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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/614 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/11 Kommunestyret 25.10.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte 27.09.2011 godkjennes. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  037  
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  04.10.2011 
Saksmappe:  06/90 
 

 

 

Miljørettet Helsevern Indre Østfold IKS – Oppsigelse av avtale 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 11.10.2011 
50/11 Kommunestyret 25.10.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker Kommune sier opp sin avtale om deltagelse i Miljørettet helsevern Indre Østfold IKS 
med virkning fra 01.07.12 med hjemmel i selskapsavtalens §15. 
Marker kommune vil søke samarbeid med kommunene i Indre Østfold om lovpliktige 
oppgaver som kommunene til enhver tid har innen området miljørettet helsevern. 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 11.10.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Marker Kommune sier opp sin avtale om deltagelse i Miljørettet helsevern Indre Østfold IKS 
med virkning fra 01.07.12 med hjemmel i selskapsavtalens §15. 
Marker kommune vil søke samarbeid med kommunene i Indre Østfold om lovpliktige 
oppgaver som kommunene til enhver tid har innen området miljørettet helsevern. 
 
 
 
Bakgrunn: 
Marker kommune har deltatt i Miljørettet helsevern Indre Østfold og fått dekket lovpliktige 
oppgaver innen miljørettet helsevern i dette interkommunale selskapet. Når det nå er slik at 
Aremark, Eidsberg, Askim, Rakkestad og Spydeberg har meldt oppsigelse av avtalen fra 
1.7.12, vil det gi store konsekvenser for de gjenværende eiere både faglig og økonomisk.  
Samhandlingsreformen gir endringer i kommunens ansvar og oppgaver i fremtiden.  
 
Vurdering: 
At fem kommuner, herav de to største nå har valgt å melde seg ut av selskapet, vil ha store 
konsekvenser for de gjenværende kommuner og for Miljørettet helsevern I.Ø. Av hensyn til 
selskapets medarbeidere og fagmiljøet, er det også avgjørende at det blir gjort en avklaring av 
situasjonen. 
 
Marker kommune vil vanskelig kunne dekke fagområdene innenfor egen kommune. Ut fra en 
faglig og økonomisk vurdering bør Marker kommune søke et interkommunalt samarbeid om 
de ansvarsområdene man i dag får dekket gjennom Miljørettet helsevern.  
 
 
 



  Sak 50/11 
 

 
Konklusjon: 
Marker Kommune sier opp sin avtale om deltagelse i Miljørettet helsevern Indre Østfold IKS 
med virkning fra 01.07.12 med hjemmel i selskapsavtalens §15. 
Marker kommune vil søke samarbeid med kommunene i Indre Østfold om lovpliktige 
oppgaver som kommunene til enhver tid har innen området miljørettet helsevern. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  M50 &16 
Saksbehandler: Eva Heed 
Dato:  04.10.2011 
Saksmappe:  11/63 
 

 

 

Fritak fra gebyr for hytterenovasjon - prinsipiell sak  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/11 Plan- og miljøutvalget 11.10.2011 
51/11 Kommunestyret 25.10.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune følger samme praksis som nabokommunene.  Alle hytter, fritidshus, 
ubebodde boliger, husmannsplasser, skogshusvære og lignende skal betale hytterenovasjon. 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget - 11.10.2011 
 
Behandling: 
Gunnar Leren fremmet følgende forslag til vedtak i tillegg til rådmannens: 
Utvalget oversender saken til kommunestyret for endelig godkjenning. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med Gunnar Leren sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune følger samme praksis som nabokommunene.  Alle hytter, fritidshus, 
ubebodde boliger, husmannsplasser, skogshusvære og lignende skal betale hytterenovasjon. 
 
Utvalget oversender saken til kommunestyret for endelig godkjenning. 
 
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt søknader om fritak fra hytterenovasjon.  Kommunal forskrift for 
innsamling m.v. av husholdningsavfall m.v. åpner i § 5 for at kommunen kan unnta enkelte 
eiere fra ordningen, og en ønsker en prinsipiell avklaring av dette. 
 
Bakgrunn: 
Forurensningsloven pålegger kommunene å sørge for innsamling av husholdningsavfall. I dag 
skal alle som har hytter, fritidshus, ubebodde boliger brukt som fritidsbolig, husmannsplasser 
og skogshusvære (heretter benevnt hytter) være pålagt å betale hytterenovasjon.  Kommunen 
har i år fått flere henvendelser om fritak fra denne avgiften.  De fleste av disse kommer fra 
eiere av landbrukseiendom i kommunen som har hytter på samme eiendom.  De oppgir at 
hyttene ikke er i bruk til annet enn dagsbesøk, eller en overnatting en sjelden gang.  Da tar de 
med seg avfallet hjem og benytter seg av avfallsdunk der.   
 
