
Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp
Møtested: Åfjord rådhus, møterom Brevold
Møtedato: 08.06.2016
Tid: 12:00

Forfall meldes til servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. 
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

OBS: Det serveres lunsj i kantina kl. 11.30, før møtet starter.

Innkalling er sendt til:

Navn Funksjon Representerer
Gunnar Singsaas Leder ÅF-FRP
Sten Aaknes Nestleder ÅF-AP
Faten Farhan Medlem ÅF-AP
Reidun Momyr Medlem ÅF-AP
Else Britt Humstad Medlem ÅF-H
Hilde Blix Medlem ÅF-SP
Geir Berdahl Medlem ÅF-SP
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Saksnr Sakstittel Lukket
Referatsaker komite for livsløp

RS 10/16 Møteprotokoll komite for livsløp 10.05.2016
RS 11/16 Evaluering av interkommunalt barnevern i Sør-Trøndelag -

rapport
RS 12/16 VS: Tertialrapport Fosen barneverntjeneste 31.04.2016
RS 13/16 Årsmelding 2015 for Smico Sør-Trøndelag

Saker til behandling
PS 8/16 Barnehagene i Åfjord, rapport og plan for videre drift og 

utvikling og pedagognorm
PS 9/16 Møteplan for komite for livsløp høsten 2016

Drøftingssaker:

 Uttalelse fra komite livsløp vedrørende Badeanlegg,
Rådmannens saksframlegg med vedlegg er sendt kommunestyrets 
medlemmer/komiteens medlemmer m. fl. 27.05.2016

 Kommuneøkonomiproposisjonen,
sentrale føringer for sektor oppvekst og sektor helse

Informasjonsaker:

 Kulturplan for Åfjord kommune, planprogram

 Økonomirapport fra sektorene

Gunnar Singsaas
komiteleder
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Møteprotokoll

Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp
Møtested: Møterom "Toppen", Åfjord helsesenter
Dato: 10.05.2016
Tid: 09:00 – 15:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Gunnar Singsaas Leder ÅF-FRP
Sten Aaknes Nestleder ÅF-AP
Reidun Momyr Medlem ÅF-AP
Else Britt Humstad Medlem ÅF-H
Hilde Blix Medlem ÅF-SP
Geir Berdahl Medlem ÅF-SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Funksjon Representerer
Faten Farhan Medlem ÅF-AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Eva Berdahl Nygård Faten Farhan ÅF-AP

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Eli Braseth
Astrid Mathilde Petterson

Sektorsjef helse
Sektorsjef oppvekst

Merknader:

Møtet startet med befaring i Maribo barnehage.
Komitéen ble mottatt med sang.
Orientering om barnehagens drift v/styrer Ann Kristin Dolmseth
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Saksnr Sakstittel Lukket
Referatsaker komite for livsløp

RS 8/16 Møteprotokoll komite for livsløp 06.04.2016, 
RS 9/16 Referat fra årsmøte 2016 og årsmelding 2015

fra Krisesenteret for Orkdal og omegn

Saker til behandling
PS 6/16 Revidert samarbeidsavtale Fosen barnevern - forslag til 

internkontrollsystem
PS 7/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Åfjord 2016

Orienteringssaker:

 Læringsnettverk for integrering og bosetting av flyktninger
Disse er med: Hilde Løkling, Terje By, Eli Braseth, Gunnars Singsaas 
og Astrid M Petterson.
KS er ansvarlig for nettverket.
Vi har beskrevet situasjonen i Åfjord.
Har begynt å intervjue bosatte flyktninger for å lære av deres erfaringer med
bosettingsfasen.

Det har også vært et møte med BUF-etat, kommuneledelsen, aktuelle enhetsledere
og politisk ledelse i slutten av april ang. bosetting av enslige mindreårige flyktinger.
Tema: Hvordan bosette? Økonomien og oppgavene til kommunen.
Det har også vært et åpent møte for å prøve å rekruttere til fosterhjem for enslige,
mindreårige flyktninger, men kommunen tenker bofellesskap som et godt alternativ.
BUF-etat velger da ut barn som kan ha god nytte av å bo i bofellesskap.
Kommunen har vedtak om å bosette 4 enslige mindreårige i 2016.

 Orientering om helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten v/Sissel R. Braseth
Har 2,5 stillingshjemmel i helsestasjonen (100% stilling er vakant) og 50% jordmor.
Bemanningen er i henhold til normen.
Utfordringen er å få på plass en ny helsesøster. Bør være stabilitet i dette.
Det arbeides med å rekruttere lokal sykepleier som kan ta helsesøsterutdanning.

Skolehelsetjenesten blir nå mere omtalt som en elevtjeneste. Den omfatter:
Helsesøster
Psykiatrisk sykepleier
Fysioterapeut

Det er en statlig veileder som følges for skolehelsetjenesten.
Det er godt samarbeid med legetjenesten.

