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INNLEDNING 
   
Virksomhetsplanen er en overordnet plan som beskriver hvordan barnehagene vil arbeide for å ivareta 
overordnede mål og rammer for virksomheten. Ved siden av å være et verktøy for personalet, er også 
virksomhetsplanen et dokument som skal kunne brukes av foreldre / foresatte som en kilde til informasjon 
og en mulighet til å bli bedre kjent med virksomheten.  
 
Den enkelte barnehage lager en årsplan og avdelingsvise planer som bygger på føringer i 
virksomhetsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 



VIRKSOMHETSPLAN FOR NEDRE MELHUS BARNEHAGE 
Revidert mai 2017 

 

 

 

3 

EN VIRKSOMHET  –  FEM BARNEHAGER  
  
Nedre Melhus barnehage (heretter benevnt som NMB) er en kommunal virksomhet som består av fem 
barnehager som er organisert i en felles virksomhet. Barnehagene heter Gimsøya, Kosekroken, Presttrøa, 
Strandvegen og Tambartun, og har til sammen ca.340 barn og 125 ansatte.  
 
Hver barnehage har en styrer. Virksomheten har en leder som har faste møter med styrerne. Det er en fast 
møtestruktur i virksomheten, felles HMS-utvalg, et felles samarbeidsutvalg (SU), og et arbeidsutvalg (AU) 
ved hver barnehage. 
Fra barnehageåret 2015/2016 stenger barnehagene jul, påske og 2 uker på sommeren. Nærmere 
informasjon om dette blir gitt i starten av nytt barnehageår. Virksomheten og den enkelte barnehage har 
egen hjemmeside. 
http://www.melhus.kommune.no/nedremelhusbarnehage/ 
 
 
 
ORGANISASJONSKART FOR NEDRE MELHUS BARNEHAGE 
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LOV OM BARNEHAGER   
 
Barnehageloven ble sist endret og trådte i kraft 01.08.2016. 

 
§1 Formål:  
 
Formålsbestemmelsen gir sammen med innholdsbestemmelsen i barnehageloven §2 nærmere regler for hva et barnehagetilbud 
skal inneholde. 
 

 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring 

og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,  

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet,  
tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn  

og som er forankret i menneskerettighetene. 
 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å 
ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha 

rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel 
og glede i lek og læring,  

og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.  
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

 
 

 

 

 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER  
(heretter benevnt som Rammeplanen) 
Rammeplan ble fastsatt i 2005, med småendringer i 2011. Revidert rammeplan er nå ferdig og trer i kraft 
01.08.2017. Det vil ta tid å implementere den nye rammeplanen. Det vil bli gjort via sentrale myndigheter, 
men også i den enkelte kommune og barnehage. Noen stikkord på det som vektlegges i den nye 
rammeplanen, kommentert av kunnskapsminister Røe Isaksen: 
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Foreldrenes rettigheter blir klarere 
Den nye rammeplanen som trer i kraft høsten 2017, blir tydeligere på barnehagens forpliktelser. 
–Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for 
alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille. 
For eksempel blir det tydeligere at personalet skal forebygge og stoppe utestenging og mobbing. 
 
Mangfold, språk og vennskap 
Den nye rammeplanen bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass. 
Den tar samtidig hensyn til at barnehagehverdagen og foreldres forventninger har endret seg. Blant annet 
har andelen blant minoritetsspråklige barn som går i barnehage økt fra 58 prosent til 79 prosent de siste ti 
årene. 
– Fremtidens barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og 
vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, sier Røe Isaksen. 
Mange barnehager jobber allerede godt med barns læring og utvikling. Over 100 kommuner deltar i 
regjeringens satsing på språk- og realfagskommuner. 
 
Mer oppmerksomhet om de yngste 
Med den nye rammeplanen blir også arbeidet med de yngste barna styrket. I dag går 80 prosent av alle 
norske ett- og toåringer i barnehagen. For første gang blir det gitt overordnede føringer for hvordan 
barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen. 
– Det er en stor overgang både for barn og foreldre når barnet går fra å være hjemme med foreldrene til å 
tilbringe mesteparten av sin våkne tid med andre voksne og barn. Da må foreldre kunne forvente at 
personalet har gode rutiner og setter av nok tid til tett oppfølging, sier Røe Isaksen. 
 