Kommunal forskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall m.v. sier i § 5: Alle huseiere i 
kommunen omfattes av kommunenes renovasjonsordning.  Kommunen kan etter søknad unnta 
enkelte huseiere fra ordningen. 
 
Det er derfor ønske om en prinsipiell vurdering av hvordan dette skal praktiseres. 



  Sak 51/11 
 

 
 
Vurdering: 
Kommunen har opp gjennom årene fått mange henvendelser og søknader fra hytteeiere om 
fritak fra renovasjonsgebyret. Disse ble avlått.  Det har vært en streng praksis på at alle skal 
være med å betale for renovasjon.  Det er kun gitt fritak ved sykdom (eieren kan ikke benytte 
hytta) eller når bygningen er i så dårlig stand at den ikke kan brukes.   
 
Det er forståelse for at flere synes det er urimelig å betale renovasjonsavgift for en hytte som 
benyttes sjelden, eller som ligger i nærhet av egen bolig. Hvor ofte en hytte er i bruk, er 
umulig for kommunen å følge opp.  Vi har erfaringer fra at vi får beskjed når en bygning ikke 
benyttes, men svært sjelden får beskjed når den tas i bruk igjen. Praksis som følges i Marker 
og våre nabokommuner kan virke streng, men det er viktig at vi har en praksis som er enkel 
for kommunen å følge opp, og som virker rettferdig. 
Det er mange i kommunen som bor i enebolig eller leilighet, som har hytte annet sted i 
kommunen.  En ser ingen forskjell på bruken om hytta ligger på samme eiendom eller om det 
er forskjellige eiendommer. 
 
Vi har forhørt oss med noen av nabokommunene om hvordan hytterenovasjon praktiseres der, 
og har fått opplyst at de har tvungen renovasjon for alle hytter.  De følger definisjonen som 
ble gjort i et møte med IØRs (Indre Østfold Renovasjon) medlemskommuner den 07.09.04.  
Der ble en hytte definert slik: En hytte regnes som hytte når beboerne har rom for hvile og 
anledning til matstell.  Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen skriver i brev av 
15.09.04 om husholdningsavfall fra hytter bl.a. følgende: Det er opp til den enkelte kommune 
gjennom forskrift å sørge for at alle tilgjengelige boenheter med husholdningsavfall har 
tilbud om innsamling og gjenvinning.   
 
 
Konklusjon: 
Marker kommune følger samme praksis som nabokommunene.  Alle hytter, fritidshus, 
ubebodde boliger, husmannsplasser, skogshusvære og lignende skal betale hytterenovasjon. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  146 A10  
Saksbehandler: Tove Skubberud Wang 
Dato:  04.10.2011 
Saksmappe:  11/143 
 

 

 

Godkjenning av barnehageplan 2011-2014  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 11.10.2011 
52/11 Kommunestyret 25.10.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Barnehageplan for 2011-2014 godkjennes. 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 11.10.2011 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

Barnehageplan for 2011-2014 godkjennes. 
 
Bakgrunn: 
 

Marker kommune har også tidligere hatt en barnehageplan. Den gjaldt fra 2007 – 2009 og 
skulle evalueres etter dette (sak 5/10 fra Oppvekst og omsorgsutvalget). Vårt mandat var å si 
noe om kapasiteten på det eksisterende barnehagetilbudet har i dag sett opp mot behovet vi 
har for de kommende fire årene. 
 
Dessuten skulle vi lage en felles plattform for barnehagene når det gjaldt kvalitet.  
Utvalgets representanter har vært Camilla Husebråten, Marianne Røen, Morten Bakker som 
representerte politikerne. Alison Dehli har representert eierne av de private barnehagene, 
Sylvia Brandsrud har representert arbeidstakergruppen og Tove Skubberud Wang var med 
som styrer i den kommunale barnehagen. 
 
 
Vurdering: 
 

Vi skulle her si noe om noen felles kvalitetskriterier vi har i kommunens barnehager. Det 
inneholder barnehagenes egne utsagn om styrker de har, om våre felles samarbeidspartnere 
osv. Vi har også sagt noe om bemanning, sosial kompetanse, trygge og kompetente voksne og 
samarbeid med foreldre.  
 