Angående tverrfaglig samarbeid: Se vedlegg fra Sissel

Dette er etablert:
Utviklingsteam
Elevtjeneste/Barnehageteam (har også småbarnsteam, men bare i samarbeid med 
Maribo. Et eget prosjekt med Kari Soleim som leder) møtes to ganger pr. halvår.
Denne tjenesten skal evalueres i juni av Familiesenteret og Oppvekst.
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Helsestasjon for ungdom 13 – 20 år.
Disse inngår i tjenesten: Helsesøster, lege på henvisning eller på helsestasjons-
legedagene, psykisk helse.
Tilbudet er gratis og har åpent annenhver tirsdag kl. 14.00 – 15.30.
Tjenesten er lett tilgjengelig på telefon.
Møter ungdommene der de ønsker. Lærerne er ofte mellomledd.

Else Britt Humstad kommenterte at det ikke har skjedd økning på skolehelse-
tjenesten tross statlige satsinger. Over 3 år er det snakk om ca. 600 000,- i
statlige midler.
Eli Braseth: Det er ikke funnet rom for denne økningen på grunn av stram økonomi
i alle sektorer. Men Flyktningetjenesten er inne i Familiesenteret og er styrket med
50% stilling fra 01.05.2016.
Åfjord har også interkommunal kommunepsykolog for voksne.

Spørsmål fra Eva Berdahl Nygård: 
Psykisk helse inn i skolen som eget tema eller «fag»?
Et mulig satsingsområde for Åfjord-skolen?
Prosjektarbeid er en mulig vei å gå? I samband med Verdensdagen for psykisk helse?
Inn i samfunnsdelen i revidert Kommuneplan?
Dette kan tas med inn i planen for Barn- og unges oppvekstvilkår.
Tips fra Rissa: inviter alle 7. klassinger inn på helsestasjonen i forbindelse med
at jentene tar HPV-vaksinen?

 Om økonomi  
Rapport pr. 30.04. lagt fram for komiteen. Se vedlegg.

 Tilsettinger Stokksund oppvekstsenter

 Tilsetting sektorsjef oppvekst
Orientering om tilsettingsprosessen så langt

Drøftingssaker:

 Oppfølging av interpellasjon i kommunestyret 17. mars
- arbeid mot mobbing  
Kan frivillige lag og organisasjoner kobles mer på dette arbeidet sammen med
barnehage og skole?
Hvordan jobber vi felles for å motvirke mobbing på ulike arenaer – også på sosiale 
medier.
Kan vi jobbe ut gode kriterier som ligger i bunn for å få tildelt kulturmidler?
Er det mulig å samle ledere fra lag og organisasjoner sammen med skoler, barnehager,
kommuneledelse og politikere til et felles møte hvor anti mobbearbeid er tema?
Løft fram de gode og bevisste lederne
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Bevisstgjør barna – gjerne i forbindelse med at de går dommerkurs og blir modeller for 
de andre.
Andre gode rollemodeller: trivselslederne på Åset
Sette enkle rammer for hvordan voksne og barn skal handle for at alle blir inkludert.

Komiteen arrangerer et felles møte med eventuelt en god, ekstern innleder.
Lag gjerne en hyggelig ramme rundt dette.

Kan kommunen utnevne et trivselsombud?
Samhandle med ungdomsrådet?

Dette ble bestemt:
En arbeidsgruppe bestående av:
Fra komite for livsløp - Sten Aaknes og Else Britt Humstad.
Fra administrasjonen – Jan Ove Berdahl, Eli Braseth og Astrid Mathilde Petterson.
Leder av ungdomsrådet.
Eli og Astrid kaller inn til møte før sommerferien.

 Svømmeanlegget og behov sett i lys av komiteens virkeområde
Komiteen drøftet innhold i det framtidige svømmeanlegget.
Hvilke funksjoner skal inn?
Har skolene behov for areal?
Gunnar Singsaas fortalte litt om fellesanlegget på Støren hvor kommunale og
fylkeskommunale funksjoner deler areal.
Kan vi samarbeide med Åfjord videregående i forhold til innholdet i svømmeanlegget?

Aktuelle funksjoner:
Kulturkafé
Kulturskole
Bibliotek/skolebibliotek
Vrimleareal tilgjengelig for både videregående og grunnskolen
Voksenopplæringen
Flyktningetjenesten 

Dagens kommentar:
«Vi må ha et basseng hvor vi kan lære å svømme og ikke bare å snu».

Gunnar Singsaas
komiteleder
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Referatsaker komite for livsløp

RS 8/16 Møteprotokoll komite for livsløp 06.04.2016, referatsak

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 10.05.2016

Behandling:

Tatt til etterretning.

