BARNEHAGEPLAN
2008-2016
BARNA I LILLEHAMMER SKAL OPPLEVE EN BARNEHAGE DER DE BLIR MØTT
MED ÅPENHET, TILLIT OG RESPEKT, OG OPPLEVER STØTTE OG
UTFORDRINGER I SIN UTVIKLING OG LÆRING

Barnehagelovens formålsparagraf :
Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal også
fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
Barnehagene skal bidra til at barn utvikler seg som selvstendige individer og
deltakere i et mangfoldig samfunn. Barna skal få utfolde skaperglede, undring
og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper om ferdigheter og ha rett til
medvirkning.

HVEM ER PLANEN FOR
Barnehageplanen skal være et styringsredskap for utviklingen på barnehageområdet
de neste åtte årene og et hjelpemiddel for alle kommunale og ikke-kommunale
barnehager i arbeidet med hva som skal vektlegges.
Kommunen har et helhetlig ansvar for å få til et godt samarbeid med alle
barnehagene for at alle barn skal få et godt tilbud, kvalitetsmessig og pedagogisk.
Målsettingene i planen skal gjenspeiles i den enkelte barnehages
styringsdokumenter.

LOV OG REGELVERK
Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter
(17.06.2005). Barnehagenes innhold er basert på Rammeplan for barnehager
(01.08.2006).

FULL BARNEHAGEDEKNING
Lillehammer kommune har i dag full barnehagedekning ut fra følgende definisjon:
Alle som søker om barnehageplass innen fristen 15.februar er sikret plass fra
1.august.
Lillehammer kommune har som mål at en barnehageplass tildeles senest innen 8
uker etter at søknaden er sendt.
Fra 2009 får barn en lovfestet rettighet til barnehageplass fra de har fylt ett år .

KVALITET OG INNHOLD
Barnehagene i Lillehammer skal kjennetegnes ved sin egenart og sitt pedagogiske
mangfold.
Lillehammer kommune har følgende målsettinger for
barnehagene:
Nærmiljø og nettverk
Det skal legges vekt på å opprettholde barnehager i nærmiljøet.
Det skal legges vekt på foreldremedvirkning og brukerundersøkelser skal
gjennomføres hvert annet år.
Barnehagen er en viktig arena for læring
Barnehagen skal være en arena for utvikling av vennskap, gode relasjoner og
nettverk for barna og deres foreldre.
Barnehagen skal legge til rette for at barnet blir kjent og engasjert i nærmiljøet
Samarbeidet mellom barnehage og skole skal
videreutvikles og styrkes
Fysisk aktivitet og kosthold må stå i fokus
Språk er et satsingsområde for å forebygge lese-og skrive vansker.
Minioritetsspråklige vektlegges spesielt.

Kompetanse og holdninger
Barnehagene skal være utviklingsorienterte organisasjoner med medarbeidere som
er åpne for læring og endring.
Den faglige kompetansen i barnehagene skal opprettholdes og videreutvikles.
IKT- kompetansen skal videreutvikles og høynes
Barnehagene skal utvikle gode rekrutteringstiltak og tiltak for å beholde eldre
arbeidstakere
Det skal utvikles/iverksettes tiltak for å øke andelen menn i barnehagene

RAMMEBETINGELSER/ØKONOMI
Det skal utarbeides rutiner og retningslinjer som sikrer barnehagene forutsigbarhet
når det gjelder økonomiske rammer.
Lillehammer kommune krever at for private etablerere skal lønns og arbeidsvilkår
ikke være dårligere enn hva som følger av gjeldende tariffavtale, regulativ eller hva
som er normalt for vedkommende sted og yrke.
Barnehager bør utvise fleksibilitet i å møte foreldrenes behov for eksempel når det
gjelder utvidet åpningstid
Kommunen krever at alle barnehager skriver under på samarbeidsavtalen.
www.lillehammer.kommune.no
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