Kapasitet er en usikker faktor i Marker kommune. Vi har årlig fødselstall som varierer fra 18 
til 45. Hva prognosen blir vet vi ikke, men det vi vet er at det hittil i år er 19 fødte barn i 
kommunen. Det vi også kan si noe om er at flere og flere ønsker barna sine inn i barnehagen 
fra de er 1 år. De ønsker også større plasser til barna sine. Vi som jobber i barnehagen er blitt 
viktige brikker i barnas liv. Vi har også pr. 1. september 2011 lange venteliser for de som 
ønsker plass utover høsten. 



  Sak 52/11 
 

 
Gruppa synes det er vanskelig å ta stilling til hva som skal gjøres når det kommer noen som 
ønsker plass utenom hovedopptak, og alle barnehagene har fylt opp med maks antall barn pr. 
pedagog.  
 
 
Vedlegg: 
 

Barnehageplan for 2011-2014 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:  01.12.2009 
Saksmappe:  06/242 
 

 

 

 
Eventuell spørretime  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/11 Kommunestyret 25.10.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  
(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 
 
«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 
 
 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    
 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  
 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  
 kommunestyrets møte. 
 
 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  
 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 
 
En viser til vedlagte saksframlegg. 
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1.0  Innledning 
Marker kommune hadde en barnehageplan som gjaldt fra 2007-2009. Det ble på 
møte i Oppvekst og omsorg vedtatt å revidere barnehageplan.   
Se nærmere opplysninger i sak 5/10 fra Oppvekst og omsorg. 
 
1.1  Utvalgets mandat  
Rådmannens forslag til vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget sak 05/10. 
Mandat:  


- kapasitet – eksisterende barnehagetilbud i kommunen i dag sees opp mot 
behovet vi har de nærmeste fire årene.  
- kvalitet - noen felles kvalitetskriterier utarbeides for barnehagene i kommunen.  
- planarbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2010. 


 
På grunn av blant annet sykdom søkte gruppa om utsettelse. 
 
1.2  Utvalgets representanter 
Følgende politikere skulle delta i arbeidet: 


Camilla Husebråten KrF 
 Marianne Røen Sp 
 Morten Bakker Ap 
I tillegg ønsket Rådmann å inkludere de ikke-kommunale barnehagene med en 
representant fra eierne: 
 Alison Dehli 
Arbeidstakergruppa skulle også ha med en representant. Fra Utdanningsforbundet 
møtte: 
 Sylvia Brandsrud 
I tillegg er styrer i Grimsby barnehage med som representant og sekretær: 
 Tove Skubberud Wang 
 
1.3  Høring 
Planen har vært ute til høring hos: 


- Alle barnehagene v/eiere/styrer/pedagogiske ledere 
- FAU medlemmer i alle barnehagene 
- Skolen 
- Fungerende barnehagemyndighet 
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2.0  Føringer  
Barnehagene har ulike lovverk og rammer og forholde seg til med tanke på drift av 
barnehagene. 
 
2.1 Lov om barnehager, lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager. 


1. august 2010 trådte en ny formålsparagraf i kraft: 


§ 1.  Formål  


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 


 


 § 2. Innhold 


”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.”   


Barnehagen skal blant annet: - gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og 
meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 


- formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen 
kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og 
mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.  


- støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 
kunnskaper og ferdigheter.  


- ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og 
bidra til å utjevne sosiale forskjeller.   


§ 8.  Kommunens ansvar   


Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.  


Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder 
som er bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal 
tilpasses lokale forhold og behov.  


§ 12.  Samordnet opptaksprosess i kommunen   


Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. 
Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn 
til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor 
vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av 
barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.  
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2.2  Kommunale føringer 
Marker kommune har følgende føringer å forholde seg til: 
 


o Kommuneplan 
http://www.marker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/13362/epd
d_id/1947  
o Økonomiplan 
http://www.marker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/13382/epd
d_id/18930  
o Overordnet plan barn og unge 0-18 år 
http://www.marker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/13361/epd
d_id/20758 
  
 


 


