
Alt kommer an på de ansatte



Royne Kristoffer Berget

• Ferdig utdannet førskolelærer fra HIF, 
i 1997.

• Jobbet først 5 år som pedagogisk 
leder.

• Daglig leder / styrer siden 2002.



SMEDHUSÅSEN BARNEHAGE SA 

• 4 avdelinger

• 79 barn – 27 ansatte 

• To 1 – 2 års-avdelinger og to 3 – 5 års-avdelinger 

• Privat ideell foreldre - eid 

• Over halvparten av de ansatte er pedagoger  

• 50 % av grunnbemanningen er fagarbeidere

• Vi har en barnevernspedagog og en barnehagelærer ansatt som 
ekstraressurspersoner.  

• Opptatt av at det er kvalitet på jobben vi gjør. Det skal komme 
barna til gode. Alle midler går til bemanning og drift.



En beskrivelse av erfaringer mine

• Jeg har ikke noe nytt og revolusjonerende å 
komme med

• Jeg sitter ikke på noen fasitsvar.

• Jeg skal ikke påstå at alle bør gjøre det 
samme som vi har gjort.



Gode grunner til å engasjere seg

• Det er for dårlig bemanning i de fleste barnehager

• Leken er under press.

• Mangfoldet er i ferd med å forvitre.

• Kommersielle aktører er i sektoren for å tjene 
penger.

• Flere eiere, kommuner og arbeidsgiver-
organisasjoner ønsket ikke bemanningsnorm. 

• Store aktører sitter med all makt i PBL. 

• Vi har et finansieringssystem som bidrar til å 
skape og forsterke sosiale forskjeller. 



Like krav – ulike forutsetninger

• I kommuneanalysen til UNICEF Norge 
for 2017, viser det seg å være store 
forskjeller i landets kommuner, når det 
gjelder prioritering av barn og unge; 

• «Det er grunnleggende uakseptabelt at 
tjenester og tilbud til barna er 
avhengig av på hvilken adresse og i 
hvilken kommune de bor»

• .. uttaler Kim N. Gabrielli, assisterende 
generalsekretær i UNICEF Norge i en 
pressemelding. 



Utfordringer med dagens finansieringssystem  
Store tilskudds-forskjeller mellom kommuner:

• Barna får vidt forskjellig barnehagetilbud og 
oppvekst.

• De ansatte får vidt forskjellige arbeidsvilkår.

Effektivisering og lave tilskudd fører til:

• Barna blir ikke sett og ivaretatt godt nok.

• Ansatte blir utsatt for rovdrift .

• Uforutsigbarhet for ideelle barnehager og eiere av 
frittstående barnehager. 



Konsekvenser når eiere og aktører får mye makt
Stor politisk innflytelse inn mot Kunnskapsdepartementet,
Stortinget og i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Innholdet i barnehagene blir påvirket gjennom plan – og 
lovverk. 

Fordi: Egne verktøy – metoder – programmer – kursrekker 

skal brukes, selges og deltas på.

De ansattes innflytelse og handlingsrom svekkes og utførelsen 
av arbeidet blir mer styrt ovenfra.

Mangfoldet svekkes - mer strømlinjeformet sektor 

= mindre rom for å ta egne valg, kreativitet og spontanitet. 

Alle blir berørt, uansett eierform – kommunal som privat!    



Krefter som motarbeider likeverdige oppvekstsvilkår

• KS vil at Kommunene skal ha selvråderett.

• Enkelte private aktører er i sektoren for å 
tjene penger. Et stort flertall av 
medlemmene i PBL ønsker at det skal 
fortsette å være mulig.

Strengere reguleringer og lovverk minsker;

• Muligheten for å spare – effektivisering .

• Mulighet en for å tjene penger / utbytte .



Resultatet som følge av et ubrukelig lovverk 



Veien vår ut av tausheten

Vi fikk ikke synliggjort det vi sitter inne 
med av kompetanse. 

Vi hadde dårlig oppmøte på 
foreldremøtet på våren. 

Vi følte at vi stod på stedet hvil, 
utviklingsmessig.  

Vi befant oss i en tilspisset 
konkurransesituasjon i kommunen.



Kompetansedeling ved å utfordre oss sjøl

Vi visste at vi satt på masse kunnskap om hvorfor 
vi utfører arbeidet vårt som vi gjør. 

Vi visste at vi er gode på å implementere fag i 
barnas hverdag uten at det foregår i en formell 
læringssituasjon.

Vi ønsket å vise oss fram som profesjonsutøvere, 
utvikle oss og forhåpentligvis styrke 
yrkesstoltheten vår. 