RS 9/16 Referat fra årsmøte 2016 og årsmelding 2015 fra Krisesenteret 
for Orkdal og omegn

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 10.05.2016

Behandling:

Eli Braseth redegjorde for ordningen om samarbeid med Krisesenteret i Orkdal.
Kommunen betaler ca. 200 000,- pr. år for tiltaket.
En lovpålagt oppgave. Tilbud til kvinner og menn.
Årsmeldingen lagt fram for komitéen.
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Saker til behandling

PS 6/16 Revidert samarbeidsavtale Fosen barnevern - forslag til internkontrollsystem

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Åfjord kommune vedtar revidert rammeavtale for samarbeid om 
barneverntjeneste på Fosen med følgende vedlegg: 

o Internkontrollsystem for barneverntjenesten

o Årshjul

o Mal for bestillerbrev fra kommunene

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 10.05.2016

Behandling:
Eli Braseth redegjorde for saken:
I samarbeidsavtalen er pkt. 5 endret – Internkontroll er tatt inn i ny versjon av avtalen.

En arbeidsgruppe har arbeidet med revidering av avtalen med årshjul, bestillerbrev (mal for
dette er utarbeidet) internkontrollsystem hvor krav om halvårsrapportering inngår.
Arbeidsgruppa har arbeidet på oppdrag fra Rådmannsgruppa.
Arbeidsgruppa her består av: Sigrid Angen, Eli Braseth, Odd Erik Røstad og Therese 
Guddingsmo.
Bestillerbrevet omfatter bl.a.: samhandling, rutiner for saksbehandling, hvor skal barnevernet 
være i det tverrfaglige samarbeidet.
Ansvar- og rolleavklaring – kommunene og barnevernet.
Kompetanseutvikling
Oppgavefordeling i det forebyggende barnevernet.
Samhandling i undersøkelsesfasen – barnevernet og de kommunale tjenestene.
En tydeliggjøring av oppgavene og forventningene til barnevernet og kommunene.

Spørsmål fra Hilde Blix:
Blir tilsynsfører lønnet av Åfjord kommune eller hjemkommunen til fosterhjemsbarnet?
Eli avklarer dette til neste møte.

Komiteens behandling:
Eli ber om en redegjørelse fra Fosen Barnevern ang. tilsynsførerfunksjonen, orientering om 
Fosen Barnevernstjeneste og status for tjenesten i Åfjord. Barnevernet inviteres inn i 
komitemøte tidlig høst 2016.

Vedtak i tråd med rådmannens innstilling.

Endelig vedtak:

Kommunestyret i Åfjord kommune vedtar revidert rammeavtale for samarbeid om 
barneverntjeneste på Fosen med følgende vedlegg: 

o Internkontrollsystem for barneverntjenesten

o Årshjul

o Mal for bestillerbrev fra kommunene

Vedtaket var enstemmig.
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PS 7/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Åfjord 2016

Rådmannens innstilling:
Åfjord kommunestyre tar «Tilstandsrapport for grunnskolen 2016» til etterretning og gir sin 
tilslutning til prioriterte satsingsområder for kommende skoleår.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 10.05.2016

Behandling:

Astrid informerte om hovedpunktene i rapporten med spesielt fokus på resultater av
arbeidet med elevens læringsmiljø.

Vedtak i tråd med rådmannens innstilling med følgende tillegg:
….,slik de framkommer i konklusjonen i rapporten.

Endelig vedtak:

Åfjord kommunestyre tar «Tilstandsrapport for grunnskolen 2016» til etterretning og gir sin 
tilslutning til prioriterte satsingsområder for kommende skoleår, slik de framkommer i 
konklusjonen i rapporten.

Vedtaket var enstemmig.
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Fra: Barsleth Solgunn[Solgunn.Barsleth@afjord.kommune.no]
Dato: 31.05.2016 14:43:55
Til: Postmottak Åfjord kommune
Tittel: Evaluering av interkommunalt barnevern i Sør-Trøndelag - rapport 

Lenke til rapport:

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2966.pdf

Side 1 av 1

31.05.2016file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE/609782_FIX.HTML
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Ansvar:	312 Barnevern

Økonomi:

Periodisert regnskap pr. 31.04.2016
Tall i hele 1.000
Netto

Periodisert regnskap Budsjett

Pr 31.04. 2016 Avvik

1.318 1.185 -133

Kommentarer:

Prognose pr. 31.12.2016
Tall i hele 1.000
Netto

Prognose Budsjett

Pr 31.12. 2016 Avvik

3.820 3.420 -400

Kommentarer:

En	sak	med	omfattende	tiltak	har	kommet	til	etter	budsjettet	ble	lagt	i	høst.	