3.0 Regler og vedtekter 
Marker kommune har samkjørt sine regler for de private barnehagene og den 
kommunale.  
 
3.1 Opptaksregler, oppsigelsesregler, betaling med mer 
Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 1. mars. Det er felles 
opptakskrets for alle barnehagene i kommunen, felles søknadsskjema og felles 
informasjonsskriv.  
Bruk linken under og kom direkte til søknadsskjema:  
https://kommune24-7.no/Prompt.aspx?SubscriberConsumerID=1ea3fc3f-5073-447b-
a906-306aa53b9f56&eDocumentTemplateID=5035a88c-d7ec-43a2-ae6d-
e3c937a84ae9  
Gjeldene opptaksregler, regler for oppsigelse, betaling med mer er vedtatt i sak 31/06 
i Oppvekst og omsorgsutvalget 26.06.06. 
De samme reglene blir også benyttet av de ikke-kommunale barnehagene. 
Vi vil tilstrebe oss å gi tilbud innen to måneder til de som søker utenfor hovedopptak. 
Se også link om opptakskriterier:  
http://www.marker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/13427/epdd_id/1604
6 
Vi tar også inn barn fra andre kommuner. 
 
3.2  Vedtekter for barnehagene 
Revidert utgave av vedtektene for Grimsby barnehage ble vedtatt i Oppvekst og 
omsorgutvalget i sak 06/07. 
De ikke-kommunale barnehagene revidert også sine vedtekter på samme tid. 
 


4.0 Økonomi 
Fra 1.1.2011 er det slutt på øremerkede midler til barnehagene. Det går da inn i 
rammen som kommunen får overført. Dvs. at fra nå av er finansieringen delt i to; 
foreldrebetaling og kommunal andel. 
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4.1  Rammefinansiering 
Når barnehagesektoren blir rammefinansiert fra 2011 er det kommunen som får 
ansvar for all offentlig finansiering av barnehagene – også de private. Forskrift om 
likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager ble fastsatt 29. oktober 2010. I forskriften presiseres det at kommunen 
plikter å gi offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik at tilskuddet utgjør 
minst 88 prosent av hva tilsvarende barnehage eid av kommunen i gjennomsnitt 
mottar. Departementet har varslet en gradvis opptrapping til 100 prosent økonomisk 
likeverdig behandling i løpet av en femårs periode. I statsbudsjettet for 2011 er det 
forslått at minimumskravet øker til 91 prosent fra 1. august. 
 
Det kommunale tilskuddet er ment å gi støtte til ordinær drift i de ikke-kommunale 
barnehagene. Dette omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og 
administrasjonskostnader. For driftskostnader skal det beregnes tilskudd ut fra 
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende 
kommunale barnehager. Av driftstilskuddet skal det i tillegg beregnes et påslag på 4 
prosent som skal kompensere de private barnehagene for 
administrasjonskostnadene i de kommunale barnehagene. For kapitalkostnader kan 
kommunen selv velge om den vil gi tilskudd ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i 
egne kommunale barnehager eller om den vil benytte nasjonale sats. 
 
 
4.2  Økonomi, investering 
I tillegg kommer investeringstilskuddet. Investeringstilskuddet er et engangstilskudd 
til nyetablerte barnehageplasser som tilfaller den som driver barnehagen (eier av 
barnehagevirksomheten). Formålet med tilskuddsordningen er å sørge for 
barnehageplass til alle som ønsker det. For å nå dette målet skal 
investeringstilskuddet bidra til å dekke deler av anleggskostnadene (tomte- og 
byggekostnader) ved nybygg, tilbygg eller ombygging og dermed redusere 
finansieringsbehovet (behovet for lån eller egenkapital). Etableringen må føre til en 
faktisk økning i antall barn med barnehageplass. 
 
Satsene for 2011: 
 
Per barn under tre år (barn født 2007 eller senere)   
Deltidsplass (under 33 timer per uke) kr 25 000. Heltidsplass (33 timer eller mer per 
uke) kr 50 000.  
 
Per barn over tre år (barn født 2006 eller tidliger e)  
Deltidsplass (under 33 timer per uke) kr 21 500. Heltidsplass (33 timer eller mer per 
uke) kr 43 000. 


Søknad om investeringstilskudd fremmes på blankett F-4196 Søknad om 
investeringstilskudd til nye barnehageplasser. Barnehageeier sender søknaden til 
kommunen. Kommunen kontrollerer søknaden og sender den videre til 
fylkesmannen. 


 
4.3 KOSTRA 


KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering. Dette er et rapporteringssystem for 
alle kommunene. Her rapporter alle kommunene inn hva de bruker av tjenester og 
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ressurser i de ulike virksomhetene. Her finner man tall på økonomi, skole, helse, 
kultur, miljø, barnehage osv. Ut av disse tallene kan man se prioriteringer, 
dekningsgrad og produktivitet. 
 
