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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 23.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 29.10.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 1/19 29.01.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen fra møte i oppvekst- og omsorgsutvalget 29.oktober 2018 er tilgjengelig 
elektronisk på kommunens nettside: 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4305986.296.zzsubqinauwtbl/OPOM_Protokoll_18
1029.pdf 
 

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteprotokollen av 29.10.18 godkjennes. 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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RS 1/19 Rådmannen orienterer fra enhetene



 

 

 

 
Referat fra møte mellom Dyrøy kommune og Veilederkorpset 
 
Tid Torsdag 10. januar 2019 
Sted Rådhuset Brøstadbotn 
 
Til stede 
Fra kommunen Håvard Johnsen - kommunalsjef, Tove Fedje - regionkontakt, Venke Heide 

- inspektør og konstituert rektor, Kjell Lillegård - leder hovedutvalg for 
oppvekst og omsorg, Jan-Åge Rydningen - lærer, administrativ støtte for 
rektor og tillitsvalgt 

Fra FM Trine-Lise Nerdal 
Fra VK Erik Slettahaug, Ingunn Marie Myren, Hanne-Guri Hellevang, Bjørn Nøttum 
 

1. Velkommen ved kommunalsjef, presentasjonsrunde 
 

2. Presentasjon fra Fylkesmannen 
v/ Trine Lise Nerdal 
Spørsmål underveis ble besvart. 

 
3. Presentasjon av oppdraget 

v/ Erik Slettahaug 
Det er viktig å koordinerer arbeidet som gjøres sammen med veilederkorpset med 
det utviklingsarbeidet som ellers pågår i kommunen. Kommunen skal ikke starte på 
et nytt utviklingsområde. Veilederkorpset skal gå inn der kommunen og skolene er 
nå. 
 
Det ble en dialog rundt hvilke erfaringer man har med virkningen av veilederkorpset i 
kommuner som har jobbet med veilederkorpset tidligere. Udir har foretatt en 
evaluering av ordningen som viser at ordningen har hatt god effekt. Fylkesmannn 
fortalte at oppfølgingsordningen også er positivt evaluert av OECD. Det ble presisert 
at veiledningsordningen må forankres grundig i alle ledd fra skoleeier til personalet i 
skolen. 
 
Fasene i veiledningsperioden: 
a. Analysefase - våren 2019; mulighet for gjennomføring av Ståstedsanalysen og 
ekstern skolevurdering. 
b. Underveisvurdering 
c. Sluttvurdering 
 
Det er viktig å lage et fremtidsbilde og en plan for hvordan man skal komme dit. 
Veilederkorpset ønsker å komme så tett på skolene som mulig for å sikre at 
utviklingsarbeidet har effekt ut i klasserommet. 
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Veilederkorpset ser for seg to kommunebesøk til våren 2019. 
 
Avtalen mellom kommunen og Udir ble gjennomgått og det ble gjort noe avklaringer 
underveis. 
 

4. Kommunen orienterer 
Leder i kommunalt utvalg har fulgt utviklingen over flere år og man har sett at det har 
vært utfordringer i skolen. Det er gjort ulike grep, men det har ikke gitt ønsket effekt. 
Kommunen har vært en to-nivå kommune siden rundt 2000, men man har de siste 
årene jobbet med å endre dette. 
 
Ny organisasjonsmodell er utviklet i  løpet av de to siste årene. Ny rådmann fra 
1.1.18. Kommunalsjef oppvekst og kompetanse ny fra 1.1.19. Mye er mao. nytt i 
kommuneledelsen i løpet av de to siste årene. Det er også nytt på ledernivå i 
barnehage og skole. 
 
PPT i samarbeid med to andre kommuner, Salangen er vertskommune - totalt 2,8 
stillinger på 400 elever. Kjøper barnevern fra Sørreisa kommune. 
 
Kommunestyrevedtak desember 2018 - IBS og realfagskommune. iPad er kjøpt inn 
1:1 til alle lærere og elever, disse er ikke tatt i bruk. Innkjøpet er politisk vedtatt. 
Kommunen har vært i kontakt med konsulentselskap for opplæring. Det er vedtatt 
innsparing for 2019 på 3,5 millioner. Totalbudsjett for kommunen er 150 millioner 
 
Ståstedsanalyse fra 2010/ 2011, Elevundersøkelsen er gjennomført dette skoleåret, 
ekstern skolevurdering gjennomført ifb. med VFL, kvalitetssystem opl. § 13-10 er ikke 
på plass. Refleks og specter er ikke i bruk. Ungdomsråd har fungert godt den siste 
perioden. 
 
I regionen har man fokusert på lederutvikling i forhold til ledelse av lærernes læring 
med bakgrunn i Viviane Robinson. 
 
Fremtidsbilde: Ønsker å bli en lærende organisasjon med faglig dyktighet, 
imøtekommenhet og nyskapende. Viktig med forankring i hele organisasjonen fra 
elever til politikere. Finne de gode historiene på veien mot et langsiktig mål. 
 

5. Informasjon fra skolen/ skolebesøk Elvetun skole 
Skolen er fulldelt og har 118 elever per dags dato. 
 
Det er 200 % ledelsesressurs ved skolen i tillegg til merkantil ressurs på 40 % som 
etterhvert skal lokaliseres sentralt i kommunen.  
Møte med elevrådet - elever fra 8., 9. og 10. trinn 
Det var dialog rundt læringsmiljø, lærerrollen, miljøet mellom elevene/ i klassen, 
banning og tiltak for å få ned dette. Det var også dialog rundt hærverk ved skolen. 
Det ble sagt litt om at det var ugreit med måter elevene snakket til hverandre på. En 
del surmuling og baksnakking synes også elevrådet skolemiljøet bar preg av. 
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Det har vært og er mobilforbud ved skolen. Ungdomsskolen har et litt “klikkete” miljø. 
Det er ikke så mye fritidstilbud i kommune, de fleste elevene kommer med buss. 
 
Hva skal til for å få en enda bedre skole? Elevrådslederen sa det var lite aktiviteter i 
friminuttene. En sa også at de mente de selv måtte skjerpe seg når det gjaldt 
hvordan de omgikk med og snakket til hverandre. Det var også enighet om at det var 
litt lite kreativitet i undervisningen i noen klasser, men at dette varierte mye mellom 
klassene. 
 
Hva er en god lærer? En som får klassen til å flire, men at man lærer noe samtidig. 
Være flink til å formidle. En som forstår elevene litt. En synes de yngre lærerne var 
flinkere til å forstå elevene. En fortalte at de innledet hvert halvår med å drøfte planen 
for den neste perioden med elevene. 
 
Det er stor forskjell mellom klassene med tanke på hvor mye lekser som blir gitt og 
hvor strengt det er om de blir gjort eller ikke. En elev sa at lærerne ikke ser over eller 
går i gjennom leksene. 
 
Elevene sa at de fikk vite hva de ble vurdert på, brukte begrepet vurderingskriterier. 
Alle elevene kjente til dette. 
 
Alle 10. trinn reiser på tur til Polen, dette er lagt til skoletid. Elevene diskuterer hvert 
år hvor de skal dra og om det skal være faglig eller ikke. 
 
