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Barn fortjener gode  
barnehager

Å skape gode barnehager for alle barn en 
av de viktigste oppgavene for kommunene. 

Kommunen har et overordnet ansvar for kva-
liteten på barnehagetilbudet, uavhengig av 

om barnehagen er kommunal eller 
privat. Lokalsamfunnet skal gi barn og unge 

et helhetlig utdanningsløp, fra barnehage 
til videregående opplæring. Barnehagen er 

derfor en viktig del av utdanningsløpet, både 
i kraft av sin egenart og som en sentral arena 
for tidlig innsats for alle barn. Barnehage- og 
skolemiljø skal fremme helse, trivsel og læring 

og forberede barn og unge til aktivt 
samfunnsliv, til fremtidens arbeidsmarked og 
til å kunne realisere seg selv på måter som 

kommer fellesskapet til gode. En god 
barnehage forutsetter godt samarbeid og 

god forståelse mellom mange aktører.

Barnehagepolitisk plattform
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En aktiv 
barnehagepolitikk
• For å utvikle gode barnehager for alle barn er 

det behov for en samordnet lokal barnehage-
politikk som omfatter alle barnehagene  
i kommunen, uavhengig av eierskap.

• Kommunene må ha høye ambisjoner, gi 
støtte og overordnede føringer og følge opp 
at barnehagene arbeider mot nasjonale og 
lokale mål.

• Utvikling av god lokal barnehagepolitikk 
forutsetter en kunnskapsbasert dialog mellom 
de folkevalgte, barnehageadministrasjonen, 
private barnehageeiere og de ansatte.

• God balanse mellom nasjonal politikk, lokal-
demokrati og profesjonens handlingsrom er 
viktig for å utvikle gode barnehager.

• Barnehagen er en sentral del av en helhetlig 
og inkluderende oppvekst som gir muligheter 
for tverrfaglig og tidlig innsats for alle barn.

Samarbeid i barnehagen
• Gode barnehager er læringsfelleskap der ny 

kunnskap og erfaringer deles og tas i bruk.

• De ansatte utvikler barnehagen gjennom å 
reflektere sammen, videreutvikle praksis, skape 
felles holdninger og god kultur.

Samarbeid mellom hjem 
og barnehage
• Når barnehagen og hjemmet samarbeider godt, 

har barnet de beste forutsetninger for å trives, 
utvikle seg og lære.

• Barnehagen må legge til rette for dialog og se 
hjemmet som en ressurs. Et godt samarbeid 
bygger på gjensidig respekt og forståelse.

God ledelse
• En god leder involverer og stimulerer de ansatte 

slik at de utvikler og mobiliserer sin kompetanse

• Barnehagelederen skal ivareta gode arbeids- 
vilkår for sine ansatte.

• Barnehagelederen har ansvaret for å utvikle 
barnehagen i samsvar med nasjonale og lokale 
mål.

• Barnehageledelsen må ha rom til å lede. De  
må møte klare forventninger og god støtte fra 
kommunens administrative og politiske ledelse. 

Riktig kompetanse
• Et godt barnehagetilbud er avhengig av et stabilt 

personale med god og relevant kompetanse.

• Et kompetent personale ser, anerkjenner og 
følger opp barna i deres utvikling. Å investere i 
de ansattes kompetanse er derfor å investere i 
barna.