Går man inn på utvalgte nøkkeltall for 2010 kan man se at nettodriftsutgifter i Marker 
kommune pr innbygger 1-5 år er 9 371. I 2009 var det 12 682 og i 2008 var det 
7 386. Dette svinger mye fra år til år – noe som antas å skyldes flere forhold, men 
stikkord vil være små tall som utgangspunkt medfører store svingninger ved 
driftsendringer, endringer i statlig finansiering over tid og avvikende KOSTRA-
rapportering (kvalitet). 
Det vi vet er at disse tallene i denne perioden var øremerket til barnehagene. Dette 
kan komme til å utgjøre forskjeller når KOSTRA for 2011 kommer. 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







8 
 


5.0 Barnehagetilbudet i kommunen 
Det er fire barnehager i Marker kommune. Tre er private og en er kommunal. Her kan 
du lese litt om deres særpreg. 
 


5.1      Grimsby barnehage 
Med stjerner i øya, og skrubbsår på knea. 


 
Grimsby barnehage er den eneste kommunale barnehagen i kommunen. Vi har tre 
avdelinger. Avdelingene er aldersinndelt, men vi samarbeider også på tvers. 
Barnehagen holder åpent fra 06.00 til 17.00. Vi har åpent hele året, og holder bare 
stengt 5 planleggingsdager i året, julaften og nyttårsaften.  
Barnehagen holder til i gamle Grimsby skole som ligger ca 3 km fra Ørje. Vi har store 
og romslige lokaler, og i 2010 ble hele barnehagen renovert etter en vannlekkasje. 
Ute har vi enorm plass, og i skogen i nærheten har vi en lavvo.  
Vi er opptatt av at barna skal bli gode lekere, og bli sosialisert. Derfor har vi ofte 
lekegrupper som gjør at de voksne lettere kan få kontakt med enkeltbarnet. På denne 
måten kan vi se enkeltbarnet og legge til rette for dem. Vi tenker at dette er tidlig 
innsats.  
To ganger i uken samler vi skolestarterne. Den ene dagen er de ute på tur, den 
andre dagen er de inne og ”jobber” med skoleforberedende aktiviteter. Dvs. bli kjent 
med ulike matematiske figurer, snakke om størrelser, fargelegge, se på tall, 
bokstaver, klappe stavelser med mer.  
Grimsby barnehage vil ha glade, undrende og nysgjerrige barn. Vi skal være gode 
forbilder, som viser alle at barn kan lære gjennom lek.  
 


5.2       Tussilago barnehage 
Et TRYGT sted å være, et MORSOMT sted å lære!  


 
Eier er Grete Klund Ørken 
0-6 år: Tussilago barnehage holder til i et tidligere bolighus i Ørje sentrum. Vi har et 
stort og variert uteområde som gir utfordringer for store og små hele året. 
Åpningstiden er kl. 6.45-16.45. Barnehagen er stengt 4 uker i juli, jule- og 
nyttårsaften, samt 5 planleggingsdager i året. 
Barnehagen er inndelt i 3 avdelinger, og har pr 01.03.2011 46 barn i alderen 0-6 år. 
I Tussilago barnehage er vi opptatt av at alle skal ha det bra! Vi setter av god tid 
til LEK både ute og inne. Gjennom leken lærer barna å ta hensyn til hverandre. 
Vi låner gymsalen på skolen for å ha god plass til FYSISK AKTIVITET. I tillegg er vi 
ofte på TURER i nærområdet. Da har vi med mat og drikke, og tar en god pause. 
Mulighetene er varierte i barnehagen: lek, omsorg, trøst, hvile, lesegrupper, forming, 
læring, tur... Sammen med de andre barnehagene arrangerer vi treff for 
skolestarterne det siste året før skolestart for at de skal bli kjent med hverandre. 
Barn og voksne sammen skaper en trygg og morsom hverdag i Tussilago 
barnehage!  
 


5.3      Annen etasje barnehage 
I de beste hender.  


Filadelfia Ørjes nye barnehage, Annen Etasje Barnehage, flyttet inn i nyoppussede 
lokaler august 2006. Året etter sto nyrenovert lekeplass klar til allsidig bruk. 
 
Barnehagen er en eneavdelings barnehage med 18 plasser. Vi er godkjent for barn i 
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alderen 1 til 5 år. Barnehagen har en utvidet praktisering av det kristne 
verdigrunnlaget i fht formålsbestemmelsen. 
 