Elevrådet sa ja til at de ville ha møter med oss, men ønsket litt mer informasjon om 
hva arbeidet vårt ville gå ut på. De tok spesielt på seg oppgave knyttet til det med å 
bruke banning på skolen, både observasjon og tiltak mot banning. De presiserte at 
det er mye banning også i lokalsamfunnet. Elevene mener at banning ofte 
forekommer fordi de skal tøffe seg - og det er viktig å være tøff. 
 
Elevrådet utfordret oss og de voksne på at det er stor forskjell på hvordan de utøver 
det å være strenge samt at det kan bli enda flere av lærerne som kan bli flinke til å 
lære bort og forstå deres situasjon. Ønsker at flere lærer løftes til å bli kreative. 
Elevene synes det er vanskelig når de har vikarer som ikke har oversikt over 
fagstoffet eller reglene i klassen. De sa at vikarene ofte har fått lite informasjon om 
hva innholdet i timen skal være. 
 
Elevene mener at det er relativt lite skolevegring 
 
Nyord: Vikarenergi! 
 

6. Oppsummering 
Oppsummering som sikrer felles ståsted i arbeidet videre 
Forslag om uke 15 som tidspunkt for neste besøk fra veilederkorpset. Onsdag passer 
ikke pga. regional samling i DeKom. 
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Det ble gjort en oppsummering av samtalen med elevrådet. 
 
Veilederkorpset anbefaler at avtalen mellom kommunen og Udir behandles politisk 
og vedtas i kommunestyret. 
 
Referat sendes til: 
havard.johnsen@dyroy.kommune.no 
Tove.fedje@malselv.kommune.no 
fmtrtln@fylkesmannen.no 
Venke.heide@dyroy.kommune.no 
Håvard videresender til andre aktuelle mottakere. 
 
Tilbakemeldinger fra kommunen 
Kommunen synes tonen med veilederkorpset er god og at det er skapt et godt 
utgangspunkt for arbeidet videre. Det er viktig å gjøre en jobb med 
forankringsarbeidet. 
 
Tillitsvalgt og regionkontakt har også opplevd dagen og starten som positiv. 
Veilederkorpset fikk positiv tilbakemelding på sin opptreden i møtet med elevrådet. 

 
Matrise for arbeidet våren 2019 

Oppgave Ansvar Tid Kommentarer 

VK kontaktperson 
● Kommune 
● Elvetun skole 

 
Bjørn 
Ingunn 

  

Skape forståelse og motivasjon 
for samarbeidet med 
Veilederkorpset. 

Rektor Januar og 
februar 

 

VK-medlemmene tar kontakt 
med sine kommuner og skoler 

Veilederne Uke 3/ 4  

Vurdere ekstern skolevurdering 
våren 2019. 

 31. januar Udir har noe begrenset 
kapasitet, så vi vet ikke om 
vi får selv om vi ønsker. 

Analysearbeid 
 - Ståstedsanalysen 
 
 - Andre undersøkelser 
 - Revisjonsrapporten 
 - Tilsynsrapport(er)? 
 - Tilstandsrapport 
 - Lokale planer 

 
Kommunal-
sjef/ rektor 

 
28. feb 
31. mar 

 
Fase 1 og 2 
Fase 3 
 
Kommunen sender 
politiske vedtak og planer 
som må tas hensyn til. 

Kommunebesøk veilederkorpset  Uke 13 Fellestid mandag 14.45 - 
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16, kan flyttes til tirsdag. 
 
Hovedutvalget har møte 
tirsdag 26. mars kl. 09. 
 
Onsdag 27.3 er det 
lærende nettverk for eiere, 
rektorer og ledere i 
DeKom. 

Sikre involvering og forankring 
ved valg av satsingsområder 
(maks 2). Dokumenteres (elever, 
foreldre, ansatte). 
Veilederkorpset kan være 
samtalepartnere ved behov. 

Rektor   

Lage utviklingsplan som gjelder 
for skoleåret 19/20. 

Kommune: 
 
Skole: 
Rektor 

 
 

 

Kommunebesøk veilederkorpset  Uke 19 Torsdag 9. passer dårlig 
pga. formannskapsmøte 

Behandling av plan i 
kommunestyret 

 13. juni  
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 

TROMSØ 
Strandvegen 13 
9007  TROMSØ 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2019/20 
Karl Johan Olsen 
91535349 
 
 
11.01.2019 

 
 

Forespørsel om vurdering av pasientsikkerhet 

Viser til vedlagte avisoppslag der pårørende til en pasient «varsler om kritikkverdige forhold ved 
sykehjem og legesituasjon i Dyrøy Kommune». I dette oppslaget, og i samtale med pårørende i 
ettertid, kommer det fram at pårørende er av den oppfatning at fylkesmannen oppretter tilsynssak 
automatisk ved slike oppslag. Dette anser undertegnede som lite sannsynlig. 
 
For kommunens del var det mange faktorer som ble brakt frem samtidig, det var verken etisk 
eller juridisk forsvarlig å utdype pasientsituasjonene i det offentlige rom. Dermed er det noen 
spørsmål som ikke kan besvares der. Arbeidet med å sikre god legedekning er pågående, og vil 
være en selvstendig sak som kan offentliggjøres både under arbeid og etterpå. 
 
Dyrøy kommune anmoder derfor om fylkesmannens hjelp til å avklare hvorvidt vår 
sykehjemstjeneste agerte faglig forsvarlig i de to beskrevne tilfellene i. I det videre forløp er jeg 
usikker på om fylkesmannen må åpne tilsynssak, eller om det kun ytes bistand. Uansett er det 
viktig for institusjonen og kommunen å få brakt på det rene om vurderinger og tiltak var 
forsvarlige, og ikke minst, hva skal vi forbedre oss på. 
 
Vi ser fram til et positivt svar og en dialog med dere. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 oppslag_folkeblad_januar_19 
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Intern kopi til: 
Noeline Goos 
Tore Uthaug 
Astrid Aunli 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

19



20



21



 

 

 

Årsplan   
for 
Dyrøy  
barnehage  
 
 
 
- et sted for vennskap, trivsel og lek.  
 

 

 

22



 2 

Innhold 
Velkommen til Dyrøy barnehage – et sted for vennskap, trivsel og lek. ............................................................................................................................................3 

1. Informasjon om Dyrøy barnehage .................................................................................................................................................................................................4 

2. Avdelingene .......................................................................................................................................................................................................................................5 

2.1 Avdeling Smule ..................................................................................................................................................................................................................................5 

2.2 Avdeling Smørøyet ............................................................................................................................................................................................................................5 

2.3 Avdeling Slottet 2018-2019 ...............................................................................................................................................................................................................5 

3. Dagsrytme og mat ............................................................................................................................................................................................................................6 

4. Kommunikasjon ...............................................................................................................................................................................................................................6 

5. Pedagognorm og bemanningsnorm ................................................................................................................................................................................................8 

6. Barnehagens verdigrunnlag - et samarbeid mellom barnehagen og foresatte ...........................................................................................................................9 

7. Barnehagens formål og innhold, herunder også pedagogisk plattform og progresjonsplan ..................................................................................................10 

8. Årshjul/ årskalender ......................................................................................................................................................................................................................17 

9. Fokusområder 2018-2020 ..............................................................................................................................................................................................................18 

10. Tilvenning/ overganger ..............................................................................................................................................................................................................21 

10.1 Når barnet starter i barnehagen ..................................................................................................................................................................................................21 

10.2 Tilvenning /overganger .................................................................................................................................................................................................................22 

10.3 Overgang til andre avdelinger ......................................................................................................................................................................................................23 

10.4 Overgang til skole ..........................................................................................................................................................................................................................23 

10.5 Årshjul ............................................................................................................................................................................................................................................24 

11. Samarbeidspartnere/ Tiltaksplan allmennpedagogisk tilbud. ...............................................................................................................................................26 

12. Foreldresamarbeid .....................................................................................................................................................................................................................27 

13.1 Barnehagens samarbeidsutvalg 2018/ 2019: ...............................................................................................................................................................................28 

 

23



 3 

Velkommen til Dyrøy barnehage – et sted for vennskap, trivsel og lek. 
 

Vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår 
 

Dyrøy barnehage skal være et sted hvor barna møter trygghet, utfordringer, venner, humor og lek.  Et sted der de i 
samarbeid mellom barnehage og hjem får mulighet til å utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker. Vi ønsker å 
være en barnehage der dere som foreldre skal være trygge på at barna har det godt. 
Barnehagen har ved oppstart høsten 2018 31 barn og 11 fast ansatte. 
Vi har 4 fast ansatte barnehagelærere og ellers er alle fagarbeidere. 
Vera Torsteinsen og Wanja Lyså er begge godkjente ICDP-veiledere og Eva Liz Aandal har tatt fagskole; barn med 
særskilte behov. 
Denne årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Dyrøy barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i barnehagen 
og gi foreldrene innsikt i barnehagehverdagen. Årsplanen tar utgangspunkt i lov om barnehager og tilhørende forskrifter som 
Rammeplan for barnehage. 
Denne årsplanen gjelder for 2018/ 2019, men den skal vise grunnlaget for arbeidet over år, og alt vil dermed ikke endres hvert år. 
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1. Informasjon om Dyrøy barnehage 
 Styrer: Nina Bolle                                                

 
Adresse Elveveien 20, 9311 Brøstadbotn 

Telefonnr: 
 

Kontor: 922 12 053   Mobil: 915 73 209 

Smule:   47 97 45 32  Smørøyet: 47 97 45 33   Slottet:  47 97 45 31 

Hjemmeside: Dyrøy kommune sin hjemmeside. 

Åpningstider: Kl 07.00 til kl 16.30. 

Søknadsskjema barnehageplass: Se søknadsskjema. 

Oppholdstid og priser: Barnehageåret starter i uke 34.  
Barnehagen holder åpen i romjula og i påskeuken på bakgrunn av behovsundersøkelse. 
Jule- og nyttårsaften holder barnehagen stengt. Resterende dager i romjul er forbehold 
om 5 barn påmeldt for å ha åpent (samme praksis som SFO) og redusert åpningstid: 
08.00- 15.30. Onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen åpent etter kl. 12 ved behov. 
Se betalingssatser.  
Til søknad om redusert foreldrebetaling.  
 

Fagdager: Vi har 5 fagdager i året hvor barnehagen er stengt. I Dyrøy har vi innvilget en ekstra fagdag pr år fram 
til barnehageåret 2019/2020 i forhold til implementering av ny Rammeplan. Det betyr at det avvikles 6 
fagdager i barnehageårene 2018/ 2019 og 2019/2020.  

 
Ferie og fridager 

Alle barn må ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret hvorav 3 av ukene skal være sammenhengende 
på sommeren.  
I sommerferien, uke 27-33, kan redusert åpningstid avtales etter kartlegging av behov og 
i samarbeid med barnehagens brukerråd; samarbeidsutvalget.  
Se forøvrig vedtektene. 
Foresatte oppfordres til å varsle barnehagen, så tidlig som mulig, hvis en skal ha fri. Dette for å bidra 
til bedre utnyttelse av ressursene i barnehagen. På forhånd takk. 
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2. Avdelingene  
Vi har tre åpne avdelinger hvorav to av de er i samme bygget (Smule og 
Smørøyet) og den siste ligger i bygget like ved(Slottet).  

2.1 Avdeling Smule 
Smule er ei avdeling for barn mellom 1-2 år. Det er pr dags dato 6 barn på 
avdelingen.  
De som jobber på avdeling Smule er:  

• Gunlaug Dalgård, pedagogisk leder 100% 
• Kate Nergård, assistent    100% 
• Jane Nordahl, fagarbeider   80% 
• Wanja Lyså, fagarbeider    40% (hvorav 20% ressurs 

på Smørøyet)   
 
Disse barna har plass på Smule: 
Marie Anine 
Jana 
Fredrik 
Madelèn 
Khaled  
Jakob 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2 Avdeling Smørøyet                                                                  
Smørøyet er en avdeling for barn i alderen 2-4 år. Det er pr dags dato 10 
barn på avdelingen.  
De som jobber på avdeling Smørøyet er:  
• Kristin Hanssen, Pedagogisk leder 100% 
• Vera Torsteinsen, fagarbeider   100% 
• Ann-Heidi Richardsen, fagarbeider 100% 
 
Disse barna har plass på Smørøyet: 
Elvar 
Fatima  
Levi 
David 
Even 
Inga 
Laurèn 
Christian 
Ala 
Rakel 
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2.3 Avdeling Slottet 2018-2019 
Slottet er ei avdeling for barn mellom 4-5 år. Det er pr dags dato 14 barn på avdelingen. 
De som jobber på avdeling Slottet er:  
 
• Siv G. Zakariassen, pedagogisk leder,  100% (90% på avdelingen og 10% koordinator for realfagssatsingen)  
• Marit T. Espejord, fagarbeider,    100% 
• Eva-Liz Aandal, fagarbeider,    100%  
 
På Slottet går de eldste som blir skolestartere førstkommende høst. Disse har tilbud om musikkbarnehage, som er et tilbud via kulturskolen. Barnehagen følger 
barna ned til skolen den ene gangen i uken det er musikkbarnehage.  
 
 
Disse barna har plass på Slottet: 
Evan 
Telma 
Nanook 
Helmer 
Isabelle 
Steffen 
Hoda   
Dennis 
Oliver 
Somaya 
Mari 
Kristin 
Felix 
Henriette 
Norah 
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3. Dagsrytme og mat  
 

Barnehagen åpner kl 0700.  

Det er viktig for planlegging av dagen at en, så snart en vet, melder fra om at barnet er syk eller har fri. En kan selv legge dette inn i MyKid.  

Vi verner om den frie leken og det tilrettelegges for lek fram til første måltidet som er mellom 0915 og 1000, litt forskjellig mellom avdelingene. Det er mulig 
for de som kommer veldig tidlig å ha med seg litt å spise hvis en ikke rekker det hjemme. Det oppfordres til å forholde seg til helsedirektoratets oppfordringer 
om et sundt kosthold. Samtidig så ønsker vi ikke at nøtter av noe slag skal tas med i barnehagen da barn kan få allergiske reaksjoner av dette. Dette MÅ 
respekteres.  

