Presentasjon for HU
Harmoniseringer for barnehageområdet

Harmoniseringer
• Det er identifisert 76 oppgaver som må harmoniseres, eller er harmonisert
• 42 oppgaver er ferdig harmonisert
• 19 oppgaver er påbegynt
• 15 er ikke påbegynt
• Det er ulike grunner til at alt ikke er ferdig harmonisert enda. Noe skal
harmoniseres sentralt, noe skal harmoniseres i samarbeid med andre
tjenester og noe har vi ikke fått tid til å harmonisere enda.

Oversikt over harmoniseringer
Ikke påbegynt
60% stillingene i smågruppeavdelingene

Påbegynt
Timeantall ved vedtak

Refusjoner

Arbeidsavtaler

bruk av Ab rom og bassengtrening

ressursbarnehage

Arbeidsgiverperioden til spes.ped.i private bhg/kommunale bhg
Organisering og bemanning smågruppeavdelingene
Arbeidstidsordning for spesialpedagoger/støttepedagoger

kjøregodtgjøring
Rollebeskrivelse pedagogisk leder og barnehagelærer
Utarbeide felles beredskapsplan

Ferdig
Ped.leder til barnehagelærer
Rutine for dispensasjoner utdanningskrav og bemanningsnorm,
språkkrav
Tildelingsmodellen til de kommunale barnehagene på økonomi
Aktive lokalsamfunn
Harmonisering av retningslinjer for FAU-SU
Tilsynsrutiner

Harmonisere lavterskeltilak for barn og unge?

Harmonisering av rutiner og omfang tildelinger av midler til norsk
språkopplæring

Nye vedtekter

Miljøfyrtårnsatsing

Digitalt utstyr til barn/elever i skoler/barnehager

Lokal retningslinje

Kvalitets- og tjenesteutvikling

HR planer (HMS)

Utvalgsliste/rutiner pedagogisk programvare barnehage

BTI modell

Partneravtale med USN

Felles årsplanmal for kommunale bhg

avlønning alle nivåer

pedagogutnyttelse og opptak- styringsindikatorer og rutiner

Harmonisering av betalingsreglement

Oversikt over harmoniseringer forts
Ikke påbegynt

Påbegynt

Ferdig

funksjonstillegg, retningslinjer

Naturavdelinger

Harmonisering av åpningstider og grad av sommerstengning

lønn avdelingsledere

Ressurser/merkantil støtte avdelingsledere

Harmonisering av redusert oppholdsbetaling/friplass barnehage

IOP mal

Pedagogiske satsninger - Ressursveiledning

Harmonisering/ valg av antall barnehage ved søknad om plass eller
for neste barnehageår

funksjonstillegg pedagoger

Tverrfaglig digital arena

svømme/vanntilvenning

Rutinebeskrivelser forvaltningskontoret barnehage og skole

Harmonisering av samordnet opptak, herunder prioriteringskoder
opptak - felles rutiner med private bhg

Spesialpedagogiske tjenester
Maler
Internkontroll

Harmonisering av dato for hovedopptak
Det er anskaffet nytt oppvekstadminstrativt system - Vigilo
Vurdering oppsigelse av barnehage og SFO-plass ved mislighold
System messig støtte ved eventuell søskenmoderasjon på tvers
av bhg/SFO
Pedagogiske lederstillinger og barnehagelærerstillinger
Arbeidstøy

Oversikt over harmoniseringer forts
Ikke påbegynt

Påbegynt

Ferdig
Pedagogiske satsninger - Klassetrivsel
Pedagogiske satsninger - Veiledning av nytilsatte
Betalt eller ikke betalt pauser
Felles rutiner for ansettelser
MIB nettverk
Lærlingordningen
Lederavtaler
Benevnelser av titler - assistent pedagogisk medarbeider
Sikkerhetskortet
Vigilo- bruk av privat telefon
Vold og trusler-bruk av privat telefon- refusjon?

Oversikt over harmoniseringer forts
Ikke påbegynt

Påbegynt

Ferdig
Forsikringsavtaler barn
legemiddelhåndtering
rekruttering
varsling
avspaseringsregler og praktisering
organisering av ferieavvikling
Kriseledelse
trivselsundersøkelse
Utlysningstekster

Noen utvalgte harmoniseringer med
forklaringer
Harmonisering

Beskrivelse av tiltaket

Personalmessige
konsekvenser

Administrative konsekvenser

Endringer i tilbudet til brukerne

Rollebeskrivelse pedagogisk leder og
barnehagelærer

En rollebeskrivelse skal tydeliggjøre oppgavene til de
pedagogiske lederne og barnehagelærerne. En
arbeidsgruppe bestående av styrere og tillitsvalgte
har jobbet med dette vinteren 2021.

Det er tydeliggjort
hvilke oppgaver som
tilfaller hvem. Begge
rollene har
barnehagelærer som
utdanning.