Barnehagen er sentralt plassert i Ørje, men ligger i et skjermet og tilbaketrukket 
område. Vi har lett tilgang til opplevelser i skog og mark, og benytter oss ofte av turer 
i nærmiljøet. Vi avsetter mye tid til lek, både inne og ute, og anser leken som 
særdeles viktig i tilegning av sosial kompetanse og opprusting mot skolestart. 
 
Dagen skal bære preg av en stor dose glede og humor , kreativitet og 
skaperglede . Den skal ha fleksibilitet og spontanitet , og den skal gi ungene gode 
muligheter for læring gjennom erfaringer og opplevelser.  
 
Den voksne skal være sitt ansvar bevisst slik at det beste for barna blir ivaretatt. Vi er 
opptatt av nærhet og medvirkning, engasjement og deltakelse. 
 
 


5.4     Øymark barnehage 
Tro, håp og kjærlighet 


 
Øymark barnehage er en privat barnehage, eiet av Marker Normisjon.  
 
Barnehagen har en unik beliggenhet med umiddelbar nærhet til skogen, 
Øymarksjøen og kirken. Dette gjenspeiler også innholdet i vårt pedagogiske tilbud. Vi 
har romslige arealer både ute og inne, slik at vi kan gi barna varierte opplevelser, 
utviklings- og aktivitetsmuligheter. 
 
Vi har utarbeidet en pedagogisk plattform som lyder slik: 
 
Vi ønsker at vår barnehage skal ha et inkluderende og anerkjennende miljø, og at 
store og små skal respektere hverandres ulikheter. Vi ønsker at barna skal få utvikle 
seg i sitt eget tempo, at de får bruke kropp og sjel i et miljø preget av trygghet, humor 
og glede. 
 
Øymark barnehage drives med utvidet kristen formålsparagraf. 
 
Barnehagen tar imot barn fra 0 år. Åpningstidene er fra 7.00 til 16.30 mandag t.o.m. 
fredag. Vi kan tilby ulike plasser fra 40-100%. Barnehagen har stengt i skolen jul- og 
påskeferie, samt sommerferie fra midten av juli til midten av august.  
 
Vi baker brød de dagene vi ikke har varm lunsj. Minst en gang i uken tilbereder vi 
varm lunsj, hvor fiskeretter er en naturlig del av menyen vår.  
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6.0 Kapasiteten de neste fire årene  
Vår oppgave med å si noe om kapasiteten i barnehagene frem mot 2014 er veldig vanskelig.  
Vi ser at flere og flere ettåringer ønsker plass, og at de også ofte er der på full tid (100 %). I 
2014 er de barna som er født i 2008 skolestartere, og i denne mellomperioden har de to minste 
kullene vi har oversikt på startet i skolen (se tabellen i 6.1). Frem til nå vet vi bare at 19 barn 
er født i 2011. Hva tallene for 2012 blir vet vi ikke, men som vi ser av tabellen kan det bli 
minst 30 barn på vei inn i barnehagene ved neste hovedinntak.  
For å kunne ta i mot alle disse barna ser vi at vi kommer til å få behov for flere førskolelærere 
enn det vi har i dag, ettersom det bare 25 går fra barnehage til skole høsten 2012. Pr i dag 
kjører alle barnehagene med maks antall barn pr pedagog (se kap 7.1).  
Det er gledelig for kommunen at barnehagene pr i dag er fulle. Vi ser også at flere ønsker 
plass utover høsten og søker etter hovedopptak. Dette viser hvor uforutsigbart det er å drive 
barnehage. 
Slik det ser ut i dag må vi ha inn flere pedagoger allerede etter hovedopptaket våren 2012.  
 


6.1   Antall barn i kommunen og antall barn som har  
barnehageplass pr 15.08.2011 


 
Årstall  Antall barn i  


barnehagen 
Antall barn som 
bor i kommunen  


2006 25 25 
2007 19 (1 fra en annen kommune) 18 
2008 38 42 
2009 28 36 
2010 24 (1 fra en annen kommune, 2 fra Sverige) 45 
2011 0 19 (pr. 15.08.11) 
 
 


7.0 Kvalitet i barnehagene  
Marker kommune ønsker å fremstå som en kommune som tenker barnets beste. Da 
har vi valgt å ha noen fokusområder. Ansvaret for disse fokusområdene ligger hos 
hver barnehage og barnehagemyndigheten i kommunen.  
 