Rundt kl 1300 er det måltid igjen og da er vi som hovedregel gått inn igjen, men det er ofte vi velger å spise ute hvis været tillater det og det passer best i 
forhold til lek.  

Etter måltid er det aktiviteter, litt ulikt mellom avdelingene og alder på barna. I tillegg til at det er utetid stort sett mellom kl 1030 og 1230 litt avhengig av 
været. De som trenger en blund i løpet av dagen vil som regel få legge seg i løpet av formiddagen, men det tilpasses det enkelte barns rytme. 

Det serveres frukt eller grønnsaker i løpet av ettermiddagen og vann brukes som tørstedrikk. Alle barna bes ta med en vannflaske som de kan ha stående slik 
at vann er lett tilgjengelig for de hele tiden. 

Barna blir gjerne sliten når dagen nærmer seg slutten. Vi oppfordrer dere derfor til å ha litt god tid i hentesituasjonen. Det kan noen ganger ta litt 
tid å motivere en sliten kropp til å ville dra hjem og stress vil sjelden øke motivasjonen. Det kan også være lurt å ha satt av tid til å ta en prat med 
personalet hvis det er viktige beskjeder som må gis.  

Barnehagen stenger kl 1630 og alle barna skal være hentet før det. 
 

4. Kommunikasjon 
Vi bruker MyKid som er en digital kommunikasjonsportal, og foresatte legger selv inn relevant informasjon om sitt barn her, i tillegg til feks 
personer som også kan hente barnet. 
Til daglig bruker vi MyKid mellom barnehage – hjem. Her kan dere gi og motta beskjeder og melde om fravær. En får en bruker i MyKid sin 
app som en laster ned og vil således kunne gå inn for å lese årsplan, månedsplan og slikt i tillegg til å kunne sende meldinger til barnehagen. 
En kan selv legge inn barnet på fridager og holde seg oppdatert på hva som skal skje og har skjedd i barnehagen. 
Om samtykke i MyKid 
I følge lov om personvern skal foresatte samtykke i hvorvidt barnehagen kan ta bilder av barna deres og hvordan de kan benyttes. I tillegg må 
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det tas stilling til hvorvidt barnets fødselsdag kan vises i barnehagen. 
Barnehagen ønsker å vise hverdagen til barna via bilder som legges ut på MyKid og vi vet at flere foreldre setter pris på dette. Personvernloven 
spesifiserer hvor viktig det er at en respekterer barns rett til privatliv og at den voksne reflekterer rundt hvordan bilder av barn kan benyttes i 
barnehagen. Dette gjelder også når foreldre tar bilder av barn i barnehagen. Det oppfordres til å kun ta bilder av egne barn. 
 
Dyrøy barnehage ønsker å presisere følgende: 
• Ingen av bildene som tas i barnehagen skal benyttes utenfor barnehagesammenheng. Det innebærer at bilder kun publiseres på MyKid i 

ulike sammenhenger, ut fra begrensninger som foresatte har satt i tillegg til at de eventuelt vil henge i barnehagen.  
• Barnehagen vil aldri ta bilder av barna når de er svært lettkledde. 
• Barnehagen vil alltid be om spesifikt samtykke fra foresatte (uansett om en har krysset ja for bildetaking) hvis det skal tas bilder av 

barna til journalistiske formål, eller dersom utplasserte studenter ønsker å ta bilder av barna som illustrering av oppgaver. 
Disse tillatelser kan gis: 

□ Barnets fødselsdag vises: vil handle om bursdagskalender på gjeldende avdeling og på lister over hvilke barn som går på hvilke 
avdelinger. 

□ Transport i bil: tillater transport i bil med godkjent bilsete. 
□ Transport offentlig: tillater transport i buss (som i prinsippet er det eneste alternativet her). 
□ Tillat foto på MyKid: ved å tillate dette åpner en for å kunne se bilder som barnehagen legger ut av feks dyr, turer, ikke identifiserte 

barn o.l. 
□ Tillater at det tas bilder av mitt barn: bilder som kun foresatte får tilgang til. 
□ Tillater bilder av mitt barn på avdelingen: bilder av ditt barn kan ses av alle foreldrene på gjeldende avdeling på MyKid og kan 

henges opp inne på avdelingen. Feks brukes bilder på barnas skuffer, plasser eller i fotomontasjer fra opplegg. 
□ Tillater at bilder av mitt barn kan ses av alle i barnehagen: bilder av ditt barn kan ses av alle foresatte i barnehagen. Kan feks dreie 

seg om et felles opplegg som fotograferes. Eller det være en ønsker å dele en opplevelse med flere. 
Når en har haket av i MyKid på disse tingene så innretter vi oss etter dette. Hvis det senere skulle være ønske om endringer så bes dere ta 
kontakt med avdelingen om at det ønskes endringer slik at en får med seg at det evt skjer endringer i tillatelsene dere gir.  
Hvis en ikke tillater foto på MyKid så vil en ikke få sett bilder som legges ut av opplegg i barnehagen. 
 
Månedsplaner vil bli laget i skriftlig versjon, i tillegg til en evaluering av måneden som har vært sammen med månedsplan. Dere finner både 
månedsplan og evaluering under «nyhetsbrev» på MyKid, i tillegg til at den vil henge synlig på hver avdeling.  
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5. Pedagognorm og bemanningsnorm  
 
Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm og en skjerping av pedagognormen. Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under 
tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk 
leder per 14 barn over tre år. Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og pedagognorm innen 1. august 2018. 
 
For Dyrøy barnehage betyr dette at vi nå har tre avdelinger, der de minste er inntil 7 barn og en pedagogisk leder og de to andre avdelingene er inntil 14 barn 
og en pedagogisk leder. Det er allikevel slik at normen gjelder for barnehagen som helhet slik at noen ganger kan det være litt skjevt fordelt i mellom 
avdelingene siden vi har små barnekull. Pr i dag har barnehagen de pedagogiske ressursene som loven pålegger oss. 
På grunn av at Dyrøy kommune har løpende opptak i barnehagen så vurderes det fortløpende hvorvidt det bør være en pedagogisk leder til ansatt i barnehagen 
for å tilfredsstille kravene hvis flere barn skulle komme til å søke barnehageplass i løpet av året.  
 
Når det gjelder bemanningsnormen så har Dyrøy barnehage en veldig høy voksentetthet, mye bedre enn det bemanningsnormen krever av oss. For å sette 
dette i perspektiver så har vi en bemanningstetthet på 2 barn under tre år pr ansatt og 4 barn over tre år pr ansatt, mot 3 og 6 som de fleste andre forholder seg 
til. Dette er vi veldig fornøyd med da vi er av den oppfatning av at det er til barnets beste at vi har tid og ressurser, i form av ansatte, til å se hvert enkelt barn. 
Vi er glade for at vi i Dyrøy er opptatt av at vi skal gi barna gode oppvekstvilkår. 
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6. Barnehagens verdigrunnlag - et samarbeid mellom barnehagen og foresatte 
I forbindelse med deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø så ønsker barnehagen å etablere en praksis sammen med foresatte om noen felles 
verdier og grunnlag for jobbing sammen mot god praksis i forhold til et inkluderende miljø i vår barnehage. Vi ønsker en felles plattform med noen 
grunnleggende verdier som vi alle ønsker å fokusere på dette barnehageåret. Vi anser det som viktig at barnehagen sammen med foresatte oppdrar barna til 
å sette ord på følelser. Dette gjør vi allerede i barnehagen, men vi ønsker å styrke samarbeidet med foreldrene slik at vi sammen støtter barna i deres 
personlige utvikling.  
Utgangspunktet er at alle er født med empati, men utviklingen av den er avhengig av at det «legges ved på bålet». Det vil alltid være lurt at barnehagen og 
foresatte «fyrer med samme ved» derfor er vi avhengige av hverandre for å ha samme og riktig fokus på begge arenaer. 
Målet er fokus på et holdningsskapende arbeid som trener/ utvikler fellesskapsevner/ sosiale ferdigheter. Vi blir enige om minst 15 verdier.  