Andre	kommentarer:

 Sikkerhet	til	ansatte	er	et	viktig	tema	i	tjenesten,	og	vi	opplever	at	kontorfasilitetene	vi	
har	i	kommunene	ikke	er	godt	nok	sikret.	En	ansatt har	byttet	oppmøtested	på	grunn	av	
konkrete	trusler.	Disse	er	anmeldt.		Sikring	av	kontor	og	ansatte	vil	bli	tatt	opp	i	
rådmannsgruppen.	

 Regjering	og	Bufetat (statlige	barnevernet) varsler	om	gradvis	nye	endringer	i	
kostnadsfordeling	mellom	stat	og	kommune.	Egenandeler	vil	gå	betydelig	opp	og	
refusjonsordninger	i	forbindelse	med	forsterkning	av	fosterhjem	vil	falle	bort.	
Kommunene	får	mer	ansvar	for	rekruttering	og	godkjenning	av	fosterhjem	og	
tilsynsførerordningen.	Penger	overføres	i	rammen	til	kommunene	(ikke	øremerket).	

 Bufetat	tilbyr	kommunene	spesialkompetanse	som	vi	kan	leie	inn	i	krevende	saker.	Her	
foregår	det	nå	en	nedtrapping	og	det	forventes	at	kommunene	skal	bygge	opp	dette	selv.	
Vi	ser	at	dette	er	utfordrende	i	overgangsperioden,	da	det	tar	tid	og	koster	og	
videreutdanne	egne	ansatte.	

 Kommunebarometeret	barnevern:	Fra	plass	nr	355 i	2015	til	plass	297 i	2016.	I	1.	
kvartal	2016	har	vi ingen fristbrudd	i	undersøkelsessaker i	Åfjord.	

 Vi	jobber	nå	med	en	omorganisering	i	team.	Istedenfor	at	alle	saksbehandlerne	skal	
kunne	alt,	skal	de	nå	spisses	mer	og	vi	mener	dette	skal	være	et	godt	tiltak	for	å	jobbe	
bedre	og	mer	effektivt.	

 Bekymringsmeldinger	1.	tertial	2015:	22	(Pluss	3	meldinger	i	saker	som	er	i	
undersøkelse),	1.	tertial	2016:	5	(Pluss	5	meldinger	i	saker	som	er	i	undersøkelse)
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Fra: Braseth Eli[Eli.Braseth@afjord.kommune.no] Dato: 13.05.2016 16:03:58 Til: Barsleth 
Solgunn Tittel: VS: Tertialrapport 

Legg i ephorte

Med vennlig hilsen

Eli Braseth

Sektorsjef helse og velferd

Åfjord kommune

7170 Åfjord

Telefon: 72 53 23 17 / mobil 91836412

Fra: Kilen Mari 
Sendt: 13. mai 2016 14:49
Til: Braseth Eli
Emne: Tertialrapport

Hei.

Se vedlegg

Med vennlig hilsen

Side 1 av 1
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Senter mot incest og seksuelle overgrep

Til våre bistandskommuner Swmndmag

I. L": vif:  « `  -~ ...  m. .H ,.
`  . ~.

Trondheim 19.mai 2016

ÅRSMELDING 2015

Vedlagt oversendes årsmelding for Smiso Sør-Trøndelag som vil gi dere innsyn i tilbud og aktiviteter

ved senteret gjennom året som gikk. Vi håper dere vil gjøre informasjonen om vårt tilbud tilgjengelig

for deres publikum, slik at informasjonen om senterets tilbud når ut til flest mulig.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke for har dere har inngått en avtale om tilskudd som gjør

det mulig for oss å drive en stabil og faglig god drift til beste for våre brukere og samarbeidsparter.

Smiso Sør-Trøndelag er et GRATIS lavterskeltilbud til voksne som har vært utsatt for seksuelle

krenkelser og overgrep. Det er også et tilbud til kvinner og menn som har blitt utsatt for voldtekt.

Tilbudet omfatter samtaler, oppfølging, nettverksmøter, gruppesamlinger, tema- og aktivitetstilbud

blant annet. Vi har også en egen Sanseavdeling som kan benyttes til avkopling eller bearbeiding av

kroppslige seinvirkninger. Her møter brukere fagfolk med høyskoleutdanning innen helse/sosial og

Videreutdanninger. Alle har erfaring med å jobbe direkte med menneskeri krise og samtale med

mennesker i vanskelige livssituasjoner. Vi bygger på prinsippet om hjelp til selvhjelp, og mange

opplever det nyttig å treffe andre som har liknende erfaringer som dem selv.

Senteret tilbyr også veiledning til pårørende, foreldre til barn som er utsatt for krenkelser, fagfolk og

andre. Samt informasjon og undervisning i forhold til seksuelle overgrep. Det satses på forebyggende

tiltak som kurs, undervisning og veiledning rettet mot elever/studenter, lærere, helsesøstre,

barnevernstjenester og andre.

