 

oppvekst og læring har følgende innsatsområder:  

• Språklige ferdigheter  

• Regneferdigheter  
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• Inkluderende barnehage- og skolemiljø  

• Fullføring av videregående skole  

• Utjevning av sosiale forskjeller  

• 21. århundrets ferdigheter  

Det er utarbeidet kjennetegn på barnehager med høy kvalitet og de med lav (Sheridan, Samuelsson 

og Johansson, 2009) eller Hamre sine kjennetegn (Pianta, La Paro og Hamre 2008, Hamre, 2014)  

Tabellen er hentet fra «Teaching throug Interactions framework» og er tilrettelagt for nordiske 

forhold. Noen eksempel er vist nedenfor:  

Domene  Dimensjon  Høy kvalitet  Lav kvalitet  

Sensitivitet/ 

emosjonell støtte  

Positivt miljø  Barn og voksne har positive og 

gode relasjoner, trives sammen 

og har respekt for hverandre.  

Barn og voksne trives dårlig 

sammen og i liten grad 

følelsesuttrykk (ler lite 

sammen).  

  Sensitivitet  Voksne er oppmerksomme på 

barnas signaler, og 

er tilstede for barna når de 

trenger hjelp og støtte- 

emosjonelt og pedagogisk.  

Voksne er ikke oppmerksomme 

på barnas signaler, og bidrar i 

liten grad med støtte.  

  Respekt for barnas 

perspektiv  

Voksne legger vekt på barnas 

ønsker, initiativ og perspektiv.  

Voksne har fokus på egne 

perspektiver og ønsker, og gir 

barnas ønsker, initiativ og 

perspektiv liten plass.  

Pedagogisk arbeid/ 

stimulering  

Læringsaktiviteter  Aktiviteter engasjerer barna, for 

eksempel ved å knytte an til 

barnas hverdag, og stimulerer 

prinsipiell og overordnet 

tenking.  

Det er få aktiviteter som 

fremmer læring, og/ eller læring 

er faktabasert og basert på 

utenat læring.  

  Kvalitet på 

tilbakemeldinger  

Barna får hyppige 

tilbakemeldinger som legger 

vekst på læringsprosessene og 

oppmuntrer til videre 

deltakelse.  

Voksne gir få tilbakemeldinger 

og retter søkelyset mot riktig 

og galt snarer enn 

læringsprosessen.  

  Språkstimulering  

  

Voksne og barn har hyppige 

samtaler, på en måte som 

hjelper barna til å utvikle språk 

og kommunikative ferdigheter.  

Voksne har lite eller ingen 

samtale med barna. Voksne 

snakker mye, og forventer at 

barna er stille og hører på. 

 

Studien bekrefter internasjonal forskning som viser at barnehagekvaliteten påvirker barnas 

språkutvikling, evnen til selvregulering og deres muligheter på skolen.  

3.2 Lærende organisasjon  

Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap 

om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å se 
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ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen 

(Kunnskapsdepartementet, 2014 s. 112).  

Alle ansatte i barnehagen deltar i profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen. Det er også 

profesjonelle læringsfellesskap på tvers av barnehagene i kommunen og i regionen.   

Kjennetegn ved effektive profesjonelle læringsfelleskap er:  

• Gjensidig støtte og tillit mellom ansatte og mellom ledere og ansatte   

• Felles og delte visjoner og verdier – én retning   

• En strukturert og organisert samarbeidsmodell med regler for kommunikasjon og 

avsatt tid   

• Fokus på å forbedre barns læring og utvikling   

• Fokus på de ansattes vekst og profesjonelle utvikling   

• En undersøkende tilnærming og bruk av forskningsbasert kunnskap – pedagogisk 

analyse   

De profesjonelle læringsfellesskapene arbeider for at barnehagen skal være datainformert. En 

datainformert kultur handler om å anvende ulike kilder til informasjon for å konstruere oversikter 

over hvor man er nå, hvor man ønsker å være i framtiden og hvor man skal gå for å komme dit. (Earl 

& Katz, 2006). En forutsetning for en datainformert kultur er å stole på de resultatene som kommer 

fram av de dataene vi har tilgjengelig. Forutsatt at måleinstrumentene som anvendes er godt 

utprøvde, må man være ærlige og akseptere at det er dette dataene viser (Sharratt & Fullan, 2012).  

I Kongsvingerbarnehagen arbeider man bort fra en ideologisk og erfarings basert pedagogisk praksis 

og mot en forskningsinformert pedagogisk praksis.  

  En ideologisk eller erfarings basert 

pedagogisk praksis  

En forskningsinformert pedagogisk praksis  

Overordnet forankring  Praksisen er forankret i ideologier 

eller ideer og pedagogenes og 

ledernes erfaringer  

Praksisen er forankret i forskning om hva 

som har best effekt på barnas læring, 

utvikling og trivsel  

Pedagogenes autonomi  Metodefrihet knyttet til å velge det 

en selv har tro på  

En forskningsbasert ramme for valg av 

metoder og strategier. Metodeansvar.   

Pedagogenes 

kunnskapsgrunnlag  

Subjektivt skjønn knyttet til 

verdier, oppfatninger og erfaringer  

Forskningsbasert kunnskap og 

oversettelse/kopling av dette til praksis  

Politikk  Nær kopling mellom politisk 

ideologi og pedagogisk praksis  

En viss avstand mellom politikkutforming 

og pedagogisk praksis  

 

3.3 Kultur for læring  

Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid (FOU) der alle barnehager i alle kommuner 

i Hedmark deltar i årene 2017-21. Kultur for lærings overordnede målsetninger for barnehage og 

skole er:  

                                                                    
2
 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/rapporter20og20planer/kompetanse
_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf  
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• Barns språklige og sosiale kompetanse skal heves, og de skal forberedes til framtidens 

utdannings- og samfunnsliv.  

• De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves, og alle barn og unge skal i sterkere 

grad tilegne seg kompetanse tilknyttet de 21. århundres ferdigheter (kritisk tenkning, 

problemløsning, kreativitet, kommunikasjon, ny informasjonsteknologi, samarbeid og 

medborgerskap).  

• Alle ansatte i barnehage og skole samt på kommunalt nivå skal øke sin kompetanse 

gjennom en kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.  

• Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt på alle nivå i 

utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis.  

• Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal ha 

et nærmere og mer forpliktende samarbeid.  

Disse målsettingene henger sammen med Kongsvinger kommune sine innsatsområder i Oppvekst 

og Læring.  

Resultater fra kartlegging på skolen hvor det er barn på 1. trinn fra «gode» og «mindre gode» 

barnehager.  

 

 

  

 

 

Tabellen under viser Kongsvinger kommune sine resultater før arbeidet med Kultur for læring og 

resultatene etter 2 års arbeid.  
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Kartlegging, pedagogisk analyse og kollektiv kompetanseheving er grunnleggende i Kultur for 

læring: «... Pedagogisk analyse er prinsipper eller en modell for analyse av forskjellige utfordringer 

eller problemer i skole og barnehage» (Nordahl, 2012, Nordahl og Hansen, 2016, s. 43). Prinsippene i 

pedagogisk analyse er forskningsbaserte, og det er godt dokumentert at kollektiv og systematisk 

bruk av disse prinsippene har en positiv effekt på barns læring og trivsel (Nordahl 2005; Nordahl, 

Sunnevåg, Aasen &Kostøl, 2010 i Nordahl mfl., 2016). Pedagogisk analyse er utviklet for å kunne 

analysere data på ulike nivåer i barnehage og skole. Analysen skal gjennomføres kollektivt i 

profesjonelle læringsfellesskap (Nordahl og Hansen, 2016, s.43). 

  

 L&P modellen. Læringsmiljø- og pedagogisk analyse SePU, Høgskolen i Innlandet (2017)  
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3.4 Tidlig innsats – og inkluderende fellesskap i barnehagen   

En grunnverdi skal være inkluderende praksis. Tidlig innsats er avgjørende, og dette er knyttet til 

god kvalitet på det ordinære tilbudet. Det handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes 

liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet («Tidlig innsats», Statped, 2018). Det 

handler om å fange opp og følge opp, og at man har en helhetlig, systematisk og målrettet innsats 

for læring og mestring. Dette krever at man har kunnskap om barnet, og at man har nødvendig 

kompetanse. Et godt grunnlag i tidlig alder øker sannsynligheten for god utvikling videre i livet og 

dermed muligheten til å mestre egne liv.  

Tidlig innsats – tør vi det? – resultatene viser seg først om 20 år 

 

James Heckman, Heckman- kurven  

Denne funksjonen viser at den høyeste graden av økonomisk avkastning kommer fra de tidligste 

investeringene i barn, noe som gir en iøynefallende forståelse av samfunnet investerer for mye 

penger på senere utvikling når det ofte er for sent å gi stor verdi. Det viser de økonomiske fordelene 

ved å investere tidlig og bygge ferdigheter på ferdigheter, for dermed å kunne gi større suksess til 

flere barn. Det kan igjen føre til større produktivitet og redusere sosiale utgifter for samfunnet.   