7.1  Bemanning 
I § 18 i Barnehageloven står det at bemanning skal være tilstrekkelig slik at 
personalet kan drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 
 
Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over 3 år, 
og en pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under tre år. 
Marker kommune skal tilstrebe seg å ha flere pedagogiske ledere pr. avdeling. De 
ufaglærte skal også få tilbud og anledning til å ta utdanning innen faget. 
 


”Hva som er tilstrekkelig bemanning, skal vurderes ut fra barnegruppens størrelse 
og barnas behov. Med begrepet tilfredsstillende pedagogisk virksomhet menes at 
barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at den drives i 
samsvar med de krav til formål og innhold som framgår av formålsbestemmelsen, 
innholdsbestemmelsen, bestemmelsen om barns rett til medvirkning og 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Bestemmelsen må ses i 
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sammenheng med forskrift om pedagogisk bemanning, som er gitt med hjemmel i 
§ 18 femte ledd. I forskriften § 1 er det satt en norm for det maksimale antall barn 
en pedagogisk leder kan ha ansvar for.” (Fra Veileder om kravene til pedagogisk 
bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011) 


 
 
Økt pedagogtetthet fører til at det blir flere som har kompetanse til å se enkeltbarnet, 
de er med på å fange opp barn som er i gråsonen. Gjennom tidlig innsats er vi med 
på å forebygge for videre problemer og at vi kanskje på sikt kan redusere enkelt 
vedtak i skolen. 
 
 
7.2 Sosial kompetanse 
Rammeplan for barnehagene legger vekt på barnehagens rolle når det gjelder 
sosialiseringsprosessen. Det er gjennom aktive og tydelige voksne barn lærer seg til 
å ha anerkjennende og støttende relasjoner med andre. Barn lærer seg samspill med 
andre; barn eller voksne, gjennom gjentatte handlinger og opplevelser. Glede, humor 
og estetiske opplevelser er viktig i barnas hverdag. De må få varierte 
samspillserfaringer, for da blir de gode lekere, viser omsorg og kan leve seg inn i 
andres situasjon og vise medfølelse. Sosial kompetanse er med på å motvirke 
problemadferd som diskriminering og mobbing. 
Vi mener at dersom vi gir barna grunnleggende sosial kompetanse, er vi med på å 
heve kvaliteten på barnehagen som institusjon, og samtidig har vi også gitt barnet en 
god og viktig start i livet.  
I barnehagelovens formålsparagraf står det: 


”§ 1.  Formål  


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 
for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, 
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.  


Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta 
vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 
forutsetninger.  


Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.  


§ 1a. Særlig formål  


Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 
ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon.  
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Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den 
norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller 
livssynsformål.” 


 
 


7.3 Kompetente voksne 
Hva er kompetente voksne? Primæroppgaven er selvfølgelig stell, trøst og hjelp og 
støtte i hverdagen. Det vi trenger i barnehagene er voksne som er der for barnet, er 
lyttende, tydelige, ansvarsfulle, støttende, lekene og nysgjerrige. Marker kommune 
ønsker å ha kompetente voksne som er gode rollemodeller, har et godt språk, er 
gode observatører og tilretteleggere som kan skape et spennende miljø for alle barna 
i barnehagen. 
Vi ser at stadig flere barn tilbringer mer tid i barnehagen en før. Det medfører at de 
som jobber i barnehagen har en større rolle som oppdrager og veileder. 
Foreldre er også blitt mer opptatt av kvalitet i barnehagen, og vi tenker at dersom vi 
har kompetente voksne, heves også kvaliteten.  
 
7.4  Trygghet og trivsel 
Vi ser viktigheten av trygghet og trivsel for alle i en barnehage. Det gjelder barn, 
ansatte og ikke minst foreldre. 
 
Trygghet og trivsel er viktig for at barn skal lære. Venner blir da en viktig faktor for 
barnet. Sammen med gode venner kan man ha felles mål, man kjenner hverandre, 
stoler på hverandre, kommuniserer godt sammen, har gjensidig støtte og de hjelper 
hverandre og løser konflikter som oppstår, og de utvikler en sosial identitet. Det er de 
voksnes oppgave å påse at alle opplever mestring og trygghet i 
barnehagehverdagen.  
 
De ansatte trenger også medarbeidere de kan stole på og som de trives sammen 
med. Et godt og åpent miljø med mye humor, latter og glede er med på å øke 
trygghet og trivsel, og det igjen er med på å heve kvaliteten til liten og stor.  
 