Vi ønsker også å orientere kommunens ansatte og/eller politikere om senterets virksomhet.

Dersom dere ønsker mer informasjon eller samarbeid med oss, kan dere ta kontakt via;

0  Telefon til  senteret  og daglig leder 73890880/97609181

0  Mail til  smiso—st@smiso—st.no

0  Via vår nettside www.smiso-st.no

0  Senter mot incest  og seksuelle overgrep, Sør-Trøndelag er på Facebook

Vi ser fram til godt samarbeid i  2016!

Med vennlig hilsen

/‘ i
/M//M /

Rachel Vorren

Daglig leder

SMISO -  Senter mot incest og seksuelle overgrep -  Sør-Trøndelag

Parkveien l7, 7030 Trondheim. Telefon  73 89  O8 80, Mobil 995 71  198. www  smxscrst no. E-mail srniso-st@smiso-st.no

Orgnr. 976  852 222.  Bankkonto 42851313383
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ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/4752

Dato:   31.05.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

8/16 Åfjord - Komite for livsløp 08.06.2016

Saksbehandler: Astrid Mathilde Petterson

BARNEHAGENE I ÅFJORD, RAPPORT OG PLAN FOR VIDERE DRIFT OG 
UTVIKLING OG PEDAGOGNORM

Vedlegg:

1 Satsingsområdene for barnehagene 2015/2016

2 Tabell med fødselstall og skolestartere

Sakens bakgrunn og innhold:

Barnehagene i Åfjord har vært igjennom store endringsprosesser i 2015 og 2016.

Utviklingstrekk i samfunnet får betydning for barnehagens organisering og drift.

De siste årene har gitt Åfjord en forholdsvis stor økning i fødselstall (43 i 2015, estimert tall 
for 2016 er i overkant av 30 fødsler). Samtidig ser vi at flere og flere ønsker heltidsplass for 
sine barn og flere ønsker utvidet åpningstid.

Videre innførte staten gratis kjernetid (20 timer pr uke) for 4 og 5 åringer fra høsten 2015 og 
fra høsten 2016 blir det også gratis kjernetid for 3 åringene. Dette gjelder for husholdninger 
som samlet har en lavere årsinntekt enn 405 000,-

Samtidig med innføringen av gratis kjernetid fikk vi også bestemmelsen om at foreldre med 
lav inntekt kan søke om redusert betaling. Denne ble innført fra 01.05.2015. Her er 
bestemmelsen slik at ingen husholdning skal samlet betale mer enn 6% av sin inntekt for 
barnehageplass. 

Både gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling er innført for å gi tilbudet en bedre sosial 
profil og er ordninger som foreldre søker på til kommunen.

Alt i alt har disse endringene ført til at det brukes mer tid på det administrative arbeidet
knyttet til barnehagene nå enn tidligere. Det gjelder både i forhold til opptak og 
saksbehandling knyttet til foreldrebetalingen.

Økningen i fødselstallene har ført til behov for utvidelse av kapasiteten på antall plasser. 
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Vi har gjort følgende for å tilpasse oss markedet og fortsatt oppfylle kommunens intensjoner 
om full barnehagedekning og løpende inntak:

- Utvidet By barnehage med en avdeling. Har nå 12 småbarnsplasser og inntil 24 
plasser for barn over 3 år.

- Bygd friluftsbarnehage som ble lagt inn under NLM-barnehagene avd. Heggli og 
åpnet i august 2015. Kapasitet: 12 -14 plasser for barn 3 år og eldre.

- Utvidet med en småbarnsavdeling i Maribo. Avdelingen er etablert i leide brakker 
med en leietid på 3 år fra 01.02.2016, som også var åpningsdatoen for den nye 
avdelingen. Kapasitet: 12 plasser for barn under 3 år.

Hovedinntaket til barnehagene for 2016/2017 med søknadsfrist 15. april er nå avsluttet og vi 
har tilbudt 27 nye barn plass med oppstart i august eller litt senere og 4 med oppstart i januar 
2017. Antall skolestartere for høsten 2016 er totalt 26. 17 på Åset og 9 i Stokksund.

På nasjonalt nivå skjer det mye på barnehageområdet. Ny Lov om barnehager behandles av 
Stortinget 07.06.2016 og etterkant av lovendringen kommer ny rammeplan for barnehagene. 
Denne er ventet enten i løpet av høsten 2016 eller vår 2017.

Oversikten nedenfor viser hva de viktigste lovendringene går ut på:

Lovendringer fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har foreslått flere lovendringer. De er til behandling i Stortinget nå, 
så vi vet ikke når endringene blir fastsatt.