Hvilke verdier som vektlegges hvert år er det foreldrene som avgjør på foreldremøte hver høst. De verdiene som blir valgt for året blir skrevet inn i 
kalenderen og får ekstra fokus. Foreldrene oppfordres til å henge dem på en synlig plass hjemme: 
  
• Passe på at ingen er alene  
• Se hvordan andre har det 
• Forsvare hverandre  
• Spørre – ikke forlange 
• Dele  
• Ikke ta fra hverandre  
• Hilse  
• Det er lov å være forskjellig 
• Lytte til hverandre 
• Be om unnskyldning 
• Respekt for hverandre 
• Inkludere 
• Uttrykke seg via ord og ikke handlinger 
• Bordskikk 
• Høflighet 
• Vente på tur 
• Vise omsorg  
• Vise takknemlighet 
• TAKKE  
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OMSORG
Et fang å søke trøst i og en mulighet til å 
bli utfordret slik at jeg mestrer meg selv 
om mine omgivelser. Mulighet til ro og 

hvile når jeg trenger det.
LEK

Leken skal ha en sentral plass i det 
daglige arbeidet. Inspirere ved 

tilrettelegging til ny lek. Skaper mulighet 
til felles erfaringer gjennom en felles 

lekeplattform. Observerer og veileder og 
beriker leken slik at leken skaper gode 

samspillsmønster.

LÆRING
Tilrettelegge for et inkluderende felleskap 

slik at alle kan bidra til egen og andres 
læring. Tenke helhetlig og fremme barnas 

trivsel og allsidige utvikling. Bidra til 
refleksjon ved å ha fokus på barnas 

initiativ, undring, nysgjerrighet, 
kreativitet, lærlignslyst og tiltro til egne 

evner.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Skape rom for vennskap og 

fellesskapsfølelse. Hjelpe til å forstå slik 
at vennskap kan utvikle seg og bestå. 

Reflektere sammen for å forstå normene 
for samhandling i fellesskap. Forebygge, 

stoppe og følge opp diskriminering, 
utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønstre.

DANNING
Tilrettelegge for meningsfulle 
opplevelser og støtte barns 

identitetsutvikling og positive 
selvforståelse. Å se egne behov i 

perspektiv av fellesskapet er viktige 
forståelser. Anerkjenne ulike perspektiv 

og invitere barna inn i utforskende 
samtaler. Mangfold er en viktig del av 

samfunnet i dag og grunnlag for 
opplevelser, utforsking og læring.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Gjennom dialog og samspill skal barna 

støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, 
forstå og skape mening. Anerkjenne og 

verdsette barnas ulike måter å 
kommunisere på og slik støtte deres 

språkutvikling. Tilrettelegge for deltakelse 
i et språklig fellesskap. Gi positive 

opplevelser rundt språk som redskap i 
tenkning og som uttrykk for egne tanker 

og følelser. Gjennom observasjon 
avdekke og følge opp former for 

kommunikasjonsvansker. Derfor er det å 
være gode språkmodeller en forutsetning 

i det daglige.

7. Barnehagens formål og innhold, herunder også pedagogisk plattform og progresjonsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

                        BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

PERSONALET SKAL I SITT DAGLIGE ARBEID MED BARNA: 
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Pedagogisk plattform 

Ha en reflektert holdning:  
• Vær oppmerksom på hvordan du 
 selv opptrer/kommuniserer, oss 
 imellom, og med barn og foreldre. 
• Vis åpenhet.  
• Vær i faglig utvikling og hold deg 
 oppdatert. 
• Veiled hverandre, tørre å si ifra til 
 hverandre 

 

Være tydelige voksne:  
• Sette klare grenser og følg de opp  
• Være bestemt, men romslig  
• Uttrykke oss i enkelhet  
• Veilede i enkelhet  
• Bruke «jeg vil at» istedenfor «du skal»  
• Være trygg på oss selv som voksen  
  
  

 Måltider:  
• Ansatte skal være bevisst egen rolle ved 

bordet.  
• Sitt og snakk rolig med barna.  
• Sende istedenfor å strekke oss.  
• Rose og støtte mestring.  
• Bruke benevnelsen på det som står på 

bordet. Måltid er en viktig arena for 
læring.  

Bidra til selvstendighet:  
• Legge til rette for å prøve og feile.  
• Se, oppmuntre og rose barna. 
• Trygge barna på at det er lov å si ifra og 
 at en skal lytte til hverandre da.  
• Opptre som gode rollemodeller. 
• La barna lære gjennom å vise dem i 
 praksis.  
• Gi tillit til å prøve selv.  

 Vise anerkjennelse: 
• Gi øyekontakt  
• Gi bekreftelse på henvendelser  
• Sette seg ned i barnets høyde  
• Se barna og enkeltbarnet  
• Ha gode samtaler  

Ha gode uteholdninger:  
• Sett i gang aktiviteter ute tilpasset 

alder, vær, og omgivelser  
• Ha positive holdninger til å være 

ute, uansett vær  
• Vær aktiv, delta sammen med 

barna  
• Ha klær etter vær  

 

Utvikle empati:  
• Snakke om og anerkjenne barnas ulike 

følelser. 
• Veilede barna til å kunne utrykke sine 

følelser, gjennom ord.  
• Forklare barna konsekvensen av egne 

handlinger, og følge det opp.  
• Fremhev det å være en god venn.  
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PROGRESJONSPLAN/ LÆRINGSMÅL FOR DYRØY BARNEHAGE 
 

 

 

Dyrøy barnehages læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder.  

Barna skal få oppleve skaperglede, undring og forskertrang. 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 det skal være 
et utfordrende og trygt sted for fellesskap, læring, lek og vennskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer 
med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering.  (§ 1 Barnehagelovens formål og innhold 2. og 3. ledd). 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er videre beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver. 
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 
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Antall, rom og form 

Nyere forskning viser at 
romforståelse, og en 

verbalisering av 
matematiske begreper og 

fenomener, er like viktig for 
barns språkutvikling som 

det å lese bøker. 
Gjennom lek, 

eksperimentering og 
hverdagsaktiviteter 
utvikler barna sin 

matematiske kompetanse. 
De blir tidlig opptatt av å 

telle, lage mønster, 
sammenligne figurer og 
størrelser. De funderer 

over like og ulike former, 
farger og mønstre. Ved 

bruk av terninger, spill og 
byggeklosser får de 
kjennskap til ulike 

matematiske begreper 
som antall, plassering, 

form og størrelse. 
Gjennom aktiviteter som 
for eksempel baking får 

de erfaring med vekt, mål 
og mengde. For å kunne 
får en allsidig erfaring 
med fagområdet, er det 

viktig at barnehagen 
støtter og legger til rette 
for barnas matematiske 

utvikling. 