7.5  Samarbeid med foreldre 
Foreldre og foresatte må også føle seg trygge på barnehagen og de ansatte. De 
setter tross at det kjæreste de har igjen i barnehagen. De må føle at de og barnet blir 
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i varetatt, sett og hørt. Kommunikasjonene mellom foreldre og de ansatte må være 
god og åpen. Dette blir utført gjennom foreldresamtaler, daglige henvendelser og 
foreldremøter. Alle barnehagene har foreldre arbeidsutvalg (FAU) og et 
samarbeidsutvalg (SU).  FAU representerer foreldregruppen og er deres talerør mot 
eier og styrer. SU består av representanter fra eier, foreldre og ansatte. Styrer er 
med som sekretær.  
 
7.6 Tilsyn 
Marker kommune skal jevnlig ha tilsyn i alle barnehagene. Dette skal være med på å 
sikre at barnehagene har en drift som forholder seg til lover og regler, men også for å 
se at barnehagene har en progresjon på det faglige.  
Barnehagene skal også en gang i året levere selvangivelse og årsmelding til 
kommunens barnehageansvarlig.  
 


8.0 Tidlig innsats  
Kommunen ønsker å sette fokus på tidlig innsats. Med tidlig innsats tenker vi på det 
forebyggende arbeidet vi kan gjøre i barnehagen. Det kan gå på adferd, språk eller 
andre utfordringer barn kan møte. Dersom barnehagene har ressurser til å sette inn 
tiltak tidlig, mener vi at dette kan spare kommunen på sikt. Jmf. Overordnet 
oppvekstplan barn og unge.  
 
 
 
8.1  Samarbeid med andre instanser 
Alle barnehagene skal ha et tett samarbeid med helsestasjon, barnevern, 
fysioterapeut, skolen, PPT (Pedagogisk-Psykologiske tjenesten) og BUPP (Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk). 
En gang i halvåret kommer helsestasjon og barnevernet ut i barnehagene for å 
observere og veilede de ansatte. Det vil på forhånd bli gitt beskjed til foreldrene som 
kan komme med ønsker om saker de ønsker tilbakemelding på. Dette vil være til 
hjelp og støtte for enkeltbarn og barnegruppa som helhet. Dette for at barnehagene 
skal starte med tidlig og forebyggende innsats.  
Fysioterapeuten skal hvert år komme i barnehagene og observere 4 åringens grov- 
og finmotorikk. Også dette for å forebygge.  
Barnehagene og skolen driver et nært samarbeid, og har utarbeidet et årshjul som 
omfatter blant annet treff en gang i måneden for skolestarter, foreldremøter, osv. 
 


8.1.1 Samarbeid med skolen 
Barnehagene i kommunen har et godt samarbeid med skolen. Vi har et årshjul som 
evalueres etter hvert år og som justeres ved behov. Det omfatter fellesforeldremøte 
på nyåret, møte med faddere og lærere, besøk på skole og SFO (skolens 
fritidsordning) og overlevering av opplysninger om barnet. Det siste er i samarbeid 
med foreldrene.  
Hver enkelt barnehage kan også besøke skole og SFO hver for seg.  
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8.2  Flerspråklige barn  
Med flerspråklige barn mener vi barn som har både mor og far fra ett ikke nordisk 
land.  
Barnehagene må legge til rette for at barnet skal få en best mulig hverdag. Vi må 
gjøre oss forstått og noen ganger bør vi ha tolk eller en tospråklig assistent i en 
overgangsperiode. Det å ha to språk er en stor styrke, og vi bør få foreldrene til å 
snakke sitt morsmål med barna, så kan vi snakke norsk med dem i banehagen. 
 
8.3  Barn med spesielle behov  
I noen tilfeller har vi barn med spesielle behov. Disse barna får en egen 
utviklingsplan og får tett oppfølging. I disse tilfellene er PPT inne og tester, kartlegger 
og gir veiledning i forhold til dette enkeltbarnet. Det blir ofte satt i gang 
ansvarsgrupper rundt barnet, og da er en eller flere av de nevnte innstansene over 
med.  
 


9.0 Oppsummering 
Vi håper at dette kan være et verktøy for barnehagens ansatte og deres 
samarbeidspartnere. Dessuten håper vi at det kan gi en innsikt i barnehagens verden 
for foreldre, politikere og andre interesserte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 