Heckman er tildelt Nobelprisen i økonomi.  Han er kjent for sin empiriske forskning i 

arbeidsmarkedsøkonomi, særlig om effekt av utdanningsprogrammer utviklet for bruk i tidlig 

barndom.   

Stortingsmelding 6 (2019-2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, 

skole og SFO» vektlegger betydningen av at kompetansen kommer tett på barna. Det er behov for 

økt kompetanse i barnehagene og i støttesystemene. I tillegg trengs økt kompetanse i å fange opp 

og følge opp barn som har behov for særskilte tiltak og for å forebygge skjevutvikling. En bedre 

tilpasning av det pedagogiske tilbudet for barn med behov for det er et viktig fokus i meldingen. Den 

samlede kompetansen skal også utnyttes bedre.   
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Det lokale støttesystemet i barnehagen inkluderer ledelsen, pedagogen, assistenten, barnet og 

foreldrene. God kompetanse hos de ansatte i hver enkelt barnehage og gode relasjoner til barna er 

avgjørende for at man får et inkluderende og godt utdanningsløp for alle, og en forbedret praksis. 

Erfaringer fra andre viser at å ha en spesialpedagog knyttet til hver barnehage gir effekt. 

Enkeltvedtakene går ned, arbeidsbelastningen på PPT blir mindre, og det gir mer stabilitet. 

Relasjoner til barn, foreldre og ansatte blir enklere å etablere. Spesialpedagogen kan tilpasse 

arbeidet til konteksten.   

Spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 19a har som formål å gi barn tidlig hjelp og støtte i 

utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter  

Rammebetingelsene legges til grunn for samarbeidet mellom Kongsvinger kommune, oppvekst og 

læring, PPT, og de private og kommunale barnehagene år det gjelder barnehagelovens § 19a. 

Intensjonen med rammebetingelsene er både å heve kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet 

og det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagene.  Hensikten er å gi barn enda tidligere hjelp, og 

sikre at de barna som har behov for det får den hjelpen de trenger. I tillegg er kompetanseheving til 

alle som jobber i barnehagene i Kongsvinger kommune en viktig faktor i dette arbeidet. 

Rammebetingelsene bygger på modellen som ble politisk vedtatt 18.mars 2020. Modellen 

innebærer at det ansettes spesialpedagog i hver barnehage. Spesialpedagogene skal ha ansvar for 

enkeltvedtak etter barnehagelovens §19 a.  

3.5 Barnehagestørrelse   

Barnehagesektoren har vært gjennom en periode med store endringer. Etter at retten til 

barnehageplass ble lovfestet i 2009, har det vært betydelig utbygging av barnehager, og en økende 

andel barn går i store barnehager. I norske barnehager var lenge 30-40 barn det normale. De siste 

årene er det etablert barnehager med opptil 500 barn.   

Man skiller gjerne mellom små, mellomstore og store barnehager. Hvor grensene mellom de ulike 

kategoriene går kan variere, men det er i dag vanlig å regne barnehager med over 100 barn som 

store. Mellomstore vil ligge mellom 50 og 100 og de små under 50. Disse barnehagene vil ha ulike 

kjennetegn som i noen grad vil ha sammenheng med størrelse, men barnehagenes måte å 

organisere seg på vil også være en faktor med betydning for tilbudets kvalitet.   

Et sentralt spørsmål vil være hvordan størrelse kan forklare variasjoner i kvalitet mellom ulike 

barnehager?   

International research institute of Stavanger, Iris, undersøkte i 2011 på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet variasjoner i kvalitet mellom ulike typer barnehager (Rapport Iris 

2011/029). Undersøkelsen viser styrker og svakheter ved ulke barnehagestørrelser.  

I oppsummeringen pekes det på at de minste barnehagene kjennetegnes av oversiktlighet og 

forutsigbarhet, nærhet og tillit. Begrensningene ligger i muligheter for faglig utvikling som følge av 

få ansatte og få pedagoger. De store barnehagene fremsto på flere indikatorer som mer 

profesjonelle enn de små. Det kom til uttrykk i de ansattes utdanningsnivå og gode muligheter for 

utvikling og nytenkning. Samtidig er store barnehager komplekse og hadde større utfordringer 

knyttet til organisering enn de mindre barnehagene. Når det gjaldt de mellomstore barnehagene, 

fant man at de på mange måter kombinerte det beste fra store og små barnehager. De var store nok 

til å sikre faglig utvikling og oversiktlige nok til å ivareta trygge rammer for barna.   
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I en Fafo-rapport fra 2015, Har barn det bra i store barnehager? var målet å undersøke hvordan 

barnehagens størrelse påvirker barnehagetilbudets kvalitet. Rapporten er resultat av et prosjekt 

initiert av Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger. Prosjektet er finansiert av KS ved 

Program for storbyrettet forskning.   

I oppsummeringen heter det at størrelse i seg selv ikke avgjør en barnehages kvalitet. Størrelse 

spiller sammen med andre strukturelle faktorer, som barnehagens indre organisering, ledelse, 

eierskap, ansattes kompetanse og arbeidsstil. Til sammen etablerer disse faktorene forutsetninger 

for å skape kvalitet i relasjoner og resultater.   

Rapporten understreker at den store barnehagen har et særtrekk som skiller den fra mindre enheter. 

Den store barnehagen må, for å skape kvalitet i relasjoner og resultat, ha oppmerksomhet om indre 

organisering og ledelse på en måte som barnehager av mindre størrelse kan klare seg uten. Store 

enheter tilbyr potensielle plussfaktorer som mangfold, fleksibilitet og faglighet, men for at dette 

skal fungere positivt også i praksis, behøves former for fast organisering når det gjelder 

barnegrupper, personale, romløsninger, dagsrytme og aktiviteter.    

Undersøkelsen viser at det blant foreldre med barn i barnehager av ulik størrelse er en 

gjennomgående tendens til at de er tilfredse, både når det gjelder trygghet, tilegnelse av ferdigheter 

og barnets trivsel. Samtidig har barnehagens størrelse betydning for grad av tilfredshet. Foreldre 

som har barn i små barnehager, er gjennomgående mer tilfredse med tilbudet enn foreldre som har 

barn i mellomstore og store barnehager. Skillet går imidlertid ikke mellom store barnehager og de 

øvrige, men mellom store og mellomstore barnehager på den ene siden og de små på den andre.    

For foreldrene er trygghet og omsorg avgjørende, og de større barnehagene må overbevise 

gjennom sin praksis.  Det er likevel ikke størrelse alene som er avgjørende, men også den indre 

organiseringen av barnehagen. Man fant bl.a. at foreldre med barn i en stor basebarnehage var noe 

mindre tilfredse enn de som hadde barn i en avdelingsbarnehage. Det understrekes imidlertid at 

størrelse og indre organisering til sammen kun forklarer en svært liten andel av variasjonen i 

foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet. Det er altså i hovedsak andre aspekter ved barnehagen 

som påvirker foreldrenes tilfredshet.   

At det aller viktigste for kvaliteten er relasjonen mellom barnet og de voksne, bekreftes av en rekke 

studier. Relasjonene har betydning for språklig, sosial og psykisk fungering hos barnet og for 

utviklingen av god følelsesregulering og atferd. Gjennom stabilitet i relasjonene til de voksne legges 

også grunnlaget for trygg tilknytning. Det er disse faktorene som inngår i begrepet prosesskvalitet. 

Det er imidlertid gjort erfaringer som indikerer at barnehager med åtte avdelinger, dvs. barnehager 

med ca. 130 barn, har en hensiktsmessig størrelse hvor både hensynet til faglig bredde og en god 

internorganisering kan ivaretas på en god måte. 

Hvordan man leder og organiserer en barnehage har avgjørende betydning for kvaliteten, dvs. i 

hvilken grad man klarer å skape rammer for de aspektene ved kvalitet som er nevnt over.   

3.6 Barnehagens fysiske utforming   

Mange hensyn skal ivaretas når det fysiske miljøet i en barnehage skal utformes, men 

utgangspunktet er at det fysiske miljøet i barnehagen og dens omgivelser skal fremme barns 

utvikling. Barnas behov vil derfor stå sentralt. Det betyr at barnehager skal utformes med et trygt og 

utfordrende miljø slik at alle barn får mulighet til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter og gi 
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allsidige bevegelseserfaringer, som rammeplanen uttrykker det. Barnehagen skal imidlertid også 

ivareta barns behov for hvile, konsentrasjon og tilhørighet. Å tilføre barnehagebygget estetiske 

kvaliteter kan samtidig tilføre en opplevelsesdimensjon og være med å bygge opp om den 

pedagogiske virksomheten. Målet er at det fysiske miljøet skal være en ramme som inspirerer til 

utforsking og læring, sosialt samspill, sanseopplevelser, medvirkning og mestring.  Jfr. 

Kvalitetskriterier.  

Det er gjennom forskning påvist klare sammenhenger mellom barns språklige, sosiale og motoriske 

utvikling. Dette understreker ytterligere betydningen av å legge til rette for et inne- og utemiljø som 

ivaretar disse kvalitetene.   

Videre skal lokalisering og utforming av barnehagebygg være basert på prinsippet om universell 

utforming. Det betyr at bygg og uteområder skal kunne brukes av alle barna i barnehagen og gi 

mulighet for deltakelse uavhengig av funksjonsnivå og uten behov for spesiell tilpasning.   