Kommunikasj
on, språk og 

tekst 

Fagområdet 
kommunikasjon, 

språk og tekst 
handler om at 

barna skal få tidlig 
og god 

språkstimulering. 
Gjennom å gi 

barna varierte og 
rike erfaringer kan 
vi hjelpe dem til å 
forstå begreper. Å 
samtale med barna 

om opplevelser, 
tanker og følelser 
er nødvendig for å 

utvikle et rikt 
språk. I 

barnehagen møter 
barna tekst 

gjennom både 
muntlige og 

skriftlige 
fortellinger. 

 

Natur, miljø 
og teknologi 

Fagområdet natur, 
miljø og teknologi 

handler om at 
barna skal få 

erfaringer med 
naturen til alle 

årstidene. Naturen 
byr på opplevelser 
i form av undring, 

inspirasjon, 
kunnskap og 

læring. Barna skal 
få muligheten til å 

bli kjent med 
planter og dyr, 

landskap, årstider 
og vær. 

Barnehagen skal 
bidra til at barna 

utvikler respekt og 
en begynnende 
forståelse for 

hvordan vi tar vare 
på naturen. Barna 

skal få oppleve 
gleden av å være 

ute i naturen. 

Etikk, religion 
og filosofi 

Fagområdet etikk, 
religion og filosofi 
handler om at barna 

skal utvikle gode 
holdninger, verdier 

og evne til å 
filosofere. Dette 
gjøres ved at de 

voksne gir rom for 
undring, tenkning, 

samtaler og 
fortellinger. Barnas 

tro, spørsmål og 
undring møtes med 

respekt og alvor. 
Voksne skal være 

bevisste 
rollemodeller og er 

med på å styrke 
barnas egen 

identitet slik at de 
blir trygge på seg 

selv og har respekt 
for hverandre og 

naturen. 

Nærmiljø og 
samfunn 

Fagområdet 
nærmiljø og 

samfunn handler 
om at 

barnehagen skal 
bidra til at barna 

møter verden 
utenfor familien 

med tillit og 
nysgjerrighet. 

Barna opplever 
at de deltar og 

påvirker 
fellesskapet, 
deres valg og 

handlinger kan 
påvirke 

situasjonen både 
for dem selv og 
andre. Vi ønsker 
å trekke tråder 
fra det barna 

interesserer se 
for å sette dette i 

sammenheng 
med tema. 

Kropp, 
bevegelse, mat 
og helse 

Fagområdet kropp, 
bevegelse, mat og 
hele handler om at 

barna skal få 
utvikle 

bevegelsesglede, 
gode matvaner, 

sosialt velvære og 
god fysisk og 

psykisk helse. Gode 
vaner tar form 
allerede i tidlig 

alder. Gjennom å 
bruke egen kropp 

lærer barna seg selv 
og verden å kjenne. 

Barnehagen skal 
bidra til at barna 

blir kjent med egne 
og andres følelser. 
De skal lære å sette 

grenser for egen 
kropp, samt 

respektere andres 
grenser. Barna skal 

inkluderes i lek, 
aktiviteter og sosial 

samhandling. De 
skal oppleve 

mestring ut fra egne 
forutsetninger. 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Fagområdet kunst, 
kultur og 

kreativitet handler 
om at barna skal få 

erfaringer med 
estetiske 

opplevelser. Barna 
skal få muligheten 

til å erfare ulike 
uttrykksformer 

som blant annet: 
klipping, liming, 
maling, drama og 
baking. Gjennom 
sansing, tenking, 

opplevelser, 
kommunikasjon og 
eksperimentering 

utvikler barna 
skaperglede, 

kreativ tenking og 
fantasi. 

Barnehagen skal 
styrke barnas 

kulturelle identitet 
og deres personlige 
uttrykk. Gjennom 
å skape noe felles 

utvikles følelsen av 
samhørighet i 
barnegruppa. 
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0 – 2 år 
Fagområder 

 
Kommunikasjon, 
språk og tekst 

 
Kropp, helse og 
bevegelse 

 
Kunst, kultur og 
kreativitet 

 
Natur, miljø og 
teknikk 

 
Etikk, religion og 
filosofi 

 
Nærmiljø, samfunn 

 
Antall, rom og form 

Delmål Vi vil skape et 
språkstimulerende 
miljø for alle barn. 

Vi skal bidra til at 
barna får motoriske 
mestringsopplevelser 
tilpasset sitt 
funksjonsnivå. 

Vi skal bidra til at 
barna får oppleve 
kunst, kultur og 
kreativitet. 

Vi skal bidra til at 
barna lærer å iaktta 
og undre seg i den 
fysiske verden. 

Vi skal legge grunnlag 
for at barna kan 
utvikle respekt og 
toleranse for 
mangfold innen 
forskjellige kulturer 
og religioner. 

Barna skal bli kjent 
med og delta i 
samfunnet gjennom 
opplevelser og 
erfaringer i 
nærmiljøet. 

Vi skal bidra til at 
barna opplever glede 
over og utforske og 
leke med tall og 
former. 

Tiltak Barna er aktive 
deltakere i sang og 
bevegelsesleker. 
 
Vi leser med barna, 
bruker pekebøker og 
enkel tekst med 
konkreter. 
Rim og regler er også 
viktige. 
 

Vi bruker dans og 
bevegelsessanger. 
 
Kropp og bevegelse. 
 
Barna mestrer enkle 
fysiske hindring. 
 
Barna beveger seg i 
ulendt terreng  
 
Vi fokuserer på sunn 
kost. 
 
Det tilrettelegges for 
ro og hvile ut fra det 
enkelte barns behov. 
 
 

Barna blir kjent med 
variert materiale for 
skapende virksomhet. 
 
Barna tegner, klipper 
og limer. 
 
Barna bruker de ulike 
sansene. 
 
Fokus på prosessen 
og ikke produktet. 
 

Vi er ute i naturen. 
 
Barna får kjenne på 
ulike værfenomener 
som vind, regn, snø 
og is. 

Vi gir respons på 
hverandres 
handlinger. 
 
Barn og voksne er 
rollemodeller. 
 
Barna får kjennskap 
til høytider og 
tradisjoner. 
 

Vi går på tur i 
nærmiljøet. 
 
Vi opplever fellesskap 
på avdelinga. 
 

Barna får hjelp til å 
rydde og sortere 
leker når aktiviteten 
er ferdig. 
 
Barna får oppleve 
ulike former gjennom 
puslespill, 
puttekasser og 
konstruksjonsleker.  
 
Barna får kjennskap 
til tall gjennom 
hverdagslige 
aktiviteter. 
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3 – 4 år 
Fagområder 

 
Kommunikasjon, 
språk og tekst 

 
Kropp, helse og 
bevegelse 

 
Kunst, kultur og 
kreativitet 

 
Natur, miljø og 
teknikk 

 
Etikk, religion og 
filosofi 

 
Nærmiljø, samfunn 

 
Antall, rom og form 

Delmål Vi skal bidra til at 
barna utvikler sin 
begrepsforståelse og 
sitt ordforråd i 
samspill med andre. 

