NITTEDALSBARNEHAGENE
-Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

- der storby og marka møtes

Velkommen som nytilsatt i en av Nittedalsbarnehagene!
Målet med denne informasjonen er å bidra til at alle ansatte i barnehagene i
Nittedal har kunnskap om Nittedalsbarnehagenes motto, satsinger og viktige
samarbeidspartnere.
Barnehagenes tilhørighet i det kommunale systemet.
Barnehagene er administrativt tilknyttet Enhet for barnehager i Oppvekst og
utdanningssektoren. Denne sektoren består også av enhetene Barn unge og
familier, skole, barnevern og kultur. Kommunalsjef for oppvekst og utdanning er
Per Korsvik.
Enhet for barnehager består av de kommunale barnehagene og ressursteam for
førskolebarn. Enheten ledes av Anette Juul Pedersen.
Kommunens og eiernes ansvar for barnehagene
Som barnehagemyndighet skal kommunen sikre et helhetlig barnehagetilbud av
god kvalitet, tilpasset lokale behov. Eier av den enkelte barnehage skal, enten
det er kommunal eller privat eier, drifte barnehagen i samsvar med gjeldende
lover og regelverk.
Nittedalsbarnehagene består av private og kommunale barnehager.
Nittedal har 27 barnehager av ulik størrelse, med ulike eiere og driftsformer. 5
barnehager er kommunale og 22 er private. Det store mangfoldet i eierskap,
organisering og pedagogisk profil, gir både foreldre og ansatte valgmuligheter.
Nittedalsbarnehagene samarbeider der vi kan – samtidig som vi beholder
mangfoldet og den enkelte barnehages særpreg. Nittedalsbarnehagenes felles
motto er:
«Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene»

Mottoet innebærer at barna skal oppleve:
*
Magiske øyeblikk og gode opplevelser
*
Varierte utfordringer som skaper glede og nysgjerrighet
*
Rike muligheter for utfoldelse i skog og mark
Kvalitetsarbeid
For å bidra til at Nittedals barnehagebarn får et likeverdig tilbud, har alle
styrerne utarbeidet felles rutiner og retningslinjer på sentrale områder som:
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Rutiner for «Tidlig innsats», som innebærer at små og store bekymringer
for barn tas tak i umiddelbart. Disse rutiner er nå videreført i BTI modellen
(bedre tverrfaglig innsats)
Felles mal for oppstartsamtaler og overgangssamtaler
Plan for overgang mellom barnehage og skole i Nittedal kommune –
Sammen om barns utvikling og læring
Rutiner for medisinering

Motiverte og kompetente medarbeidere
Nittedalsbarnehagene jobber sammen om å rekruttere og beholde kvalifisert
personale. Styrernettverket har utarbeidet felles kompetanseutviklingsplaner der
det faglige fokuset over flere år har vært voksenrollen. Alle barnehagene har
tidligere fått tilbud om kurs og veiledning i Løsningsfokusert tilnærming (LØFT)
og det har tidligere vært årlige obligatoriske kurs rettet mot å ivareta særlig
sårbare barn når det gjelder vold, seksuelle overgrep og mobbing. Nittedal
kommune har for å styrke arbeidet med barn, unge og familier innført
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) modellen. BTI modellen skal styrke arbeidet med
barn, unge og familier. Handlingsveiledere, ulike verktøy, rutiner og en
elektronisk stafettlogg skal bidra til tidlig innsats og god samhandling og
koordinering på dette feltet.
For mer informasjon gå inn på https://www.nittedal.kommune.no/publisertinnhold/helse-omsorg-velferd/bedre-tverrfaglig-innsats---bti/
Gjennom vår felles satsing på kompetanseutvikling har vi ulike nettverk og
arbeidsgrupper:





Nettverk for nyutdannede/nytilsatte
Nettverk for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning- (ABF/ABLU
studenter)
Pådrivergruppe - Inkluderende miljø i barnehage og skole
Arbeidsgruppe Overgang barnehage- skole