Kunnskapsdepartementet har foreslått å:

 gi barn som fyller ett år i september eller oktober rett til barnehageplass fra den 
måneden de fyller ett år 

 flytte retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn 
under opplæringspliktig alder fra opplæringsloven til barnehageloven 

 å gi PP-tjenesten plikt til å bistå barnehagene med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling 

 fastsette kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne 
 innføre et uavhengig tilsyn i barnehagesektoren

Når det gjelder tilsyn i barnehagen har Oppvekstforum for Fosen (OFO) revidert 
tilsynsplanen for barnehagene i regionen. Tilsynet endres fra å være temabasert til å være 
risikobasert. Tilsynsførerne er rekruttert fra de fleste kommunene og de er gjennom 
opplæring satt i stand til å utføre tilsyn med barnehagene i alle kommunene. Her i Åfjord er 
Maribo først ute med tilsyn 16. Juni. Tilsynstema er barnehagens innhold og årsplan. Det 
utarbeides en rapport etter tilsynet og eventuelle pålegg og merknader fremkommer i 
rapporten.

Det vil være sektorsjef for oppvekst ( barnehagemyndigheten) som vurdere ut fra kjennskap 
til barnehagene og deres rapporteringer, egenvurderinger og planer som velger ut hvilke 
barnehager  det skal føres tilsyn med i årene framover. Tilsynet koordineres gjennom OFO i 
regi av regionkonsulenten.
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Kompetanseheving
Med utgangspunkt i nasjonal plan Kompetanse for framtidens barnehage 2014-2020 
foretar OFO nå en revidering av regional strategiplan- Kompetanse for framtidens barnehage 
på Fosen
Man beveger seg fra felles årlige satsingstema til Barnehagebasert kompetanseutvikling 
basert på barnehagenes ståstedsanalyser. Hver enkelt barnehage skal gjennom 
ståstedsanalysen identifisere sine utviklingsområder.  Målet med arbeidet er å utvikle lærende 
barnehager.
Fosenregionen har satset på pedagogisk ledelse gjennom lederutviklingsprogram hvor Kjell 
Åge Gotvassli har hatt det faglige ansvaret. Dette har på mange vis vært en forberedelse til å 
starte med barnehagebasert kompetanseutvikling.

De sentrale områdene i den regionale planen er:
Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon
Danning og kulturelt mangfold
Et godt språkmiljø for alle barn
Barn med særskilte behov
OFO ved regionkonsulenten er i ferd med å innhente tilbud på faglig veiledning fra Dronning 
Maud, Nord-Universitet og KS-Konsulent. I tillegg har PPT for Nord-Fosen ytret at de 
ønsker å være en aktiv medspiller i barnehagenes utviklingsarbeid.
Planen skal behandles i OFO-møte 10. Juni.
Det vil bli lagt vekt på

 å bygge nettverk
 utvikle kompetanse i ledelse av utviklingsarbeid
 etablere utviklingsagenter i alle barnehagene som kan støtte styrer i 

utviklingsarbeidet 
 pedagogisk dokumentasjon

Forberedelsene til å starte opp med barnehagebasert kompetanseutvikling gjøres høsten 
2016 ved å gjennomføre ståstedsanalyser og gjennom en felles plandag for alle 
barnehageansatte på Fosen hvor det å lede og jobbe med utviklingsprosesser blir felles 
tema.

Pedagogisk bemanning

I Komite for oppvekst ble det våren 2015 lagt fram en sak om bemanningsnormen i 
barnehagene og denne førte til et vedtak i Kommunestyret i juni samme år om gjeldende 
bemanningsnorm for barnehagene i Åfjord.

For å tydeliggjøre kommunens oppgave om å sørge for en forsvarlig pedagogisk ledelse av 
våre barnehager er det formålstjenlig også å fremme et forslag til vedtak som sikrer 
pedagogisk bemanning ut fra gjeldende norm.

Den lyder som følger:

Norm for pedagogisk bemanning 

I § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene står det:

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én 
pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over 
seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe 
per pedagogisk leder.
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Hovedregel

Forskriften § 1 fastsetter norm for pedagogisk bemanning i ordinære barnehager. Det følger 
av denne bestemmelsen at en pedagogisk leder maksimalt kan ha ansvar for 18 barn over tre 
år og maksimalt 9 barn under tre år. Angivelsen ”14-18 barn” og ”7-9 barn” er satt fordi 
kravet om tilfredsstillende pedagogisk bemanning i loven § 18 femte ledd etter de konkrete 
omstendighetene kan medføre at én pedagogisk leder bare kan ha ansvar for eksempelvis 14 
barn over tre år eller kun 7 barn under tre år. I en slik konkret situasjon vil det være påkrevet 
med ansettelse av en hel stilling pedagogisk leder ved inntak av henholdsvis det 15. eller det 
8. barnet. Hvis barnehageeier av ulike grunner vurderer at det er behov for flere pedagogiske 
ledere i en slik situasjon, er det selvsagt ikke noe i veien for å ha en større tetthet av 
pedagogiske ledere enn normen krever.