Vi skal bidra til at 
barna får en positiv 
selvoppfatning 
gjennom kroppslig 
mestring. 

Vi skal bidra til at 
barna skal få rom til 
kreativ tenkning, 
fantasi og 
skaperglede. 

Vi skal bidra til at 
barna får gode 
naturopplevelser og 
får undre seg over 
det som finnes i 
naturen. 

Vi skal bidra til at 
barna lærer å mestre 
samspill med andre 
og får toleranse for 
hverandres ulikheter. 

Vi skal bidra til at 
barna blir kjent i 
nærmiljøet rundt 
barnehagen. 

Vi skal bidra til at 
barna opplever glede 
over å utforske og 
leke med tall, former 
og farger. 

Tiltak Barna gjenkjenner 
bokstaver i eget navn 
 
Vi leser bøker 
tilpasset barnas alder 
og utvikling. 
 
Vi introduserer barna 
for ulike tekstsjangre. 
(eventyr, rim, 
fortellinger). 
Følger opp om der er 
ulike kulturer og 
nasjonaliteters 
eventyr/ rim/ regler 
som kan brukes. 
 

Barna øver på å 
hinke. 
 
Barna øver på å gripe 
og kaste ball. 
 
Barna balanserer  
Vi sørger for at det 
blir veksling mellom 
perioder med ro, 
aktiviteter og 
måltider. 

Barna øver på å 
fargelegge innenfor 
strekene. 
 
Barna øver på å 
tegne. 
 
Barna blir kjent med 
ulike kunst og 
uttrykksformer. 
 
Vi bruker 
formingsmateriell og 
naturmaterialer til 
kreative aktiviteter. 
  
 

Vi snakker med barna 
om viktigheten av å 
ta vare på naturen. 
 
Rydder søppel. 
 
Er på tur en gang i 
uken  
 

Barna kjenner igjen 
egne og andre sine 
følelser. 
 
Barna øver på å sette 
ord på egne følelser. 
 
Barna får kjennskap 
til forskjeller i 
kulturer og religion  
 

Vi går på tur og er 
kjent i nærmiljøet. 
 
Barna tar 
selvstendige valg. 
 
Barna mestrer å ha 
fokus på seg selv i en 
gruppe. 

Barna sorterer etter 
farge og størrelse. 
 
Vi spiller enkle spill. 
 
Vi øver på å telle. 
Barna får kjennskap 
til tallmengder. 
 
Barna pusler med 
puslespill i ulik 
vanskelighetsgrad. 
 
Vi bruker ulike 
benevnelser som; 
først og sist, foran og 
bak etc. 
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5 – 6 år 
Fagområder 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, helse og 
bevegelse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknikk 

Etikk, religion og 
filosofi 

Nærmiljø, samfunn Antall, rom og form 

 
Delmål 

Vi skal bidra til at 
barna videreutvikler 
sin begrepsforståelse 
og bli nysgjerrig på 
skriftspråket. 

Vi skal bidra til at 
barna utvikler sine 
ferdigheter gjennom 
allsidige opplevelser 
inne og ute. 

Vi skal bidra til at 
barna for uttrykke 
seg gjennom kreativ 
tenkning, fantasi og 
skaperglede. 

Vi skal bidra til alle 
barn opplever 
mestring i naturen. 

Vi skal bidra at barna 
utvikler toleranse, 
respekt og interesse 
for hverandre. 

Vi skal bidra til at 
barna tar i bruk 
nærmiljøet. 

Vi skal bidra til at 
barna oppdager 
matematikk i 
hverdagen. 

 
Tiltak 

Gjenkjenne navnet 
sitt skriftlig. 
Kunnskap om at 
verden består av 
ulike språk/ulike 
dialekter.  
Utvikle ordforråd og 
begrepsforståelse 
(plassbaserte 
begreper).  
Leke med språket. 
Interesse for bøker, 
lese/lytte. 
Dramatisering  
Mottakelig for 
beskjeder.  
Bli kjent med eventyr 
og sagn –også andre 
kulturer. 
Forstå både verbal og 
nonverbal 
kommunikasjon og 
samhandling. 
Begrepsspill/kunn-
skapsspill. 
Bli introdusert for 
begreper skriftlig 
 

Samspill med andre 
og sin egen rolle i 
samfunnet. 
 
Sosial kompetanse, 
empatiutvikling.  
Vennskap og 
inkludering.  
Vente på sin tur  
Selvstendighet 
Førstehjelp. 
 
Turdager. 
Hygiene.  
Grov og finmotoriske 
aktiviteter – 
blyantgrep, 
hinderløyper, la 
kroppen kjenne ro, 
meditasjon og 
pusteteknikker -> 
beherske egen kropp, 
fysisk og psykisk. 
Delta på matlaging, 
fremme sunne og 
gode matvaner -> bra 
mat.  
Bordskikk.  
 

Introdusert for ulike 
musikkformer -> Jazz, 
samisk/joik, rock, 
klassisk osv.  
 
Bruke ulike 
materialer for å skape 
kunst/uttrykk 
 
Landart  
 
Trygge barna på å 
uttrykke seg kreativt, 
alene og i gruppe 
 
Utvikle egen 
skaperglede 
 
Kunst, hva er det? – 
naturen/ 
menneskeskapt 

Koding og 
programmering  
Digitale verktøy  
Eksperimenter  
 
Kjennskap til 
naturfenomener   
 
Menneskets livssyklus 
Kroppen sin  
 
Årstidene. 
Kjennskap til natur og 
samspill i naturen. 
Kjent med vær og 
temperaturer  
 
Bærekraftig utvikling. 
 
 

Vi markerer 
forskjellige høytider  
 
Kunnskap om 17. mai, 
samefolkets dag, jul, 
påske, pinse.  
 
Kunnskap om viktige 
høytider tilhørende 
andre 
kulturer/religioner vi 
har på avdelingen/i 
barnehagen. 
 
Undring og 
filosofering  
Filosofi og refleksjon i 
hverdagen. Jeg, du, 
ulike familier, hva er 
vi redd for.  
 
Styrket sosialt 
samspill 

Barns medvirkning. 
 
Kjennskap til 
nasjonale 
minoriteter.  
 
Lokale tradisjoner.  
 
Samfunnsinstitusjone
r; sykehjem, skole, 
hvilke arbeidsplasser 
har vi kommunen,  
Tur i nærmiljøet; 
Demas, 
Nordavindshagen,  
bedrifter, gårdsbesøk, 
altså bli kjent med 
det nærmiljøet har å 
by på.  
 
Jaktsesongen. 
 
Brannvernuka. 
Trafikk kunnskaper. 

Grunnleggende 
matematiske 
begreper. 
 
Kjennskap til former 
og mønster. 
Klassifisering, 
ordning, sortering, 
sammenligning -> i 
hverdagen.  
 
Tallmengde. 
 
Forskjellige 
konstruksjons-
materiale. 
 