Bedre overgang til skolen 
Den nye rammeplanen skal også bidra til at de eldste barna får en god overgang til skolen. I dag mangler 
én av fire barnehager rutiner for å sikre dette. 
– Vi vil at barnehagen og skolen skal bli bedre til å samarbeide. De eldste barna skal få mulighet til å glede 
seg til å begynne på skolen, og de skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen, 
sier kunnskapsministeren. 
Regjeringen ønsker også at barnehagene skal bli mer bevisste på å bruke måltider og matlaging til å utvikle 
matglede og sunne helsevaner hos barna. 
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Stort engasjement 
Den nye rammeplanen er bredt faglig forankret. Arbeidet med ny rammeplan har foregått over flere år. Over 
100 fagpersoner bidro med innspill til forslaget som ble sendt på høring. Nesten 4000 deltakere kom med 
innspill på 15 høringskonferanser over hele landet. Totalt kom det inn om lag 600 høringsuttalelser. 
– Jeg glad for det store engasjementet. Samtidig er den nye rammeplanen bare ett av flere viktige skritt i 
retning av en god barnehage for alle barn. Skal barnehagetilbudet bli godt, trenger vi dyktige ansatte og 
aktive eiere som finner gode, lokale løsninger innenfor regelverket. Her spiller barnehagelærerne en 
nøkkelrolle, sier kunnskapsministeren. 
Barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i ny rammeplan.  
 
KOMPETANSESTRATEGI 
Kompetanse for framtiden barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 
Strategiens mål er 

- Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen 
- Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen 
- Øke statusen for arbeid i barnehage 

 
Kompetansestrategien omfatter fire satsningsområder: 

- Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon 
- Danning og kulturelt mangfold 
- Et godt språkmiljø for alle barn 
- Barn med særskilte behov 

Satsingsområdene skal være førende for barnehagenes arbeid med kompetanseutvikling i årene framover. Samtidig skal det være 
rom for lokale behov og tilpasninger       
     
  
 
KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGE, SKOLE OG PPT 
Lokal satsing i Melhus kommune. Satsingsområder for barnehagene 2015 – 2018 

o Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon 
o Et godt språkmiljø for alle barn 
o Barn med særskilte behov 
o Danning og kulturelt mangfold 
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Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon  
Pedagogisk utviklingsarbeid  

Barnehagen må ha en pedagogisk ledelse som setter i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser i organisasjonen. Ledelse 
av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for styreren i samarbeid med de pedagogiske lederne. Sammen skal 
de bidra til at barnehagen er en 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 
ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen.  
Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet og som foregår i den enkelte 
barnehage. Tiltaket utvikles lokalt i samarbeid med kompetansemiljø, kommunen og barnehagene. Tiltaket skal bidra til en 
utviklingsprosess i den enkelte barnehage for hele personalet på tvers av kompetansenivå.  
Melhus kommune har innledet et samarbeid med Dronning Mauds Minne, høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) om 
kursing i å drive utviklingssamarbeid i egen barnehage samt veiledning av pedagogene som skal lede prosessen.  
Alle barnehager gjennomfører Ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet. Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy 
for felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet kan brukes av barnehager som ønsker å drøfte og vurdere sin egen praksis 
som grunnlag for felles utviklingsarbeid. Analysen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Verktøyet setter 
fokus på arbeidet med barna og foreldre og på samarbeidet mellom de ansatte. Dette skal samlet gi barnehagen et utgangspunkt 
for å velge ut og prioritere noen innsatsområder i sitt utviklingsarbeid.  
Med bakgrunn i ståstedsanalysen, skal barnehagen velge et fokusområde som de ønsker å arbeide med i et utviklingsarbeid. 
Styrere og pedagogiske ledere vil få opplæring i å lede utviklingsarbeid i barnehager. Samtidig med opplæringen, skal 
barnehagene gjennomføre et utviklingsarbeid. Den enkelte barnehage vil få veiledning på sitt utviklingsarbeid. Vi har også tenkt å 
gjennomføre fagdager innenfor de tema som barnehagen velger til utviklingsarbeidet.  
Målgruppe  
o Styrere og pedagogiske ledere  