Utformingen av innendørsarealet, hvordan leke- og oppholdsarealet skal oppdeles og tilrettelegging 

av interne kommunikasjonsarealer er avgjørende for å ivareta alle disse hensynene. Likeledes 

hvordan utformingen av bygget møter nye funksjonskrav som følge av reformer og nye 

samfunnsutfordringer.   

3.7 Barnehagestruktur og lokalisering av barnehager   

I Kongsvinger kommune er det over 850 barn i alderen 1-5 år som går i barnehage. Samlet sett 

representerer barnehagene en stor og omfattende virksomhet, og ved siden av å sikre gode rammer 

for primæroppgaven, å gi et tilbud hvor trivsel, utvikling og læring står i sentrum og som ivaretar 

barns behov for omsorg og lek best mulig, er det viktig at barnehagene også er med og bidrar til at 

andre kommunale målsettinger nås. Eksempler i så måte vil være Kongsvinger kommunes strategier 

for by- og tettstedsutvikling og målsettinger knyttet til integrering og inkludering. Hvor eventuelt 

nye barnehager etableres og hvordan de utformes vil derfor være svært viktig også i et 

kommuneutviklingsperspektiv.    

Videre utgjør FNs bærekraftmål, hvor miljø, sosial utvikling og økonomi sees i sammenheng, et 

rammeverk for planarbeidet. Det samme gjelder FNs barnekonvensjon.   

Barnehagestrukturen varierer mye innad i kommunen, fra både små og store private i randsonene til 

store og fleksible, både kommunale og private i «bykjernen». Avgjørende for valgene er lokale 

forhold, økonomi, topografi, befolkningstetthet, om den er preget av konsentrert eller spredt 

bosetting osv.    

Hva som er en ønskelig struktur, må ses i sammenheng med kvalitet, brukerpreferanser og mål for 

samfunnsutviklingen for øvrig. Av betydning i så måte er å sikre at strukturvalg er med og fremmer 

en ønsket utvikling for kommunen. Kongsvinger kommune vektlegger tettstedsutvikling, og det er 

naturlig å koble utviklingen av barnehagestrukturen også til denne målsettingen. Henviser til den 

strategiske retningen for Kongsvinger kommune frem til 2030 i kommuneplanens samfunnsdel 

2018-2030.  

En barnehagestruktur som er tilstrekkelig robust, vil stå seg over tid selv om det skjer endringer i 

befolkningsstrukturen. Man ser at ved større feltutbygginger av boliger øker sannsynligheten for en 

rask økning i barnetallene med tilhørende kapasitetsutfordringer i barnehagene. Over tid ser man så 

et mønster hvor veksten flater ut og etter hvert avtar før det inntrer en markert nedgang i 
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barnetallene. Resultatet kan bli en ubalanse mellom behovet for barnehageplasser og den faktiske
kapasiteten med utfordringer knyttet til oppfyllingsgrad. Denne type utvikling kan for sterkes av
lokaliseringsvalg i et utbyggingsområde på en slik måte at andre områder i liten grad kan nyttiggjøre
seg kapasiteten når barnetallene reduseres. Det er eksempler på dette i Kongsvinger kommune.

Nøkkeltall Kongsvinger Kostragruppe 8 Landet utenom Oslo

Andel barn 1 - 2 år 86,7% 84,9% 84,6%

Andel barn 1 - 5 år 94,1% 92,9% 92,4%

Andel barn 3 - 5 år 98,1% 97,8% 97,3%

Tabellen nedenfor viser andelen barn 1 - 5 år i barnehage i prosent og kostnader i Kongsvinger
kommune pr 2019 .

Internt i kommunen har det vært ulikheter. Den faktiske dekningsgraden, altså forholdet mellom
antall barn og antall tilgjengelige barnehageplasser i et område vil også kunne variere.

Høyest dekningsgrad har sonene Vangen, Langeland, Lia og Marikollen o g lavest i Vennersberg og
Rasta. Der det er et misforhold, dvs. over - eller underkapasitet, vil det kunne være en faktor som må
hensyn tas i vurderingen av fremtidig barnehagestruktur. For øvrig er det et kompliserende element
i vurderingen av kapasitetsbe hovene at et antall barn alltid vil ha barnehageplass i en annen
kommune enn bostedskommunen eller i et annet barnehageområde i hjemkommunen enn der de
bor, noe tabellen nedenfor illustrerer.

Befolkningen i Kongsvinger kommune er preget av mangfold, og barnefamilienes preferanser og
prioriteringer vil være ulike. For noen vil det være et sterkt ønske å ha barnehageplass i nærheten av
hjemmet, mens det for andre vil være avgjørende med nærhet til en eller begge foreldrenes
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arbeidsplass for å få hverdagslogistikken til å gå opp. Ut fra viten om at barnehagers kvalitet kan 

variere, vil omdømme og pedagogisk profil for enkelte foreldre være utslagsgivende for valg av 

barnehage. Også nærhet til annen familie kan være en faktor med betydning for hvor en ønsker 

barnehageplass.    

En sentral problemstilling vil derfor være om dekningsgraden fremtidig skal tilpasses 

etterspørselsmønsteret, såkalt markedstilpasset dekningsgrad, eller om den skal ta utgangspunkt i 

antall barn bosatt i området.   

Vurderingen av kapasitetsbehov vil i planen ta utgangspunkt i antall barn bosatt i det enkelte 

barnehageområde og i kommunen som helhet, men med tilpasning til etterspørselsmønsteret. 

Retten til barnehageplass må være reel med hensyn til muligheten til å benytte den.   

Barnehageforliket hvor retten til barnehageplass som ble lovfestet i 2009 peker på dette både i 

St. Meld. 24 (2002-2003)3 hvor målet om barnehageplass til alle som ønsker det er dermed viktig ut 

ifra et barneperspektiv, men også i et familie- og likestillingsperspektiv. Denne meldingen var et 

opptrinn til Barnehageforliket  

Videre henvises det i St. Meld. 28 (2204-2005) at Regjeringens viktigste mål i barnehagepolitikken er 

full behovsdekning. Det finnes ingen entydig definisjon av hva som ligger i dette begrepet. 

Endringer i statlige rammebetingelser, befolkningsendringer og endringer i samfunnsforholdene for 

øvrig gjør full dekning til et bevegelig mål. Barnehageloven § 7 annet ledd slår fast at barnehager er 

en lovpålagt oppgave for kommunen og at kommunen har en plikt til å sørge for et tilstrekkelig 

antall barnehageplasser.4  

Tabellen under viser at Kongsvinger kommune har en større andel av lavinntektsfamilier enn landet 

for øvrig. Dermed kan avstanden til barnehagen oppleves av den enkelte som at tilbudet ikke er 

reelt.  

                                                                    
3
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-24-2002-2003-/id135490/?ch=1  

4
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/29b24574e7464374b8fcffc47e562d0d/no/pdfs/stm2004200500280
00dddpdfs.pdf  
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Tabellen nedenfor viser hvordan disse forholdene slår ut og fordelingen innenfor det enkelte
barnehageområde. I løpet av en periode på et par måneder vil det normalt skje flere endringer i
barnetallene, og dette vil kunne forklare eventuell e uoverensstemmelser i tallmaterialet. Tallene
viser status per o ktober 2020 .

Område Barn 1 - 5 år Med plass i
eget område

Antall barn i
kommunens
barnehager

- hvorav barn
fra andre
områder

- hvorav barn
fra andre
kommuner

Vangen, Langeland 132 125 132 7 1

Rasta, Vennersberg 262 224 78 38 8

Marikollen, Lia 157 123 60 34 0

Brandval 36 32 32 0 4

Austmarka 22 22 0 0 0

Roverud 67 61 0 6 1

Sum 676 587 302 85 14

Som tabellen viser har 9 9 barn plass utenfor eget område, i eller utenfor Kongsvinger kommune.
Det antas at en del av disse ville valgt å være i eget område om de hadde fått plass. For andre har
dette ikke vært et ønske av de grunner som er beskrevet over.
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4. Økonomi   

4.1 Barnehagestørrelse og kostnader   

I kapittel 3.5 drøftes sammenhengen mellom barnehagestørrelse og kvalitet.   

Et annet vesentlig spørsmål er hvilken effekt strukturendringer har på kostnadsutviklingen i 

barnehagesektoren, herunder om det samtidig utløses stordriftsfordeler. Det som ligger fast er at 

kommuner med små barnehager har høyere utgifter per barn enn kommuner med større 

barnehager (Utdanningsspeilet, Udir 2017). Små barnehager har færre barn å fordele utgiftene på 

enn større barnehager. Ellers er det nærliggende å knytte utviklingen mot stadig større barnehager 

til de kostnadsfordeler dette gir.  

Barnegruppene organiseres ut fra søkermassen hvert år avhengig bl.a. av andelen søkere over og 

under tre år. Antall plasser og kapasitet varierer derfor fra det ene år til det andre med mulighet for å 

regulere og gjøre tilpasninger etter faktiske behov. Slik vil forvaltningen av dette området aldri være 

statisk, men snarere svært dynamisk.   