Faglig foreldremøte – kurskveld 

Allerede på andre forsøk, i 2012, fikk vi 
oppmerksomhet for «nyvinningen» vår 
av barnehage.no. 

Utdanningsnytt.no fattet også interesse 
for de faglige møtene våre, og dekket 
kurskvelden vår året etter.  

Og da begynner ballen å rulle……….. 



Ringvirkninger i ledergruppa

• Positive tilbakemeldinger fra foreldregruppa 
førte til økt yrkesstolthet og at vi ble 
tryggere på oss selv. 

• Mye erfaring og stort fagmiljø førte til at vi: 

- pushet hverandre mer

- ble tøffere

- mer faglig bevisste 



Modigere og tryggere profesjonsutøvere   



Når du må kjempe for det du har bygget opp
Fra 2010 til 2013 pekte pila oppover

• Positiv oppmerksomhet – bra omdømme

• Mange søkere 

• Flere pedagoger – større fagmiljø 

• Vi fikk rydda opp i personalgruppa

• Vi kunne bruke tida vår på fag og utvikling

Så skjedde det vi hadde fryktet siden 2011! 



Lave tilskudd som følge av effektivisering 



Foreldre og ansatte mobiliserte sammen



Et gryende barnehageopprør 



Når din egen kommune blir en fiende

Vi følte at det vi hadde bygget opp 
gjennom mange år ble rasert av egen 
kommune gjennom effektivisering. 

• Vi møtte opp på HOK - møter og 
kommunestyremøter

• Vi sendte mail og inviterte politikere.

• Vi kranglet etter hvert i media som 
eneste barnehage. 



Å kjempe for barna som fagpersoner



Barnehageopprør 2016 – som sendt fra oven

Endelig var det flere som turte å stå opp 
for barna. 

Vi stod plutselig ikke alene lenger. 

Selv om opprinnelsen til 
barnehageopprøret gikk på innholdet i 
barnehagene, så hang det tett sammen 
med bemanning. 

Sånn som vi så det kunne vi ikke innfri 
rammeplanen uten bedre rammevilkår.



Vi bestemte oss for å gi alt for barna  

• Bemanningstetthet 

• Innhold og metodefrihet

• Barnehagelærernes fagautonomi 

• Finansiering / tilskuddsmodell 

• Ulike rammevilkår fra en 
kommune til en annen 

• Kommersialisering / oppkjøp

• De store aktørenes makt 

• Kommunal selvbestemmelse

• Effektivisering

• Taushetskultur / ytring



Beslutningstakerne må opplyses 



Hvem skal ta kampen på vegne av barna våre?



Engasjement nytter

Rammeplanen ble langt bedre enn fryktet

Punktet om språknorm og beskrivelse av 
barnas barnehageutbytte før skolestart ble 
nedstemt.

Vi har fått foreldrene på banen – vi 
samarbeider for å skape en bedre hverdag for 
barna. 

Langt flere tør å ytre seg nå enn tidligere. 

Vi har fått på plass en bemanningsnorm.



Oppmerksomhet og synlighet avler mer synlighet



Konsekvenser av å mene noe og være synlige

• Vi blir tatt mer på alvor 

• Vi får mer respekt 

• Vi får økt yrkesstolt

• Foreldrene har mer tillit til oss

• Omverdenen / samfunnet lærer mer om 
barnehage 



Endring skjer gjennom opplysningsarbeid

Vi må plassere ansvaret der det hører hjemme, 
hos beslutningstakere både lokalt og sentralt! 

Vi må være ærlige overfor foreldrene;

- fortelle hva som er realistisk å forvente av oss  

- fortelle hva som kan kreves av oss 

- fortelle hvordan hverdagen faktisk er



Maktmisbruk, pålegg og fryktkultur 
• «Vi er satt på sparebluss. Mindre møter, nesten ikke overtid, ikke vikarbudsjett, og et økende press på 

innhold. Det blir formidlet at barnehageopprøret er å snakke ned barnehagene. Ingen tør si imot, 
fryktkultur!» - Styrer 

• «I kontrakten min stod det at jeg hadde begrensninger på å engasjere meg politisk, og alt som hadde 
med jobb å gjøre var taushetsbelagt. Det stod også at de kunne lese e-posten min hvis de skulle ønske 
det.» – Pedagogisk leder

• «Vi måtte sende inn saksliste for personalmøte til godkjenning fra sentralt hold. Det hendte vi fikk den 
i retur, ikke godkjent.» – Pedagogisk leder 

• «Vi får ferdig utfylt årsplan tilsendt på 18 sider. Hva skal jeg fylle inn da liksom?» - Styrer

• «Pedagogikken er på jordet også. Jeg kan ikke bli tvunget til å ha «språk» mandag, «matte» tirsdag og 
«følelser» onsdag - det funker ikke sånn med små barn. Vi hadde ikke mulighet til å påvirke dette.» -
Pedagogisk leder

• «Egentlig trenger jeg i praksis nesten ikke tenke selv. Det er bare å følge programmet og verktøyene vi 
er pålagt å bruke.» – Pedagogisk leder 



Taushetskultur til beste for hvem?