o Alle barnehageansatte  
 
Mål  
o Gjøre barnehagene i stand til å drive egne utviklingsarbeid  

o Gjøre pedagogene i stand til å lede utviklings- og endringsprosesser i barnehagen  

o Heve kompetanse for alle ansatte som jobber i barnehagen  

o Styrke pedagogiske lederes lederrolle i barnehagen  

o Heve kvaliteten på det pedagogiske innholdet i alle barnehagene i kommunen  

o Skape engasjement hos barnehageansatte til å samarbeide og dele kunnskap om hvordan de best kan nå barnehagens mål  

o Stimulere ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan de kan lære sammen  
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SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER  
 

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves 
det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig 
tenkning bør stå sentralt. 
(Rammeplanen kap.5) 
 
Grunnskolen 
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt 
skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med 
barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. 
 
Melhus kommune har rutiner for overgangen barnehage - skole som skal sikre en god skolestart for alle barn.  
Disse rutinene ble revidert høsten 2013. 
http://www.melhus.kommune.no/article.php?id=947 

 
Barneverntjenesten 
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
hjelp og omsorg til rett tid. 
For at barnevernet skal kunne ivareta denne oppgaven overfor barn i alvorlige situasjoner, vil barnevernet ofte være avhengige av 
å motta opplysninger fra andre. Gjennom sin daglige, nære kontakt med barn og foresatte er personalet i barnehagen i en sentral 
posisjon i forhold til å kunne observere og motta informasjon om barns omsorgs- og livssituasjon. Hver barnehage har en fast 
kontaktperson i barnevernet som kan være med på personal-og foreldremøter eller som ansatte kan drøfte anonyme bekymringer 
med.  
Personalet i barnehagen er etter Barnehageloven §22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt overfor barnevernet når 
det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. 
Våren 2014 ble det laget rutiner for et formalisert samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten. 

 
Helsestasjonen 
Helsestasjonen har ansvar for å drive generelt forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge barns oppvekstvilkår i 
kommunen, og kan være en samarbeidspart for å tilrettelegge tilbudet for barn med særskilte behov. 
Høsten 2007 startet Melhus kommune opp ”Småbarnsteam”. 
Formålet med dette teamet er å forebygge feilutvikling av småbarn (både psykisk, fysisk og sosialt) og oppdage barn i risikosone 
tidlig. 
Alle som jobber med førskolebarn kan melde saker til dette teamet som er et drøftingsteam som består av: 

 helsesøster 
 psykolog / pedagogisk psykologisk rådgiver 
 spesialpedagog / logoped 

http://www.melhus.kommune.no/article.php?id=947
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 fysioterapeut / ergoterapeut 
 representanter fra barnevernstjenesten 

Våren 2015 ble det laget rutiner for et formalisert samarbeid mellom barnehage og helsestasjonen. 
 

Pedagogisk psykologisk tjeneste 

Den pedagogisk- psykologiske tjenesten er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp. PP-tjenesten har rutiner 
for fastdager i barnehagene der de gir råd og veiledning til de ansatte.  

 
Utdanningsinstitusjoner 
Etter barnehagelovens § 24 har barnehageeiere plikt til å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som 
tar førskolelærerutdanning. Barnehagens styrer og pedagogiske ledere har plikt til å veilede studenter i slik øvingsopplæring. 
Barnehagen kan samarbeide med videregående skoler som utdanner fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeid. Barnehagene har 
også jevnlig samarbeid med skoler i forhold til utplassering og språktreningsplass. 

 
 
 
Andre samarbeidspartnere 
Barnehagen kan samarbeide med lokalsamfunnet om å gi barna varierte opplevelser og tilknytning til nærmiljøet. Dette kan være 
skole, kulturliv, institusjoner, frivillige organisasjoner og menigheter. 