Det har også ligget stabilt over tid at kostnadene per barn i kommunale barnehager er høyere enn i 

private barnehager, jfr. rapport fra Telemarksforskning.5   

Sammenligninger av kostnader mellom barnehager innad i kommunen, må imidlertid ta hensyn til 

en rekke faktorer som påvirker det samlede kostnadsbildet. En svært viktig faktor er andelen barn 

under tre år. Det er høyere krav til pedagogisk bemanning for denne aldersgruppen. En 

barnehageplass for små barn er dermed dyrere enn for store barn. Man legger i så måte til grunn at 

utgiftene til et barn under tre år tilsvarer utgiftene til 1,8 barn over tre år. Når andelen barn under tre 

år med barnehageplass varierer mellom barnehagene, får dette konsekvenser for kostnadene.  

Uavhengig av dette har store barnehager lavere personalkostnader og gjennomgående større 

fleksibilitet i bruken av personalressursene.    

Tabellen nedenfor viser økonomiske nøkkeltall for Kongsvinger (KOSTRA 2019).   

Nøkkeltall   Enhet   Kongsvinger     Kostragruppe 8   Landet uten Oslo   

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

barnehager per korrigerte 

oppholdstimer i kommunale 

barnehager (kr)   

kr  64,3  63,2  62,7  

Netto driftsutgifter barnehager, 

per innbygger 1-5 år (kr)   

kr  174 067  165 033  163 207  

Korrigerte brutto driftsutgifter 

til barnehager samlet 

per korrigerte oppholdstimer i 

kommunal barnehage (kr)   

kr  81,1  79,3  78,8  

Antall barn korrigert for alder per 

årsverk til basisvirksomhet 

i barnehage, alle 

antall  5,7  5,8  5,7  

                                                                    
5
 https://www.telemarksforsking.no/kostnadsforskjellen-mellom-private-og-kommunale-barnehager-oker/  
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barnehager (antall)   

Andel barnehagelærere i forhold 

til grunnbemanning (prosent)   

prosent  41,3  44,0  41,5  

   

Det en kan lese ut fra disse tallene er at Kongsvinger kommune ikke avviker stort fra andre 

barnehager i KOSTRA gruppe 8 og landet utenom Oslo.                                                                             

4.2 Finansiering av barnehager  

Barnehagene finansieres av kommunenes frie inntekter, dvs. rammetilskuddet og skatteinntekter. 

Kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager, og barnehagene skal behandles likeverdig 

ved tildeling av tilskudd   

Ny forskrift om tilskudd til private barnehager trådte i kraft 1. januar 2016. Forskriften videreførte 

hovedprinsippet om at tilskuddet skal beregnes ut fra utgiftene i de kommunale barnehagene i den 

enkelte kommune. Samtidig ble det innført endringer i beregningen av kompensasjonen for 

pensjons- og kapitalkostnader for å sikre bedre samsvar mellom kostnadene i de private 

barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen.    

Ordningen skal sikre at alle barn i samme kommune får et likeverdig tilbud, uavhengig om de går i 

privat eller kommunal barnehage.    

Private barnehager har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig 

finansiering.     

Fra 1. august 2018 ble pedagognormen og bemanningsnormen i barnehagene skjerpet. I den 

forbindelse ble det laget en overgangsordning i finansieringsforskriften slik at de private 

barnehagene ble kompensert for dette allerede i 2018.   
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5. Kongsvinger kommunes barnehagetilbud og 

områdeinndeling   

5.1 Oversikt over barnehagetilbudet   

Private aktører er representert Kongsvinger gjennom FUS-barnehagene og Eskoleia. De tre andre 

private barnehagene er foreldredrevne andelsbarnehager som er Lia, Myrulla og Austmarka.   

Andelen barn i private barnehager varierer fra år til år. Dagens status i Kongsvinger kommune er at 

56,3 % av barn med barnehageplass er i privat barnehage og 43,7 % i kommunal barnehage.   

5.2 Områdeinndeling   

Barnehageområdene i kommunen delt inn i geografiske områder. Områdene er av varierende 

størrelse og avspeiler trekk ved Kongsvinger kommune, blandingen av tett befolkede områder, til 

dels også med noe vekst, og områder med spredt bosetting.   

Inndelingen i barnehageområder bidrar til å forenkle framstillingen og tydeliggjøre 

kapasitetssituasjonen i et område og behovet for barnehageplasser. Områdene er igjen inndelt i 

mindre soner for å gi en mer detaljert forståelse av behov for barnehageplasser og 

befolkningsveksten innenfor hvert område. Slik vil inndelingen også indikere hvilke barnehager som 

særlig bør sees i sammenheng.   

Som det fremgår i Barnehagelovens §12 a (se kapittel 2.1), er retten til barnehageplass en rett til 

plass innenfor kommunens grenser. Det er dermed ingen rett til plass i «nærbarnehagen» slik man 

har i skolen. Foreldre kan fritt søke sine barn til den barnehagen de ønsker og som passer best ut fra 

familiens ønsker og behov. De fleste ønsker barnehageplass i nærmiljøet, men for noen vil andre 

hensyn veie tyngre, for eksempel plass langs reiseveien til og fra foreldrenes arbeidssted. Folks 

preferanser i forbindelse med søknadsprosessen bekrefter at barnehageplass i nærmiljøet ikke er 

det eneste kriteriet for valg av barnehage. Om man bor i randsonen av et barnehageområde kan det 

være like aktuelt å søke plass i et nærliggende område, avhengig av bosted, arbeidssted og 

infrastruktur. Barnehageområdene vil derfor måtte sees i sammenheng, og balanse mellom antall 

barn og kapasitet i hvert område bør ikke nødvendigvis være et mål. Uansett vil inndelingen i 

områder være hensiktsmessig. Det skal være en reel mulighet til å benytte seg av barnehageplassen.  

I vedtekter for Kongsvinger kommunes barnehager er kommunen opptakskrets, og 

barnehagetilbudet skal være fleksibelt og mangfoldig.   

Inndelingen i barnehageområder tilsvarer skoleområdene slik de er beskrevet i Skolebehovsplanen 

for Kongsvinger kommune 2020-2030.   
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5.3 Eierskap og styring i barnehagesektoren 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og har ansvar for godkjenning av og tilsyn med 

barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Alle barnehager skal være godkjent før 

virksomheten settes i gang. Kommunen skal følge med på at virksomheten drives innenfor 

rammene av godkjenningen, at barnehagens vedtekter ikke er i strid med loven og at innholdet er i 

samsvar med lov og rammeplan. Tilsynet innebærer også et aktivt veiledningsansvar. Det er 

kommunen som skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd 

på en samlet sett likeverdig måte. Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagene 

som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling.   

Barnehageeierne har ansvar for tilbudet i den enkelte barnehage, enten barnehageeier er en 

kommune eller privat. Private barnehager deles gjerne inn i to grupper, de kan eies av foreldre, 

enkeltpersoner, foreninger og ideelle organisasjoner eller være kommersielt drevet, dvs. eid av 

privatpersoner eller selskaper med et kommersielt formål.   

Samarbeidsutvalget i barnehagen fastsetter årsplan som sikrer at foreldre og ansatte kan medvirke i 

utformingen av det pedagogiske innholdet. Barnehageeier har ansvar for å ansette tilstrekkelig og 

kompetent personale.   

Kommunene har dermed ansvaret både for full barnehagedekning, dvs. en behovsdekkende 

kapasitet i kommunen, og for kvaliteten i barnehagene.   
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6. Befolkningsutvikling, kapasitet og kapasitetsbehov   

6.1 Befolkningsvekst i planperioden   

Prioriterte vekstområder i Kongsvinger kommune er Marikollen og Bogeråsen. Prognosene viser at 

det vil være stabile eller nedadgående barnetall. Dette kan aktualisere spørsmålet om nedleggelse 

av barnehageplasser.   

I tabellen nedenfor kan man se en forventet befolkningsutvikling i aldersgruppen 0-5 år de neste 10 

årene. Det vil være en nedgang i antall barn i aldersgruppen 0 – 5 år fram til 2022. Deretter vil det 

være en befolkningsøkning i samme aldersgruppe fram mot 2030.  

 

  

Hovedalternativet viser de realistiske prognosene for Kongsvinger kommune. Det dynamiske 

alternativet er prognose ift. hovedalternativet i tillegg til forventet tilflytting til kommunen.    

Aldersgruppen 0 – 5 år anslås å synke med 4% fra 2020 – 2022 (hovedalternativ) og 2,7% (dynamisk 

alternativ). Denne aldersgruppen vil øke med 4,4% (hovedalternativ) og 7,7% (dynamisk alternativ) i 

årene fra 2022 – 2030.  

6.2 Kapasitet og kapasitetsbehov i planperioden   

For å gjøre beregninger av behovet for barnehageplasser et antall år frem i tid, må det gjøres 

vurderinger av etterspørselen etter barnehageplasser, dvs. hvilken dekningsgrad en skal legge til 

grunn for planen. Begrepet dekningsgrad betegner dermed andelen barn i barnehage i prosent av 

folkemengden i tilsvarende aldersgruppe.           