• Vi skal være lojale mot eier / kommune. 

• Vi skal ikke sette barnehagen, kommunen 
eller eieren i et dårlig lys.

• Vi skal ikke si noe som kan skade 
omdømmet eller ryktet til barnehagen.

• Vi må kun uttale oss om det som fungerer 
bra og som vi egentlig skulle vært gode på. 

• Vi må ikke mene noe som kan oppleves 
politisk eller kritisk.



Å stå opp for seg selv som profesjonsutøver
• Hvordan kan forholdene i 

barnehagesektoren bli bedre når de aller 
fleste ikke tør, får lov eller orker å fortelle 
hvordan arbeidsdagen faktisk oppleves?

• Er det noen som tror at tingenes tilstand 
blir bedre hvis vi sitter «dønn stille i båten» 
og venter på at politikerne tar til fornuft 
helt av seg selv?

• Hvem er det som er eksperter på barn og 
som vet hvordan barnehagehverdagen 
faktisk er? 

• Hvem sitt ansvar er det å tale barnas sak?



Vi trenger en revolusjon i barnehagesektoren 

• På vegne av barna.

• For å verne om leken og barndommen.

• For å styrke barnehagelæreren som 
profesjonsutøver. 

• For å sikre likeverdige rammevilkår, som 
gjør det mulig å innfri krav og intensjoner. 

• For å verne om den nordiske 
barnehagetradisjonen. 

• For å redde mangfoldet i sektoren.



Å delta i samfunnsdebatten – sammen!

• Barna i barnehagene trenger 
profesjonens stemme!

• Barnehagesektoren trenger 
profesjonens stemme!

• Barnehageansattes troverdighet og 
yrkesstolthet er avhengig av 
profesjonens stemme!

• Barnehageansatte er avhengig av 
drahjelp fra foreldrene. 



Mobilisering - Alliansebygging - For barnas beste  

• Tillitsvalgte 

• Styrere 

• Arbeidstakerorganisasjoner 

• FUB (Foreldreutvalget for barnehager)

• Barneombudet

• Barnehageopprøret og Foreldreopprøret



Vi vet hva som skal til!

Psykiske lidelser er landets dyreste 
sykdomsgruppe. Total årlig kostnad er 
beregnet til 185 milliarder. Forskning 
viser at det er begrenset effekt av 
behandling.

i Stortingsmelding 19 står følgende: 
«Forskningen viser også at offentlige 
investeringer i barnehage kan gi en 
fremtidig gevinst som er om lag ti 
ganger større enn kostnadene.» 

Hvor lite er da 14 milliarder – som 
Kunnskapsministeren har uttalt at det vil 
koste å ha full bemanning hele dagen i 
alle barnehager. 



Hvem sitter med fasiten?



Hvem skal ta regien i barnehagesektoren? 

Svaret er VI som jobber i barnehagene!

Det er vi som vet hvor skoen trykker!

Sammen kan foreldre og ansatte utrette mye!

Kan vi per i dag si at alle barnehager er rustet 
til å ivareta alle barn godt nok? 

Kan vi bli rustet til å ivareta de sårbare barna? 



Sannheten må fram selv om den er brutal 



Husk at alt er mulig!
• 29. november 2018

• Invitasjon til innspillsmøte – regulering av 
privat barnehagesektor, fra statssekretæren til 
Kunnskapsministeren.

• Smedhusåsen barnehage SA var eneste 
frittstående barnehage i hele landet som ble 
invitert – sammen med KS, PBL, Abelia og de 
største kjedene. 

• Kun 6 av deltakerne ble gitt mulighet til å holde 
et innlegg – jeg var en av dem.



Vi må ha trua på at det nytter - for barnas beste



Det kommer alltid nye kamper som må kjempes



Alt kommer an på de ansatte 
Derfor må de ansatte ha stor grad av:

• Fagautonomi / selvbestemmelse.

• Selvrefleksjon - kritisk blikk. 

• Påvirkningskraft (innhold og utførelse).

• Lov til å tenke sjæl og mene noe på vegne av 
barna, seg selv og tilbudet som gis. 

• Rom for egenutvikling.

Vi må ha rammevilkår og handlingsrom som 
gjør det mulig å utføre rammeplanens krav. 

Det er alltid barna det skal handle om! 