 
 
 
 

 
LOKALE PLANER  
 

Økonomi- og handlingsplan for Melhus kommune 2017-2020 
Økonomi- og handlingsplan for Melhus kommune er et overordnet dokument som legger føringer for økonomi og handling. For 
barnehagene sier planen noe om hvilke barnehager vi har i Melhus, sentrale og kommunale føringer som ligger til grunn for 
driften, hvilke behov og utviklingstrekk området har, ikke-økonomiske driftstiltak / handlingsmål, økonomiske driftstiltak og 
investeringer. 
Ikke-økonomiske tiltak som barnehagene i Melhus jobber med: 

 Gjennomføre kompetanseutvikling innenfor områdene 
o Utviklingsarbeid og ledelse 
o Språk og språkutvikling 
o Barns medvirkning 
o Lek 
o Sosial kompetanse 
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 Øke andelen faglærte i barnehagen gjennom barnehagebasert fagbrev og øke kompetansen  hos ufaglærte gjennom 
kompetansehevingsstudier 

 Sikre barnehageplass til alle som har lovfestet rett gjennom den eksisterende bygningsmassen og ved nybygg  
 Gjennomføre tiltak for å bedre systemet rundt barn med behov for spesialpedagogisk hjelp/nedsatt funksjonsevne 
 Implementere ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
 Fortsette arbeidet men ny barnehage på Korsvegen og ny barnehage i Melhus sør 
 Utarbeide et system for oppfølging av kvaliteten i den enkelte barnehage 
 Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre miljøaktiviteter i alle barnehager og skoler i 2017 og 2018. Det skal lages 

lokale planer  
 Følge opp regjeringens forslag om å sette i gang et informasjonsarbeid for å få flere barn fra familier med lav inntekt og 

minoritetsspråklig bakgrunn til å gå i barnehage 
 
http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=58&kat=Kommunale+satsningsomr%E5der 

 
Handlingsplan mot mobbing   
Denne planen er revidert i 2011. 
Handlingsplan mot mobbing skal være et forpliktende verktøy for kommunale og private barnehager i Melhus i arbeidet med å 
forebygge og forhindre forekomst av mobbing mot barnehagebarn. Vi vet lite om utbredelsen av mobbing i barnehagen, men vi 
vet at det forekommer. Derfor blir barnehagen en viktig arena for å starte et forebyggende arbeid.  
http://www.melhus.kommune.no/article.php?id=1296 

 
Tiltaksplan for minoritetsspråklige barn – barn i alderen 0-10år   2017 – 2020  
Planen henger sammen med ”Plan for leseopplæring”. En av strategiene i denne planen var å utforme tiltak for å bedre 
andrespråkforståelsen blant minoritetsspråklige førskolebarn.  
http://melhusbarnehagen.ning.com/ 
 

 
VISJON FOR MELHUS KOMMUNE 

 

”Melhus er en mangfoldig kommune der det er mulig å være modig” 
 

Alle barnehager i Melhus kommune skal utarbeide sin egen forståelse av felles visjon. Se nærmere 
beskrivelse i den enkelte barnehages årsplan. 

 

 

 

http://www.melhus.kommune.no/index.php?c=58&kat=Kommunale+satsningsomr%E5der
http://www.melhus.kommune.no/article.php?id=1296
http://melhusbarnehagen.ning.com/
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SERVICEERKLÆRING FOR KOMMUNALE OG PRIVATE 
BARNEHAGER I MELHUS    
 
Hensikt: Serviceerklæringen skal gi brukerne informasjon om hvilken kvalitet som kan forventes av 
barnehagetilbudet i Melhus kommune. 
 
Innhold: Serviceerklæringa inneholder informasjon, avklaring av forventninger og praktiske opplysninger.  
 
Nye foreldre får denne ved oppstart, samt at serviceerklæringa fås ved henvendelse til en av barnehagene, kommunens 
servicesenter eller via kommunens hjemmeside.  
Serviceerklæringen ble revidert høsten 2010. 
 
http://www.melhus.kommune.no/downloadfile.php?i=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.melhus.kommune.no/downloadfile.php?i=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca
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HMS-PLAN FOR NEDRE MELHUS BARNEHAGE  
Virksomheten har utarbeidet nærværsplan med  trivselsfaktorer og en periodeplan for samarbeidet mellom NMB og 
bedriftshelsetjenesten. 

Virksomheten har et HMS-utvalg som består av virksomhetsleder, et verneombud fra hver barnehage og en tillitsvalgt fra 
Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Det er møter ca. hver 6.uke.    
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