Det følger av omtalen over at normen for pedagogisk bemanning er fleksibel og gir eier rom 
for en konkret vurdering av hvor mange barn hver enkelt pedagogisk leder kan ha ansvar for. 
Normen setter en absolutt øvre grense på 18/9 barn per pedagogisk leder. Reglene gir ikke 
adgang for en praksis med utgangspunkt i en beregnet prosentandel av en pedagogstilling per 
barn.

Pedagognormen er ikke en norm for gruppestørrelse slik den var når barnehageloven tidligere 
hadde krav om avdelingsorganisering. Men normen skal være oppfylt for barnehagen som 
helhet. Det kan organiseres større og mindre barnegrupper hele eller deler av dagen/uken, og 
det kan være barn over og under tre år i samme gruppe. Uavhengig av organisering, skal 
normen være oppfylt for barnehagen som helhet. Bakgrunnen for at forskriften § 1 setter 
færre barn per pedagogisk leder når barn er under tre år, er at disse barna trenger mer 
individuell omsorg og støtte enn eldre barn.

Spesielle utfordringer framover

Dersom fødselstallene for Åfjord stabiliserer seg på i overkant av 30 pr år, ser det nå ut til at 
vi har dimensjonert riktig og har en kapasitet på antall plasser som er i samsvar med 
etterspørselen. 

Siden det er vanskelig å sette et korrekt tall i forhold til dette, vil det være nødvendig å gjøre 
opp status i god tid før leiekontrakten for brakkene i Maribo utløper i 2018.

Ut fra bosetting og foreldres ønsker og behov ser det ut til at det er riktig å tenke at vi 
fortsetter med den geografiske spredningen i barnehagetilbudet som vi har pr. dato.

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser for alle barnehagene de siste fem årene.

Kun enkelte av barnehagene har gjennomført en begrenset undersøkelse.

Fra høsten av vil en nasjonal utarbeidet brukerundersøkelse bli tilgjengelig hos 
Utdanningsdirektoratet og det vil være formålstjenlig for barnehagene å gjennomføre denne i 
løpet av barnehageåret 2016/2017.

Bosetting av Flyktninger og innvandrere i kommunen de siste årene har medført en økning av 
antall barn med flerkulturell bakgrunn i våre barnehager. Dette gir et mangfold kulturelt og 
språklig som er berikende, men som også i enkelte tilfeller gir utfordringer i form av behov 
for spesiell språklig støtte.  Kommunen har satset på kompetanseheving innen det 
flerkulturelle og flerspråklige feltet og også ansatt to-språklig assistent i Maribo hvor 
størsteparten av de flerspråklige barna har barnehageplass. I det videre arbeidet blir det viktig 
å samle og utvikle godt materiell til både kartlegging av språkkompetanse og til språklig 
bevisstgjøring og utvikling. Dette arbeidet bør skje i nært samarbeid med skolen som også får 
flere elever med flerkulturell bakgrunn de kommende år.
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Når det gjelder videre arbeid med barnehagenes innhold og dermed årlige fokusområder, vil 
barnehagene selv avlegge rapporter i eget dialogmøte med kommunestyret til høsten, men 
den overordnede planen for 2015/2016 legges ved her.

Saker som er lagt fram for Kommunestyret de to siste år og som ytterligere kan belyse 
barnehageområdet er:

Sak 73/14 Barnehagene i Åfjord 

Sak 32/15 Bemanningsnorm for barnehagene i Åfjord

Sak 75/14 Revidering av vedtektene for barnehagene i Åfjord    

Saken vurdert i folkehelseperspektiv:

Et kvalitativt godt og likeverdig barnehagetilbud i kommunen fremmer god folkehelse og gir 
våre barn rike muligheter for lek, læring og sosial utvikling. Videre fremmer det inkludering 
og trivsel og gir familier muligheter til å bygge sosiale nettverk. I dette perspektivet blir det 
viktig at kommunen fremover har fokus både på kvalitetssikring av driften og av det  
pedagogiske innholdet og vurderer en tydeligere profilering av de ulike barnehagenes 
særtrekk.

Oppsummering:

Kommunen har fortsatt full barnehagedekning og kan fortsette med løpende inntak gjennom 
året.

Barnehagene skal i gang med barnehagebasert kompetanseutvikling og utvikle lærende 
organisasjoner hvor alle deltar i utviklingsarbeidet og hvor pedagogisk dokumentasjon blir et 
viktig element. 

I løpet av 2016/2017 skal alle barnehagene gjennomføre Udirs brukerundersøkelse og 
risikobasert tilsyn fortsetter i regional regi.