Rollebeskrivelsen må
implementeres og forstås i alle
barnehagene. Det er viktig at dette
gjøres i samarbeid med de som skal
utføre arbeidet ihht
rollebeskrivelsene.

Både barnehagelærer og
pedagogisk leder vil få ansvar for
å følge opp ifht samarbeidet med
barnas hjem. I dette ligger det å
gjennomføre foreldresamtaler,
drive med foreldreveiledning,
være medansvarlig ifht å
gjennomføre foreldremøter.

Forslag til rollebeskrivelse er utarbeidet, men ikke
drøftet og vedtatt. Dette gjøres i løpet av mars/ april
2021.
Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn er en samlebetegnelse for
samarbeid mellom frivilligheten og Drammen
kommune. Drammen kommunale barnehager har en
årrekke hatt et godt samarbeid med ulike lokale
idrettsforeninger i Drammensdistriktet. Dette
samarbeidet har gått ut på at foreningene har lagt til
rette for opplegg der bevegelsesglede har stått
sentrum. Det siste året har også kunstnerne i
Fossekleiva brukssenter deltatt i dette med
prosjektet “Kunstrom for barn”

Ingen
personalmessige
konsekvenser

Det benyttes noe av en merkantil
stilling for å organisere dette.

De som deltar i dette er med på
aktiviteter der bevegelsesglede og
nye opplevelser står i sentrum.

Felles årsplanmal for kommunale bhg

En årsplan skal i første rekke være et arbeidsverktøy
for de ansatte i barnehagen, men det har i
utarbeidelsen av malen vært viktig å ivareta
foresatte-perspektivet.

Ingen
personalmessige
konsekvenser

Fremstår helhetlig og
ressursbesparende

Ingen endringer i tilbudet, men
ved utarbeidelsen av malen har
det vært viktig å ivareta foresatteperspektivet

svømme/vanntilvenning

Målet med dette er å la barna få prøve seg i vann,
samt å skape en trygghet og glede ifht det å være i
vann. Drammen Svømmeklubb stiller med
svømmeinstruktører som har
livredningskompetanse.

Det leies inn vikarer
for å dekke opp for
ansatte som reiser i
bassenget sammen
med en gruppe med
barn.

Det benyttes noe av en merkantil
stilling for å organisere dette.
Styrerne organiserer innad i egen
barnehage.

Barna som er med i tilbudet vil
ha fått en begynnende erfaring
med elementet vann.

Ped.leder til barnehagelærer

Strukturen for pedagoger i Drammen
kommune ble besluttet mai 2020. Det skal være
en pedagogisk leder, og en barnehagelærer pr 28
barn over tre år, og en pedagogisk leder og en
barnehagelærer pr 14 barn under tre år.

Ingen
personalmessige
konsekvenser i
førsteomgang.
Endringene skjer ved
naturlig avgang.

Økonomisk innsparing på
sikt, dvs ved nyansettelser
av barnehagelærere.

Pedagognormen blir ivaretatt,
men brukerne vil møte
pedagoger med ulike
stillingstitler

Naturavdelinger

Drammen kommunale barnehager har i dag tre
barnehager som definerer seg som
naturbarnehage/naturavdeling. Selv med samme
profil har barnehagene ulik historie,
organisasjonsstruktur og ressurser.

Naturavdelingen ved
Langløkka barnehage
er bemannet med en
ekstra ansatt + at
ansatte har 5
feriedager ekstra pga.
at de ikke får avviklet
pauser.
Naturbarnehagene er
utstyrt med en lærling
i tillegg til
grunnbemanningen

Det er ekstra driftskostnader
knyttet til naturbarnehagene. Det
dreier seg om vedlikehold av
uteplasser, utstyr, arbeidstøy.

Skal naturbarnehagene kunne
bestå bør det avsettes noe ekstra
driftsmidler til barnehagene +
tettere bemanning enn
tradisjonell avdelingsbarnehage

Prosesser og videre arbeid
• Det er opprettet ulike arbeidsgrupper bestående av styrere
virksomhetsledere og tillitsvalgte, ifht de ulike harmoniseringsområdene.
Arbeidsgruppene jobber frem forslag som behandles i ledergruppa (Alle
styrerne). Noe går også innom tillitsvalgte for drøfting eller som informasjon.
• Det er opprettet en gruppe ifht ledelse og kvalitetsutvikling bestående av
styrere og VL. Den har som oppgave å samle inn data fra ulike gruppearbeid
med styrerne, samt å legge til rette for gode prosesser videre i etterkant av
datainnsamlingen.
• Det er opprettet en koordineringsgruppe bestående av tillitsvalgte, styrere,
økonomer, kommunalsjef og virksomhetsledere. Denne gruppa skal legge til
rette for gode prosesser ifht nedskaleringen i barnehagesektoren.