Nettverkene og arbeidsgruppene er viktige bidrag for å sikre at vi har
kompetente, tilstedeværende og trygge voksne i barnehagene.
Andre fellesprosjekter
Nittedalsbarnehagene arrangerer årlig «Åpen dag» der alle interesserte har
mulighet for å besøke en eller flere barnehager i bygda.
Nittedalsbarnehagene samarbeider om opptak og har felles søknadsfrist 1. mars.
For å få vite mer om barnehagene våre gå inn på:
https://www.nittedal.kommune.no/enheter/nittedalsbarnehagene/
Samarbeid med andre kommunale tjenesteområder
Nære og gode samarbeidspartnere er avgjørende for å sikre en god og helhetlig
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utvikling for det enkelte barn og dets familie. Den enkelte barnehage
samarbeider med ulike tjenesteområder ut fra hvilke behov som finnes i
barnegruppen og hos det enkelte barn.
Det skal ikke foregå noe samarbeid omkring enkeltbarn uten at foresatte er
informert og har gitt samtykke.
Ressursteam for førskolebarn
Består av 6 spesialpedagoger som er underlagt enhet for barnehager og jobber
direkte med barn som har egen individuell opplæringsplan i barnehage, samt
med veiledning av foreldre og ansatte i barnehagen. Teamet består også av en
pedagogisk veileder som er ansatt for å bistå barnehagene i arbeidet med å
fremme og styrke norskspråklig kompetanse hos barn med minoritetsspråklig
bakgrunn. Pedagogen skal bidra til å skape gode språk- og læringsmiljøer i
barnehagene og medvirke til utvikling av barnehagepersonalets kompetanse
rundt språkstimulering. Det er Anna Dickson som er tilsatt i denne stillingen.
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-ogskole/infosider-barnehage/ressursteam-for-forskolebarn/
Familiteamet
-Retter seg mot familier med barn/ungdom og gravide og består av
familieterapeuter og psykologer. Familieteamet har fagpersoner med ulik
bakgrunn og kan bidra med kunnskap og hjelp til det familiene ønsker hjelp til.
Familieteamet tilbyr støtte, veiledning og familieterapi til gravide og familier med
ulike utfordringer i sin hverdag. Familieteamet videreformidler kontakt til andre
hjelpeinstanser i og utenfor kommunen. Tilbudet er gratis og det trengs ingen
henvisning. Familieteamet holder til på Hagan
Atrium.https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-ogskole/familieteamet/

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge
- Er en førstelinjetjeneste som betyr at foresatte, helsestasjon, barnehager,
skoler og andre kan ta direkte kontakt ved behov for råd og bistand. Tjenesten
er utredende, veiledende og behandlende. Tjenesten er gratis.
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/helse-omsorgvelferd/fysioterapi-og-ergoterapi/#heading-h3-2

Helsesøster og jordmortjenesten:
- Består av jordmor, helsesøster og lege. Jordmor gir tilbud om svangerskap og
barseloppfølging.
Helsestasjonen foretar systematiske og målrettede helseundersøkelser av barn
og tilbyr vaksinering etter nasjonalt barnevaksinasjonsprogram. De gir
helseopplysning og veiledning til foreldre, bl.a. om barns utvikling og tilknytning,
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søvn, ernæring, renslighet, ulykkesforebyggende arbeid og grensesetting.
Helsestasjonen foretar også hjemmebesøk til alle med nyfødte barn. De
organiserer barselgrupper som kan fortsette som selvstyrte nettverksgrupper, og
gjennomfører individuelle samtaler eller samtalegrupper om ulike temaer.
Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å
fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.
Skolehelsesøster skal være en lett tilgjengelig helsetjeneste i elevens eget
skolemiljø både for elever, foresatte og lærere. Tilbudet er gratis og det er
knyttet en helsesøster til hver skole.
Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom mellom 13 og 23 år Her jobber
helsesøster, psykolog og lege. Tilbudet er gratis og det er ingen timebestilling.
Ungdom må selv ta kontakt og dette er et "foreldrefritt område".
Avdeling for helsesøster og jordmortjenester samarbeider med og henviser til
andre instanser ved behov. Det kan være fysioterapitjeneste, familieteam, PPT,
fastlege, tannhelsetjenesten, psykiatritjenesten, barnevernet og
spesialisthelsetjenesten. https://www.nittedal.kommune.no/publisertinnhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjonstjenester/
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
- Skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov får best mulig
læring og utvikling. PPT gir råd, veiledning, og bistår foreldre, barnehager og
skoler med å tilrettelegge til barnets beste. Både foresatte, helsestasjon,
barnehager, skoler og andre kan ta kontakt for råd og hjelp. Tjenestens
arbeidsmåter er delt inn i fire hovedområder; utredning, oppfølging, sakkyndig
vurdering og systemarbeid. Ved behov kan PPT henvise til andre instanser, som
for eksempel statlige pedagogiske kompetansesenter (STATPED). PPT kan bidra
ved henvisning til habiliteringsenheter og barn og unges psykiske
helsevern (BUP). PPT kan være involvert i ansvarsgrupper i forbindelse med
arbeid med Individuell plan (IP). PPT har tverrfaglig samarbeid med skoler,
barnehager og andre kommunale tjenester. Både psykologer og pedagoger er
ansatt i Nittedal PPT. De er opptatt av å jobbe i tett samarbeid med foreldre og
barnet/eleven.
Åpen tid – tverrfaglige drøftingsmøter
- Tilbud til barnehager, skoler og foreldre hvor utfordringer og tiltak kan drøftes.
Drøftingene kan også være anonyme. Representanter fra PPT og fra ressursteam
for førskolebarn deltar. https://www.nittedal.kommune.no/publisertinnhold/barnehage-og-skole/spesialpedagogiske-tjenester/#heading-h3-2
Barnevernet
- Skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse
og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og skal bidra til at barn og
unge får gode oppvekstsvilkår. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å
avdekke omsorgssvikt, adferdsproblemer, sosiale og emosjonelle problemer så
tidlig at varige problemer kan unngås gjennom målrettede tiltak. Barnevernet
skal også medvirke til at barns interesser på generelt nivå ivaretas av andre
offentlige organer. Dette gjøres gjennom samarbeid med andre sektorer og
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forvaltningsnivåer. https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/helseomsorg-velferd/barnevern/
Avdeling for bosetting og integrering
- Har ansvar for å iverksette Nittedal kommunes plan for mottak, bosetting og
integrering av flyktninger. https://www.nittedal.kommune.no/publisertinnhold/helse-omsorg-velferd/flyktning-og-integrering/
Eksterne tjenester
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
- BUP Grorud foretar undersøkelse, gir råd og behandlingstilbud til barn/ungdom
(0-17 år) med psykiske vansker og til deres familier.
Tilbudet retter seg til barn og unge i Nittedal kommune og i bydelene Grorud og
Stovner.
For å kunne få et tilbud ved poliklinikken må barnet/ungdommen henvises fra
fastlege/lege/barnevernleder på eget henvisningsskjema.
Spesialutdannet helsepersonell vil vurdere å utrede hva de psykiske vanskene
kan dreie seg om og gi et egnet behandlingstilbud til barn/ungdom og familie.
Behandlingsopplegget vil ofte innebære samarbeid med kommunale tjenester
som skole, helsestasjon og/eller andre.
Sped- og småbarnsteamet
- Gir spesialtilpassede tilbud til barn fra 0 år til og med 5 år og til deres familier.
Telefon: 22 16 83 70
Besøksadresse: Rosenbergveien 15 - 1. etasje, 0963 Oslo
Politiet
- Er opptatt av å forebygge kriminalitet og straffbare handlinger blant barn og
unge. Politiet er avhengig av godt samarbeid med brukere, publikum og andre
private og offentlige institusjoner. Dersom du er bekymret for eget eller andres
barn/ungdom, er det viktig at du kontakter politiet i situasjoner der du tenker at
politiet bør informeres. https://www.nittedal.kommune.no/publisertinnhold/felles-informasjon/nodnumre-og-beredskapstelefoner/