For å bidra til fortsatt kvalitetsutvikling er det hensiktsmessig at kommunen får et kommunalt 
vedtak av pedagognormen og dermed sikrer god fagkompetanse i barnehagene framover. 

Videre må  det flerkulturelle og flerspråklige feltet videreutvikles og samkjøres med skolene 
da dette vil være et aktuelt felt i overskuelig framtid.  

Rådmannens innstilling:

Komite for livsløp tar utredningen til etterretning og gir rådmannen ved sektorsjef i oppdrag å 

påse at kvalitetsutviklingsarbeidet i barnehagene fortsetter.

Videre fattes følgende vedtak:

I barnehagene i Åfjord skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna 
er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige 
oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan 
barnetallet økes noe per pedagogisk leder.
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GLØD, GLEDE OG UTVIKLING

DET KOMPETENTE BARNET 
(Oppnås gjennom danning og læring)

UNIK OG MANGFOLDIG 
(Personlig – mangfold hos det enkelte barn. Ulike behov, alder, 

mestringsnivå, kunnskap, erfaring, interesser, kultur)

SPRÅK, VENNSKAP OG SAMSPILL

Folkehelse: 
Kosthold
Fysisk aktivitet
Inkluderende fellesskap
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DEN KOMPETENTE VOKSNE

Den voksnes betydning for arbeid med barn

Heve kompetansen på systematisk språkstimulering, 
hovedsakelig på minoritetsspråklige barn. 

- ”Ta ordet”, som f.eks språkverksted og skrivedans

Observasjon, 
refleksjon
og dokumentasjon

HMS
Rutiner
Kunnskaper 
Krav

Folkehelse
Kosthold
Fysisk aktivitet
Inkluderende fellesskap

Formell kompetanse
Praktisk kompetanse
(komp. kartlegging)
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Planleggingsdager 15/16

31/8 – Barnehagene har planleggingsdag hver for seg

30/9 – Barnas trivsel, voksnes ansvar (refleksjonsoppgaver)

27/11 – Barn med spesielle behov – felles for hele Fosen (Kari Killen –
forebyggende arbeid i barnehagen) Samspill og tilknytning. 

8/3 – Å bygge vennskap, med Live Herheim

2/6 – Barnehagene har planleggingsdag hver for seg

Det skal jobbes med heftene: 
Barns trivsel – voksnes ansvar
Jobbrotasjon i oktober og februar mellom barnehagene
Unik og førsteklasses – samarbeid med kirka
Samarbeid mellom By, Maribo og Heggli for skolestartere
2 felles sangstunder for alle barnehagene – en på høsten og en på våren. Tema for 
disse er vennskap – alle skal velge ut en sang som de ønsker skal være med på 
denne. Filmopptak av Tormod?
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Antall fødte og skolestartere i barnehagene i årene 2015-2022

F 
09

S 
15

F 
10

S 
16

F 
11

S 
17

F 
12

S 
18

F 
13

S 
19

F 
14

S 
20

F 
15

S 
21

F
16

S 
22

Stokksund 2 2 8 8 6 6 1 1 8 8 2 2 10 10 2 2

By 4 5 1 1 6 3 3 3

Maribo 5 8 11 15 10 14 18 10

Heggli 6 5 7 4 7 13 11 12

Tilflyttere 
ca 10% av 
totalen

2 17 2 20 2 21 2 22 3 26 4 34 4 36 3 28

Totalt 19 19 28 28 27 27 23 23 34 34 36 36 46 46 30 30

Antall barn inn(født året før) og antall barn ut (skolestartere) 2016-2022

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Stokksund 2/2 10/9 2/6 2/1 2/8 2/2 2/10 2/2

By 3/4 3/5 3/1 3/1 3/6 3/3 3/3 3/3

Maribo 14/5 18/7 14/11 14/15 14/10 14/14 14/15 14/10

Heggli 13/6 11/5 8/7 8/4 8/7 8/13 8/14 8/12

Tilflyttere 4/2 4/1 3/2 3/2 3/3 3/4 3/4 3/3

Totalt 36/19 46/27 30/27 30/23 30/34 30/36 30/46 30/30

Bosetting og familiegjenforening av flyktninger er ikke tatt med i oversikten.

Kan event regnes inn under tilflyttere, men dette tallet kan bli for lavt.
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ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6216

Dato:   15.06.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

9/16 Åfjord - Komite for livsløp 08.06.2016

Saksbehandler: Eli Johanne Braseth

MØTEPLAN FOR KOMITE FOR LIVSLØP HØSTEN 2016

Sakens bakgrunn og innhold:

Det settes opp møteplan for komite for livsløp for høsten 2016.

Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Rådmannens innstilling:
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