Retten til barnehageplass fra august gjelder barn som fyller ett år innen utgangen av august det året 

det søkes om barnehageplass.  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året 

det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett 

år. I tillegg vil det alltid være barn og familier som med behov for plass uten at det foreligger en rett 

etter loven. Dette gjelder f.eks. familier som kommer   tilflyttende midt i barnehageåret og i noen 

tilfeller såkalte 0-åringer.   
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Når det gjelder barnehageplasser må dette ses i sammenheng med humankapitalen. En kartlegging 

i de kommunale barnehagene kan en se at det er ca. 16 ansatte som vil gå av med pensjon de neste 

10 årene. Dette er også et aspekt som også må tas i betraktning når vi dimensjonerer tilbudet i 

barnehagen. Innsparing av eventuelle stillinger styres av bemanning- og pedagognorm. Dette kan 

bli en utfordring når det gjelder prognosen for synkende barnetall, som igjen kan se ut til å øke opp 

mot 2030. Med disse prognosene kan man se for seg at de ansatte i Kongsvinger kommune må være 

fleksible på tjenestested.   
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7. Oversikt over barnehageområdene   

7.1 Kongsvinger kommune    

Barnehageområdene i Kongsvinger kommune er delt inn geografisk som vist i tabellen under.  

  Vangen og 

Langeland  

Vennersberg og 

Rasta  

Marikollen og Lia  Brandval, Roverud og 

Austmarka  

Kommunale 

barnehager  

Vangen 

barnehage  

Vinger Barnehage  Marikollen 

barnehage  

Brandval barnehage  

Langeland 

barnehage  

      

Private 

barnehager  

  Eskoleia barnehage  Lia barnehage  Austmarka 

barnehage  

  Puttara Fus 

barnehage  

  Myrulla barnehage  

 

7.2 Kommunale og private barnehager i Kongsvinger kommune  

Marikollen barnehage  

Marikollen barnehage er den nyeste av de kommunale barnehagene og åpnet 11. desember 2006. 

Da ble Digerud barnehage (Røde kors bygget i sentrum) med sine to 3-6 års avdelinger flyttet opp 

hit, i tillegg ble det åpnet to småbarnsavdelinger. Marikollen barnehage har fire avdelinger med 60 

plasser for barn 0-6 år (1 åringer: 12 plasser, 2-åringer: 12 plasser, 3–6 åringer: 36 plasser).   

Avdelingenes navn bygger på de fire elementene jord, vann, luft og ild. Virvel og Spira er 

småbarnsavdelinger. Bølgen og Flammen er avdelinger for store barn. Marikollen barnehage jobber 

etter inspirasjon fra Reggio Emilias filosofi som legger vekt på barnets medvirkning. Dette gjøres 

gjennom god dialog, sanseopplevelser, observasjon og prosjektarbeid. Det jobbes ofte med store og 

små barn i samme gruppe. Dokumentasjon er en viktig del av arbeidet.  

Barnehagen har et fellesrom midt i huset som er barnehagens «hjerte», og som også kalles 

Universet. Dette er atelier - lek- og formingsrom - som benyttes av alle på tvers av alder og 

avdelinger. Fellesrommet skaper godt samhold mellom barn og voksne i barnehagen. Marikollen 

barnehage har fokus på kreativitet og aktivitet både innendørs og utendørs, og er gjerne ute flere 

ganger om dagen. Barnehagen har svømmeopplæring og skøytetrening til skolestartere.  

Barnehagen ligger ca. 2 km fra Kongsvinger stasjon, i naturskjønne omgivelser, like ved Marikollen 

skole.   

Vinger barnehage  

Vinger barnehage ligger i bydelen Vennersberg. Vinger er en kommunal barnehage som holder til i 

to hus: Amundheimet og Vennersberg.   
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Vinger barnehage ble etablert i april 2009, da Amundheimet og Vennersberg barnehager ble slått 

sammen til en enhet. Vennersberg ble bygget i 1977 og Amundheimet i 1990. Barnehagen består av 

7 avdelinger.    

Amundheimet har tre avdelinger. Det er to avdelinger for barn som er 3-4 år og en avdeling med alle 

5-åringene, dvs. skolestarterne. Vennersberg har en avdeling for barn i alderen 3-4 år, en avdeling 

for 1- åringer, en avdeling for barn som er 2 år og en med barn i alderen 1 og 2 år.   

Barnehagen har jevnaldringsgrupper, men tilpasser barnegruppene og avdelingen etter kommunens 

behov for barnehageplasser, og tilbyr både hel- og deltidsplasser. Høsten 2020 er en 3-4 års avdeling 

i hus Vennersberg endret til en 2-4 års avdeling. En avdeling for 3-4 åringer i hus Amundheimet er 

per i dag stengt for kommende barnehageår.  

Det har vært nedgang i søknader til barnehagen de to siste årene og kommunen har heller ikke hatt 

ventelister. Vinger barnehage har en maks kapasitet på 108 barnehageplasser og ligger i et 

forholdsvis stort boligområde, for det meste blokk og rekkehus bebyggelse.   

Det er stor overvekt av familier med barn under og i grunnskolealder bosatt på Vennersberg. 

Barnehagen ligger i et område med mange muligheter for aktiviteter, som ofte blir benyttet. 

Skogsområder i gangavstand med merka turstier, fotballbaner, butikk, akebakke og skøytebane er 

flotte omgivelser for aktive barn.  

Langeland barnehage  

Langeland barnehage består av 3 hus på en skrånende, 5 mål tomt. Hovedhuset ble satt opp 1970 og 

har 3 avdelinger, per i dag er det i hovedhuset 2 avdelinger med 3-4 åringer og 1 avdeling 0-3 år. 

Skolestarterne holder til i Bikuben som er et eget hus nederst i bakken. Bikuben bygdes i 1971 og har 

i dag plass til 18 barn. Småbarnsavdelingen Revehiet med sine 12 barn har tilholdssted i 

underetasjen på Heberheimen. Revehiet ble et supplement til Langeland barnehage i 1989 for å 

kunne ta imot barn med funksjonsnedsettelser.  

Langeland barnehage har plass til 75 barn. Per i dag er det 75 barn fordelt på heltidsplasser og noen 

få deltidsplasser.  

Barnehagen har i løpet av årene vært omorganisert mange ganger for å møte Kongsvinger 

kommunes behov, i forhold til antall barn/alder og barnehagestruktur.   

Langeland barnehage ligger på Langeland i umiddelbar nærhet til Langeland skole, Heberheimen, 

sykehusskogen, sykehus, HVPU boliger og eldreboliger. I kort avstand til Langeland barnehage er 

det tilgang til ishall, svømmehall, skiløyper, skog, bibliotek og Kongsvinger sentrum.  

Satsningsområder er Trygt barnehagemiljø, Trygghetssirkelen, og Gode rutinesituasjoner – Kultur for 

læring.  

Vangen barnehage  

Vangen barnehage var ferdigstilt og åpnet november 1983. Det var opprinnelig en 

småbarnsavdeling med 9 plasser, to avdelinger med plass til 18 barn over 3 år og en avdeling med 

plass til 16 barn over 3 år. Denne organiseringen er noe endret de siste 4 år. Det er i dag en 

småbarnsavdeling med 9 plasser som det er 1 og 2 åringer på, og en avdeling med 2-3 åringer. De 
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andre er uendret. Barnehagen har fire avdelinger på ei flate og et gymrom i tillegg til tre boder i 

kjelleren.   

Barnehagen er godkjent for 61 barn. Det er 13,2 årsverk i grunnbemanning. Bygningsmassen og 

inndeling av avdelingen er fra byggeår, men har blitt noe overflate rehabilitert samt at det er satt 

opp noen delevegger på fellesrom. Avdelingene består av små rom og hems på tre av dem. 

Barnehagen mangler soveplasser under tak ute.  

Adkomst og parkeringsmuligheter ved barnehagen er akseptabelt. Barnehagen ligger nær 

gamleveien inn til sentrum. Barnehagen ligger i et etablert, eldre boligområde som består av 

rekkehus, blokker og eneboliger. Det er startet opp en del bygging av eneboliger i nærheten. Det er 

gangavstand til sentrum, skog og mark. Utelekeplassen er på begge sider av barnehagen og er både 

flatt og noe kupert. Lekestativene er preget av stor slitasje.  

Barnehagen eier en stor lavvo i Bogeråsen som blir brukt ukentlig. Utenfor barnehagen er det en 

fotballbane og grøntareal. Dette blir brukt til lek og fotball om sommeren, ski, skøyter og aking om 

vinteren.  

Satsingsområdene er Lek og de voksnes rolle, fokus på Trygghetssirkelen og inkluderende 

barnehagemiljø.  

Brandval barnehage  

Brandval barnehage er godkjent for 47 barn. Pr oktober 2020 er det 36 barn fordelt på følgende 

avdelinger:  

Hovedavdelingene bygg og havre. En for småbarna (0-3 år), og en for store barn (3-6 år). 

Hovedavdelingen Bygg har per i dag undergruppen Larve med 10 barn i alderen 0-3 år. 

