
Marker kommune  -  barnehagene 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

«Implementering av ny Rammeplan for barnehager i Marker kommune» 

 

Bakgrunn for prosjektet: 

Kunnskapsdepartementet har revidert Rammeplan for barnehager og gitt Ny Rammeplan for 

barnehager gyldighet fra 1.8.2017. Fylkesmannen i Østfold gir føringer om forventninger til 

implementering av ny Rammeplan. Eier er ansvarlig for implementeringen. Marker 

kommune ivaretar føringene gjennom et felles prosjekt mellom private og kommunale 

barnehager i Marker. Barnehagenes styrere i Marker har et felles ønske om å arbeide med 

kvalitetsutvikling på tvers av kommunale og private virksomheter. 

Prosjektet omfatter: 

Kommunal og private barnehager i Marker kommune. Det skal gjennomføres i et 

tidsperspektiv av 1.9.2017 – 6.3.2018. Prosjektet skal evalueres i mars 2018. 

Hensikten med prosjektet: 

 Marker kommunes barnehageansatte i private og kommunal barnehage  

- tilegner forståelse og eierforhold til ny Rammeplan 

- utøver sin yrkesutøvelse i tråd med føringer i ny Rammeplan 

- utvikler  trygghet, selvstendighet og yrkesstolthet i egen yrkesutøvelse 

 I Marker kommune opplever brukerne høy grad av kvalitet i barnehagetilbudet. 

Suksesskriterier for prosjektet: 

 Implementeringen involverer alle ansatte med pedagogiske arbeidsoppgaver i 

barnehagene i Marker 

 Rådgiver for barnehager leder prosjektet på en strukturert og tydelig måte 

 Styrerne i den enkelte barnehage brenner for å utforske og reflektere forholdet 

mellom Rammeplanens føringer og praksis i egen virksomhet. 

 Det settes av tid til prosjektet i den enkelte barnehage 

 Samlingene med alle barnehagene har sterkt faglig fokus og variasjon 

Økonomi i prosjektet: 

 Eventuelle vikarutgifter dekkes av den enkelte barnehage 

 Lønn og overtid for kveldsmøter erstatter barnehagens egne møter og dekkes følgelig 

av barnehagen. 

 Kaffe og frukt på felles personalmøter  1.500 .- 

 Bevertning på planleggingsdag   4.000,- 

 Utgiftene belastes rådgivers konto for videreutvikling i barnehage. 

  



 Progresjon / fremdrift. 

TID AKTIVITET ANSVAR 

1.9.17 Styrersamling. Vi bestemmer fremdrift og 
innhold til prosjektet.  

Rådgiver 
Styrere 

19.9. Første personalmøte for alle 
barnehageansatte med pedagogiske 
arbeidsoppgaver. 
Presentasjon av prosjektet og kveldens tema 
Alle ansatte har lest kap 1 og 2 i Ny 
rammeplan i forkant av møtet 
Gruppearbeid på tvers av barnehagene 

Rådgiver 
 
 
 
Alle 

19.9 – 
10.11 

Mellomperiode med arbeid med kap 3. 
«Barnehagens formål og innhold» 
Barnehagen gjør forskning i egen virksomhet 
og forbereder læringsøkt for de andre bhg 
Les kap 3 i mellomperioden 

Styrer 
Alle ansatte 
 
 
Alle ansatte 

29.9.17 Styrersamling. Vi arbeider med kap 7; 
«Barnehagen som pedagogisk virksomhet» 

Rådgiver 
Styrere 

10.11.17 Felles planleggingsdag for alle barnehagene. 
Barnehagene holder læringsøkter for 
hverandre. Nye tema er Barns medvirkning 
og språk.Gruppearbeid på tvers av bhg 
Les kap 4 før samlingen 

Rådgiver 
Alle 
 
 
Alle 

10.11.17 – 
6.3.18 

Mellomperiode med arbeid med tema 
medvirkning. Forskning og dokumentasjon i 
egen virksomhet legges frem neste samling. 

Styrere 
Alle ansatte 

1.12.17 Interkommunalt kurs for styrere: Tema er 
implementeringa av Rammeplan i et 
langsiktig perspektiv. 

Styrere 

5.1.18 Styrersamling; Barnehagen som pedagogisk 
virksomhet fortsetter. Fokus på 
allmennpedagogisk kompetanse i 
barnehagen. Vi planlegger møte med 
pedagogiske ledere og førskolelærere 

Rådgiver 
Styrere 

9.2. Felles møte for styrer og pedagogiske ledere 
/ førskolelærere; Tema er; «Tilrettelegging 
av det allmennpedagogiske tilbudet knyttet 
til barn som utfordrer oss».  

Rådgiver 
Spesialpedagog 
Alle 

6.3.18 
 

Felles personalmøte for alle barnehagene. 
Barnehagene har læringsøkter for hverandre 
i forhold til tema Medvirkning. 
Gruppearbeid på tvers av barnehagene 
Evaluering av prosjektet 

Rådgiver 
Alle 
 
 
Alle 

1.4.18 Evaluering av prosjektet oppsummeres. 
Videreføring vurderes og drøftes i 
styrergruppen med rådgiver. 

Rådgiver 



 

 