Orientering om taushetsplikt og opplysningsplikt.
De ansatte i barnehagen er omfattet av taushetsplikt og i visse tilfeller av
opplysningsplikt. Kravet om taushetsplikt følger av barnehageloven § 20.
Opplysningsplikten følger av bestemmelsene i § 21 om opplysningsplikt til
sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og i § 22 om
opplysningsplikt til barneverntjenesten. De er kun opplysningsplikten til
barneverntjenesten som gjelder uten hensyn til taushetsplikten.
Taushetsplikt
Bestemmelsen om taushetsplikt i barnehageloven § 20 fastslår at det er de
generelle reglene om taushetsplikt, slik disse fremkommer i forvaltningsloven §§
13 til 13f, som gjelder for alle godkjente barnehager, kommunale og private. Her
nevner vi spesielt taushetsplikten som gjelder noens personlige forhold.
Regelverket inneholder også bestemmelser om krav til samtykke fra den de
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taushetsbelagte opplysningene gjelder i forbindelse med heving av
taushetsplikten.
Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten
Etter barnehageloven § 21 skal barnehagepersonalet gi sosialtjenesten og den
kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid
være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra kommunens side, og skal
av eget tiltak gi sosialtjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten
opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter
samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av
taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer. Bestemmelsen om at
opplysningene normalt skal gis av styrer er en saksbehandlingsregel og fritar
ikke den enkelte ansatte fra opplysningsplikten. Opplysningsplikten gjelder for
alle ansatte i barnehager.
Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Etter barnehageloven § 22 skal barnehagepersonalet i sitt arbeid være
oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi
opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt,
jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist
vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra
de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester,
plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt
gis av styrer. Bestemmelsen om at opplysningene normalt skal gis av styrer er
en saksbehandlingsregel og fritar ikke den enkelte ansatte fra
opplysningsplikten. Opplysningsplikten gjelder for alle ansatte i barnehager.
Nytilsatt i Nittedalsbarnehagene!
Det å være nytilsatt i barnehage er både spennende og byr på mange
utfordringer. Vårt mål er at alle barn skal få rett hjelp til rett tid. Dersom du
fortsatt er i tvil om hvor du kan få hjelp, er du alltid velkommen til å ta kontakt
med en av oss for veiledning eller støtte.

Med vennlig hilsen enhet for barnehager og forebyggende tjenester v/
Thomas Jahnsen: thomas.jahnsen@nittedal.kommune.no
Konsulent
Merethe Mikalsen: merethe.mikalsen@nittedal.kommune.no
Barnehagefaglig rådgiver
Anette Juul Pedersen: anette.juul.pedersen@nittedal.kommune.no
Enhetsleder
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