Hovedavdelingen Havre består tre undergrupper; Maur med 11 barn i alderen 3-4 år, Marihøne med 

7 barn i alderen 4-5 år og Sommerfugl med 8 barn i alderen 5-6 år. Barnehagen har totalt 

7,43 årsverk.  

Småbarna har 3 rom til disposisjon i tillegg til en garderobe, et lite kjøkken og et lite 

toalett/stellerom. Store barn har et stort/åpent felles rom og to små rom i tillegg til et 

toalett/stellerom. På denne avdelingen er det en kjøkkenbenk med kjøleskap og oppvaskmaskin. 

Idrettslagets garderobe blir brukt til garderobe for barna. Personalet har et personalrom med en 

liten garderobe og toalett. Det er et lite kontor som brukes av alle både til kontortid, diverse møter 

og foreldresamtaler.  

Brandval barnehage er lokalisert på idrettsplassen på Brandval. Her er det et unikt uteområde 

utenfor barnehagens område, med mange gressbaner, en fin sykkelplass, nærområdet med 

bygdetunet, skolen, gartneriet og kirken. I tillegg er det flere skogsområder hvor barnehagen går på 

tur til. Her kan nevnes 100-meterskogen, Lilleskogen og Agnåa hvor det er en stor og fin lavvo. 

Barnehagen ser en stor verdi av å bruke nærområdet, naturen og skogen i det pedagogiske arbeidet.   

Austmarka barnehage SA  

Austmarka Barnehage SA er foreldre eid, privat barnehage, som startet opp i 1991. Barnehagen er 

en to-avdelings barnehage, men har areal nok til å ha tre avdelinger. Godkjent leke og 

oppholdsareal er til sammen 191,9 m2. Avdelingene heter Ekornstua og Elgstua. Den tredje mulige 
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avdelingen, Rådyrstua, blir brukt som et grupperom. Barnehagens lokaler er i underetasjen på 

Austmarka HDO.  

Barnegruppene organiseres ut fra søkermassen hvert år avhengig av blant annet andelen søkere 

barn over og under 3 år. Antall plasser og kapasitet varierer derfor fra det ene til det andre året med 

muligheter for å regulere og gjøre tilpasninger etter faktiske behov.  

22 barn har plass i barnehagen i 2020/2021 (13 barn på stor avdeling og 9 barn på småbarn).  

Dette er barnetallet det har ligget i snitt på de siste årene. Slik det ser ut fremover, vil det ligge på 

omtrent samme barnetall fremover, utfra de barna man vet er på Austmarka pr nå som kan være 

aktuelle søkere fremover, tatt med hensyn til de barna som slutter for å begynne på skolen.  

Myrulla barnehage SA  

Roverud barnehage SA eier og driver Myrulla barnehage, som er foreldre eid andelsbarnehage. 

Barnehagen ble åpnet i 1991 med 1 avdeling. Etter hvert økte søkermassen og i dag har Myrulla 

fem avdelinger. Barnehagen ligger i et byggefelt i sentrum av Roverud, med gangavstand til 

nærskolen, butikk, fotballbane, Glomma, jorder med dyrket mark og flott skogsområdet.   

Per september 2020 går det 67 barn i barnehagen. Barnehagen er godkjent for 100 barn over 3 år.   

Puttara FUS barnehage  

Barnehagen sto ferdig bygget og åpnet for første gang i 2011, og er med det Kongsvingers nyeste 

barnehage. Beliggenheten er landlig og sentrumsnært ved Holt/ Puttara området, med 

barnehagesøkerne fra hele byen. Barnehagen er godkjent for 222 enheter. Per 1. august 2020, er 

belegget 194 enheter fordelt på 130 barn. Det er 14 avdelinger fordelt på 5 baser, i tillegg til 

fellesareal alle avdelingene kan benytte ved deling i mindre grupper. Årsverk totalt er 37.  

Barnehagen har et fantastisk uteområde med varierte utfordringer og lekeapparater, eget 

skogsområde og grillhytte og den har sin egen FUS-buss som bidrar til et større aktivitetstilbud for 

barna. Inne er det stor boltreplass for hvert barn med romslige avdelinger, sanserom, gymsaler med 

klatrevegg, kake/ bakerom og kjøkken.  

Barnehagens satsningsområder er Sabona (jakten på de gode løsninger, konflikthåndtering kan 

læres), egenledelse i lek og læring og trygghetssirkelen (COS), Kultur for læring, samt CLASS 

(forskningsbasert verktøy for kvalitetsheving i barnehage). I tillegg tilbyr fagleder TIBIR-veiledning 

både til foresatte og ansatte.  

Lia barnehage  

Lia barnehage SA er en foreldreeiet barnehage som ligger i bydelen Lia i Kongsvinger. Barnehagen 

åpnet i 1991, og småbarnsavdelingen ble utvidet i 2006. Barnehagen ble påbygget i 2008 og 2014. 

De siste årene har barnehagen hatt 36 småbarnsplasser og 72 storbarnsplasser og har vanligvis 108 

barn, 144 enheter. Barnehagen er i dag godkjent for 110 plasser, av disse er inntil 

40 småbarnsplasser. 1.11.2020 er det 138 enheter i barnehagen. Lia barnehage har totalt 

33,28 årsverk.  

Området er preget av etablert rekkehusbebyggelse fra 70 – 80 tallet, eneboliger og nye byggefelt 

med eneboligbebyggelse. Barnehagen har kort vei til skog og mark som brukes daglig. Barnehagens 
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visjon er «Hver dag et eventyr»; hver dag skal oppleves ny og eventyrlig og barnet skal måtes av 

fokuserte og tilstedeværende voksne.  

Barnehagens satsingsområder er blant annet Fysisk og psykisk helse. Det innebærer daglig arbeid 

med Mindfulness, oppmerksomt nærvær, daglig bruk av naturen som er rett utenfor døren. God og 

sunn mat, varm lunsj hver dag tilberedt av egen institusjonskokk.  

Førskolegruppa i barnehagen er en utegruppe som har to hytter og en lavvo til sin disposisjon, det 

siste året før skolestart legges det stor vekt på bevegelse og motorisk trening som den beste 

skoleforberedelse.  

Eskoleia barnehage  

Barnehagen ble bygget i 2002, og ligger i området ved Telenor og Statistisk sentralbyrå på Rasta. 

Det er nær tilgang til naturområder rundt omkring. Barnehagen er en avdeling i Eskoleia AS og er en 

privat barnehage.   

Barnehagen består av 6 avdelinger i alderen 0-5 år. Eskoleia barnehage har kapasitet for 108 plasser 

forutsatt at barna er 3-5 år. Avdelingene og barnegruppene organiseres ut fra barnas alder og antall 

gitt innsøkingen for hvert år. Barnehagen følger til enhver tid gjeldende pedagog- og 

bemanningsnorm.  

Oppholdsareal følger veiledende normer, og innendørs er lekearealet 432,39m2. Lekeareal ute er 

4417,70 m2.  

Totalt 63 barn har fått plass i barnehagen for året 2020-2021, fordelt på 24 under 3 år og 39 over 3 år, 

altså 87 enheter/plasser.  

7.3 Vurdering av kapasitetsbehov   

Barnehageområde Kongsvinger har i dag en dekningsgrad på nær 94,5 % når en ser alle områdene 

under ett. Videre har barnehagesektoren godkjente lokaler til en eventuell økning til 100% 

dekningsgrad.  
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8. Forslag, tiltak innenfor barnehageområdene   

8.1 Bakgrunn for løsningsforslagene   

Nasjonale og lokale føringer er tydelig på at det er tre hovedmål for dagens barnehager. Det er:  

• Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager  

• Styrke barnehagen som læringsarena  

• Sikre at alle barn får delta i et inkluderende fellesskap.  

Disse målsettingene er førende for de tiltak som arbeidsgruppa legger fram. Det betyr at gjeldene 

lover og bemanningsnorm skal følges. Kvaliteten skal opprettholdes og være i stadig utvikling.  

8.2 Forslag til tiltak  

8.2.1 Vinger barnehage – permanent stenging av avdeling, 1,5 mill.   

Vinger barnehage har siden høsten 2019 hatt midlertidig stengt en avdeling. Nedgang i søknader er 

årsaken til at den har vært og fortsatt er stengt. Denne avdelingen foreslås permanent stengt. Det 

vil ikke påvirke kvaliteten i barnehagen.   

Tiltaket kan iverksettes fra 01.01.2021 og gi en innsparing på ca. 1,5 millioner.  

8.2.2 Brandval barnehage – flytte barnehagen til skolebygget og legge SFO til 

barnehagen  

Brandval oppvekstsenter har flere funksjoner enn barnehage og skole. Det er en møteplass for 

befolkningen i nærmiljøet og fungerer som kulturhus/idrettsanlegg med aktiviteter på helg og 

kveldstid. Oppvekstsenteret samarbeider tett med enkeltpersoner, lag og foreninger i nærmiljøet.   

Oppvekstsenteret har et «utvida klasserom», dvs. opplæring og undervisning foregår i naturen og i 

nærmiljøet.  

Det ligger økonomiske besparelser i samlokalisering, og større fleksibilitet knyttet til disponering av 

penger og bruk av personale på tvers av enhetene. Et oppvekstsenter er en framtidsrettet 

organisering av barnehage, SFO og skole.  

Kongsvinger kommune leier i dag klubbhuset av Brandval idrettslag. Årlig husleie er kr. 558 572,- per 

år i tillegg til felleskostnader på kr. 160 000,- per år. Lokalene er nedslitt og trenger en generell 

oppjustering for å tilfredsstille dagens krav.   

KK-Eiendom har vært i barnehagen på befaring sammen med styret i Brandval idrettslag. For at 

barnehagen skal tilfredsstille dagens krav i forhold til bygningsloven, barnehageloven og HMS, 

kreves det store investeringer som idrettslaget, som eier, ikke klarer alene.  

Brandval skole disponerer lokaler og uteareal som vil kunne gjøre det mulig å samlokalisere skole, 

SFO og barnehage.    
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Økonomi 

Ved en samlokalisering av barnehage og skole vil man kunne drifte disse med færre ansatte enn i 

dag og likevel være innenfor både pedagog-, bemannings- og lærernorm.   

Det vil være mindre behov for eksterne vikarer, da man kan låne personell fra barnehagen til skolen, 

og motsatt.  

SFO kan ved samlokalisering legges til barnehagen.  

Innsparing – tiltak   

Husleie betalt til Brandval idrettslag (2020)  Kr.      558 572,-  

Felleskostnader kr. 40 000 pr kvartal  Kr.      160 000,-  

Redusert lønn (regnskap 2019)  Kr.      854 360,-  

Sum  Kr. 1 572 932,-  

 

Investering ved flytting av barnehagen til ledige lokaler på Brandval skole 

KK-Eiendom har gjort to befaringer for å se om det lar seg gjøre å flytte barna fra dagens barnehage 

på idrettsplassen til Bygg A på Brandval barneskole.  

Brandval barnehage har i dag 36 barn, og er godkjent for 47 barn. Utfordringen blir å opprettholde 

de krav det stilles til en barnehage.   

Brandval Skole har I dag 12 elever på SFO i underetasje og to klasser i plan 1 i bygg A.   

Alternativ 1   

Tilbygg i to etasjer, der hovedinngang nede blir revet og erstattet med toaletter, garderober og 

teknisk rom og storavdeling blir i 2. etasje.  

Arealer i Bygg A er iht. Veiledende norm for barns lekearealer. Kapasitet blir da ca. 40 barn.  

Alternativ 1.1, kostnader bygg A 

Byggekostnader med tilbygg.  

Kostnadene er beregnet ut fra m2 og erfaringstall. Nytt tilbygg til eksisterende bygg er utfordrende 

med tanke på dagens krav til barnehage.   

Gjennomsnittlige byggekostnader pr m2 eks. mva.:  

 m
2
 Sum pr m

2
 Sum eks. mva. 

Tilbygg, rehabilitering og 

tekniske installasjoner  

137  78 000  10  686 000  

Opparbeidelse uteareal      760 000  

Lekeapparater og inventarer      800 000  

SUM      12 246 000  

Alternativ 1.2, kostnader bygg A  
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Byggekostnader rehabilitering bygg A.  

Kostnadene er beregnet ut fra m2 og erfaringstall. Rehabilitering av eksisterende bygg blir 

utfordrende med tanke på dagens krav til barnehage.  

Barnehagen og SFO må benytte hele bygg A, og bygget oppgraderes til de krav og forskrifter en 

barnehage må ha. Det forutsetter at bygningene B, C og D, har plass til elevene.  

Gjennomsnittlige byggekostnader pr m2 eks. mva.:  

 m
2
 Sum pr m

2
 Sum eks. mva. 

Rehabilitering eksisterende bygg  137  51 600  7 069 200  

Opparbeidelse uteareal      760 000  

Lekeapparater og inventarer      800 000  

SUM      8 629 200  

 

Se ytterligere informasjon om utregninger og observasjoner fra befaring i vedlegg 1. 

8.2.3 Ny barnehage på Langeland/Vangen?  

En mulighet er nybygg av stor kommunal avdelingsbarnehage på Langeland/Vangen som har 

kapasitet til å ta imot barn fra nye utbyggingsområder på nordsiden, har egen spesialkompetanse 

(tilrettelagt for barn med spesielle behov) og ivaretar tidlig innsats ift. familieavdelingen, samt ha 

muligheten til å stenge av avdelinger om barnetallet skulle synke betraktelig.  

Bemanning  

Sammensetningen av de ansatte i Langeland og Vangen barnehager er pr. 02.11.2020 er 9 ansatte i 

alderen 58-65 år. Det er både fagarbeidere/assistenter og pedagoger. Når disse skal gå av med 

pensjon vil det være krevende å få besatt de stillingene fordelt på 4 hus. Ved å ha en barnehage så er 

behovet for å erstatte alle, men allikevel holde både bemanning og pedagognorm, mindre. Dette vil 

spare inn på lønn. Det kreves totalt sett mer bemanning i forhold til antall barn der det er flere hus. 

Hvert hus må dekke opp morgen og ettermiddag.  

Sårbarhet  

Ved å samle vangen og Langeland i ett bygg, vil det være mindre sårbarhet i forbindelse med 

sykdom. Personalet kan hjelpe hverandre på tvers av avdelinger, noe som krever mindre enn om de 

måtte gå til et annet bygg. Lettere å se ett hus under ett.  

Kvalitet  

Ved å ha ett bygg er det mulig å samle mer kompetanse under ett tak, mot at det fordeles og blir 

mer fragmentert. Det er mulighet til å ha mer spisskompetanse, men og benytte den samlede 

kompetansen på en helt annen måte til det beste for barna. Det profesjonelle læringsfelleskapet vil 

ha en annen karakter. For å få til det samme der kompetansen er fordelt på flere hus, kreves det mye 

mer organisering, noe som er krevende og uhensiktsmessig i en travel hverdag.   

Det er store krav til universell utforming i barnehagen.   
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Ressursbarnehage for barn med spesielle behov  

Faglig bakgrunn   

Et av forslagene til omstillingsgruppa er å bygge en ny barnehage i området Langeland/Vangen. I 

denne forbindelse kan man i likhet med flere andre kommuner vurdere å tilpasse en slik barnehage 

til barn med særskilte behov, en såkalt ressursbarnehage.   

Hensikten med å etablere en ressursbarnehage kan begrunnes med å kunne tilrettelegge et 

forutsigbart og kvalitativt godt tilbud til barn med behov for ekstra hjelp og støtte. I denne 

barnehagen kan man skaffe særlig kompetanse på arbeid med barn med vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp og/eller nedsatt funksjonsevne, og styrke bemanningen. Barna med særlige 

behov kan tenkes å gå på en ordinær avdeling, men at kompetansen til bemanningen samt 

personaltettheten er større.   

Faglig kan dette begrunnes med at barna vil profittere på at barnehagen har faste ansatte med 

særlig kompetanse innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet. Barnehagen vil i så måte vite hvilke 

ressurser de har over tid, og tilbudet kan bygges opp sammen med kompetansen i personalet. Dette 

vil innebære at barna blir møtt av særlig kompetent personale som raskt kan komme i gang med 

gode og riktige tiltak til barnet. Tilbudet skal være i tråd med barnets vedtak, og tilpasses barnets 

behov.   

Det å føle tilhørighet og oppleve å være inkludert i et fellesskap er grunnleggende for barns helse og 

trivsel, dette handler om inkludering. Når det gjelder barn i barnehagealder med særlige behov, har 

disse ofte et stort behov for læringsmuligheter i relasjoner med andre barn og voksne 

(stortingsmelding 19 Tid for lek og læring, 2016). Personalet i en slik ressursbarnehage vil kunne 

jobbe på en måte som støtter de barna som trenger det og bidra til inkludering i hverdagen. 

Personalet vil kunne ha særlig kompetanse for å kunne ivareta inkluderingsprinsippet. Med en 

ressursbarnehage vil det kunne være mulig å bygge kompetanse over tid, samt styrke bemanningen 

og sørge for at barna får den hjelpen de trenger i et inkluderende barnehagemiljø.   

Ved å satse på en ressursbarnehage vil man også kunne bygge opp et profesjonelt fagmiljø med 

spesialpedagoger. Et slikt fagmiljø vil også være viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte.   

Opptak   

Dersom en ressursbarnehage blir etablert, kan kommunen styre opptaket og anbefale foreldrene til 

barn med store hjelpebehov å velge denne, da en slik barnehage vil være bedre tilrettelagt enn de 

ordinære barnehagene og da vil barna kunne få et best mulig tilbud i en slik barnehage.   

Fysiske rammer   

En ressursbarnehage kan etableres med tanke på barn med store hjelpebehov. Dette vil innebære at 

barnehagen er fysisk tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne og at tilpasninger kan gjøres 

for å legge til rette for enkeltbarn i større grad enn i andre barnehager. Dette vil også bety at man vil 

spare penger på fysisk tilrettelegging i andre barnehager, spesielt når det gjelder barnehagelovens § 

19g. Barnehagen kan i tillegg ha tilgang på spesialpedagogisk materiell og utstyr som brukes i 

arbeidet med disse barna.  

For å kunne gi høy kvalitet i tilbudet, så er det fysiske miljøet viktig. En ny barnehage kan skape 

gode læringsmiljøer for barna både inne og ute.  
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Det er mulighet til å lage egne skolestarter avdelinger, noe som gjør samarbeideidet og 

sammenhengene til skolen bedre. Det gir barna et mer likeverdig tilbud og forutsetninger.  

Familieavdelingen  

Ved å bygge en stor barnehage kan en bygge lokasjon til familieavdelingen og eventuelt opprette en 

åpen barnehage. Det vil spare husleie, samt at det gir mulighet for tettere oppfølging og ha bedre 

sammenhenger for de familiene som har en sårbarhet. Ved å ha samme lokasjon som en stor 

barnehage, vil det være mye kompetanse samlet på ett sted, noe som kan hindre ev skjevutvikling 

hos barnet.  

Vedlikehold og renhold  

Et nytt bygg vil ha mindre behov for vedlikehold i mange år. Vaktmestertjenesten og renholdere vil 

ha færre bygg og forholde seg til.  

8.2.4 Eskoleia  

Eskoleia er en egen rettsbedrift, men eies av Kongsvinger og Eidskog kommune og kommunene bør 

sammen vurdere hvordan Eskoleia skal jobbe fremover. Det bør også ses på om det er barnehage 

som skal være en attføringsbedrift.  Dette er spørsmål som bør drøftes med tanke på at barnehagen 

ligger i et område som har høy dekning, samt at det er konkurranse om de barna som blir født.  
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9. Oppsummering  

Barnehage- og behovsplanen skal sikre at nasjonale og lokale lover og føringer følges. Barnehagen 

er en del av et livslangt læringsløp og en av de viktigste danningsarenaer for barn. Barnehagens 

samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg, 

lek og fremme læring og danning (jfr. Rammeplanen). Studier viser at det er stor sammenheng 

mellom barns utvikling og barnehagens kvalitet.   

Hva som er god kvalitet og hvordan vi kan sikre at barnehagen fremmer barns trivsel, læring og 

utvikling er sentrale føringer i denne planen.   

Bemanningsnorm samt pedagognorm setter krav til antall ansatte og barn. Det er derfor ikke mulig 

å redusere bemanningen for å imøtekomme et innsparingskrav.  

Arbeidsgruppa har sett på hvordan barnehagene i kommunen er organisert. Kommunen har både 

kommunale og private barnehager, små og relativt store. Det avgjørende er ikke organiseringen, 

men at kvaliteten er god. Barna i Kongsvinger skal ha det samme gode tilbudet uavhengig av om det 

er en stor eller liten barnehage, om barnehagen ligger i sentrum eller i randsonen.   

Barnehagetilbudet i Kongsvinger kommune bør primært organiseres fleksibelt, slik at tilbudet i 

størst mulig grad tilpasses Kongsvinger samfunnets behov for barnehageplasser.  

9.1 Arbeidsgruppas videre anbefaling    

• Permanent stenge en avdeling i Vinger barnehage  

• Si opp leieavtalen med Brandval IL og flytte Brandval barnehage til skolen. SFO legges 

under barnehagen.  

• På sikt vurdere å etablere en ny barnehage på sentrum siden – Langeland og Vangen.  

Denne barnehagen kan i tillegg til avdelinger bygges slik at den ivaretar egen avdeling 

Familieavdelingen, en avdeling som jobber med de som har en sårbarhet som trenger 

oppfølging før barnet begynner i barnehagen, samt videreføre tiltakene inn i barnehagen, en 

avdeling for barn med spesielle behov og en avdeling tilrettelagt for skolestartere.   

• Kongsvinger kommune og Eidskog kommune kan vurdere behovet for Eskoleia som en 

attførings bedrift innen barnehagesektoren i framtid.   
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Vedlegg  

 Vedlegg 1: Byggekostnader Brandval oppvekstsenter 

KK-Eiendom har gjort to befaringer ved Brandval skole for å se om det lar seg gjøre å flytte barna fra 

dagens barnehage på idrettsplassen til Bygg A på Brandval barneskole.  

Brandval barnehage har i dag 36 barn, og er godkjent for 47 barn. Utfordringen blir å opprettholde 

de krav det stilles til en barnehage.  

Brandval skole har I dag ca. 12 elever på SFO i underetasje og to klasser i plan 1 i bygg A.  

Generelle observasjoner fra befaringen  

• For lite plass til garderober og WC.   

• Behov for oppgradering av innvendig eksisterende bygningsmasse.  

• Behov for oppgradering tekniske installasjoner (ventilasjon m.m.)   

• Manglende arbeidsplasser. Her kan noen av personale benytte administrasjonsbygg 

(bygg E), noe opparbeidelse av arbeidsplass bygg A må man ha.  

• Uheldig at (gutte)doene nede er tenkt brukt til alle de andre elevene.  

• Bad/stellerom må til på begge avdelingene.  

• Begge garderobene sånn de står i dag er brukervennlig til begge avdelingene, men 

skulle vært do(er) i sammenheng med garderoben oppe.  

• Lyddempende materialer må til i alle rommene.  

• Varme i gulvet nede ved tenkt småbarnsavdeling.  

• Uteområdet må opparbeides med inngjerding og lekeapparater til dagens krav.  

• Vognskur hvor barna kan sove må bygges (dette må være skjermet for de andre elevene 

og for vær og vind). 

• Behov for oppgradering bygg B med tanke blant annet brann, rømning og universell 

utforming og heis.  

Småbarn 0-3år   

• Oppholdsrom hvor det er muligheter for inndeling i små rom.  

• Kjøkken/kjøkkenkrok med tilgang til vann, kjøleskap, steke og 

kokemuligheter.  

• Stellerom/bad med do.  

• Grupperom/stillerom for mulighet til ro og hvile.  

• Garderobe med plass til yttertøy og nødvendig klær og utstyr. Gjerne 

med en grovgarderobe for oppbevaring av vått tøy.  

• Uteskur med plass til 9-12 vogner.  

Store barn 3-6år 

• 1-2 oppholdsrom med mulighet til inndeling av mindre soner.  

• Kjøkken/kjøkkenkrok med tilgang til vann, kjøleskap, steke- og 

kokemuligheter.  
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• 1-2 grupperom/hvilerom hvor det er mulighet for en gruppe å holde på 

med ulike aktiviteter eller mulighet for enkeltbarn å søke ro og hvile.  

• Bad med minst 2 toaletter (gjerne i tilknytting til garderobe), stellebord 

og plass til nødvendig stelle utstyr.  

• Garderobe, gjerne også med grovgarderobe.  

Personalet   

• Garderober.  

• Arbeidsplasser.  

• Møterom.  

• Pauserom  

• Kontor for styrer med plass til låsbare skap/skuffer og til annet 

kontorrekvisita.  

• Godt med lagringsplass inne og ute.  

  

Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 

mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks 

ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, 

tilkjørsels veier og lignende.   

Etter ny befaring 09.07.20 med brukere fra barnehagen ble konklusjon at det må vurderes 

to alternativer.  

Alternativ 1   

Tilbygg i 2 etasjer, der hovedinngang nede blir revet og erstattet med toaletter, garderober og 

tekniskrom og storavdeling blir i 2. etasje.  

Alternativ 1, kostnader bygg A  

Byggekostnader med tilbygg.  

Kostnadene er beregnet ut fra m2 og erfaringstall. Nytt tilbygg til eksisterende bygg er utfordrende 

med tanke på dagens krav til barnehage. Dette medfører for eksempel store kostnader i forhold til 

universell utforming, brann og lydkrav.  

Gjennomsnittlige byggekostnader pr m2 eks. mva.:  

 m
2
 Sum pr m

2
 Sum eks. mva. 

Tilbygg, rehabilitering og 

tekniske installasjoner  

137  78 000  10  686 000  

Opparbeidelse uteareal      760 000  

Lekeapparater og inventarer      800 000  

SUM      12 246 000  
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Alternativ 2  

Barnehagen og SFO må benytte hele bygg A, og bygget oppgraderes til de krav og forskrifter en 

barnehage må ha. Det forutsetter at bygningene B, C og D, har plass til elevene.  

Arealer i Bygg A er i henhold til veiledende norm for barns lekearealer hvis man benyttet disse 

rommene i skisse under. Kapasiteten blir da ca. 40 barn.  

 

Alternativ 2 kostnader bygg A  

Byggekostnader ved rehabilitering bygg A.  

Kostnadene er beregnet ut fra m2 og erfaringstall. Rehabilitering av eksisterende bygg blir 

utfordrende med tanke på dagens krav til barnehage. Dette medfører for eksempel store kostnader i 

forhold til universell utforming, brann og lydkrav.  

Gjennomsnittlige byggekostnader pr m2 eks. mva.:  

 m
2
 Sum pr m

2
 Sum eks. mva. 

Rehabilitering eksisterende bygg  137  51 600  7 069 200  

Opparbeidelse uteareal      760 000  

Lekeapparater og inventarer      800 000  

SUM      8 629 200  

 

Plantegninger  

Underetasje bygg A  
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Første etasje bygg A  
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