Forskjellige spill -> 
etter alder og 
modenhet. 
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8. Årshjul/ årskalender  
 

 
Høsten 2018 

  

Forskerdagene 19-30 september 2018  
Fårikålfestivaluka Uke 39 (sep. 18)  

Brannvernsuke Uke 43 (okt. 18)  
Mørketid- og pysjamasfest 23. november 2018 Fredag 

Foreldregløgg og 
Julegrantenning 

30. november 2018 Fredag 

Julefrokost - Lucia 13. desember 2018 Torsdag 
Nissefest 19. desember 2018 Onsdag 

Krybbevandring (de eldste) Desember 2018  
 

Våren 2019 
  

Nyttårsball 9. januar 2019 Onsdag 
Solfest 1. februar 2019 Fredag 

Samefolkets dag 6. februar 2019 Onsdag 
Karneval 22. februar 2019 Fredag 

Ski- og akedag Mars/april  
Påskefrokost 10. april. 2019 Onsdag 

17. mai/ skrangletog 16. mai 2019 Torsdag 
Førskoleuka Mai 2019  
Sommerfest Juni 2019  
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9. Fokusområder 2018-2020 
 

Dyrøy kommune er i de kommende årene deltakere i to prosjekter; Inkluderende barnehage- og skolemiljø og Realfagssatsningen. I tillegg vil vi fortsette å 
bruke prosjektet om språk aktivt. 

I praksis innebærer det et større fokus på barnehagemiljøet, med spesielt fokus på inkludering og redusering av mobbing blant barn. De viktigste 
premissleverandørene i disse fokusområdene er de voksne rundt barna. Det vil innebære både personalet og foreldrene (og de som ellers er en del av aktive 
miljø rundt barna). Rollemodell-tenking er viktig i arbeid med dette og vi vil nok alle komme til å bli utfordret i denne prosessen. Dette blir spennende og bra. 

Når det gjelder realfag så har vi foreløpig gjort en vurdering i forhold til å gjøre ting så enkelt som mulig. Grunnen til dette er å vise at realfag og forberedelse 
til forståelse av dette feltet ligger i alt vi foretar oss, og at vi med enkle grep kan fokusere på emner som fører til større forståelse seinere i skoleløpet. Her kan 
det bli mange spennende ting som vil vises etter hvert av visuelle ting.  

Språkkommunesatsningen har betydning for forståelsen av disse to prosjektene. Det er av stor viktighet at en behersker språk for å kunne forstå dybden i 
begge de nye prosjektene. Vi vil derfor fortsette å ha fokus på språk og kommunikasjon, både mellom barn-barn, voksen-barn og voksen-voksen. Vi anser det 
som særs viktig at vi alle snakker samme språk og forstår de samme tingene.  

Legger med litt informasjon fra Udir sine strategidokumenter om alle tre satsningene, som informasjon: 

 

Mål for realfagsstrategien 

Regjeringen har fire ambisiøse og overordnede mål for realfagene i de neste fem årene: 

1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon. 

2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres. 

3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag. 

4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres 
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Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

Barnehager og skoler skal fremme helse, trivsel, lek, læring og inkludering, og de fleste barn og unge trives i norske barnehager og skoler.  
1. Regelverket pålegger barnehager og skoler å fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø, forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. 
Foreldrene skal være sikre på at når barnehagen eller skolen overtar omsorgen for barna deres har de trygge og gode barnehage- og skolemiljø. Til tross for 
dette opplever en del barn og unge å bli utsatt for mobbing og andre krenkelser i barnehager og skoler. Flere undersøkelser viser at barn opplever å bli 
plaget av andre barn i barnehagen.  
2. 6,3 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever, to til tre ganger i måneden 
eller oftere. 
3. Å oppleve mobbing eller andre krenkelser svekker barns livskvalitet, helse, trivsel og læring. 
 
Det helhetlige arbeidet kan deles i tre:   
1)  å skape et trygt og godt miljø i barnehager og skoler 
2)  å forebygge mobbing og andre krenkelser   
3)  å håndtere mobbing og andre krenkelser når det oppstår   
Dette kan illustreres gjennom følgende modell: 

 
 
De tre nivåene kan kort beskrives slik:   
1. Fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø er 
en del av den ordinære pedagogiske praksisen i skolen og 
barnehagen og er ofte universelle tiltak for å skape trygge 
og gode barnehage- skolemiljø. 
2. Forebygge mobbing og krenkelser er arbeid rettet mot 
å minske risikoen for at mobbing og andre krenkelser 
skjer. 
3. Håndtere mobbing og andre krenkelser handler om 
hvordan barnehagen og skolen fanger opp, stopper og 
følger opp saker om mobbing og andre krenkelser. 
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Målet med språkkommunestrategien: Regjeringen har ambisiøse mål med strategien:  
- Arbeidet med å styrke barnehagens språkmiljø forsterkes  
- Det skal være sammenheng mellom barnehagens og skolens språkarbeid  
- Lærernes kompetanse innen språk, lesing og skriving skal styrkes  
- Barn og elever som strever med språk, lesing og skriving, skal raskt identifiseres og følges opp med effektive tiltak  
- Andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter skal reduseres  
- Andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter skal økes  
- Høgt presterende elever skal få de utfordringer og den støtte de behøver 
 
God språkutvikling er avgjørende for lek, læring og sosiale relasjoner i barnehagealder, men også for lesing, skriving og læring i skolealder. Et godt utviklet 
språk i tidlig alder letter lese- og skriveutviklingen i skolen. Barn som kommer til skolen med et godt språk, er bedre lesere gjennom hele skoleløpet enn de 
som starter skolen med et svakt utviklet språk. Sammenhengen blir sterkere i løpet av skoleårene. Studier viser også at kvaliteten på barnehagepersonalets 
samtalebidrag har betydning for barnas ordforråd i første klasse. Arbeid med språk, bøker, lesing og samtaler i barnehagen er derfor av stor verdi. 
Skandinavisk forskning viser at det er lite vokseninitiert arbeid med lese- og skriveaktiviteter i barnehagen, og at personalet i for liten grad tar hensyn til at 
barn har med seg ulike erfaringer hjemmefra. Et styrket fokus på førskriftspråklige aktiviteter og språkaktiviteter generelt, er derfor nødvendig. Dette 
forutsetter bevisste voksne med god kunnskap om barns språkutvikling og språkbruk.   
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10.  Tilvenning/ overganger 
 

10.1 Når barnet starter i barnehagen 
Tilvenning: Ett samarbeid mellom hjemmet og barnehage 
Mål: At oppstart i barnehage og tilvenning skal gi en trygg og god tid i barnehagen for barn og foreldre/foresatte 
Avtal gjerne et besøk hos barnehagen i forkant av tilvenningen, slik at barnet kan møte både de voksne, barna og de fysiske omgivelsene de skal 
forholde seg til. Det kan også være lurt å bruke uteområdet i barnehagen i helger og ettermiddag. Ta gjerne bilder når dere er på besøk og bruk dem 
til å forberede barnet 

Å begynne i barnehagen, er en stor overgang for alle barn. Det er nye voksne og barn som de må forholde seg til, i tillegg til at de møter mange 
fremmede foreldre i garderoben. De første ukene bruker barnet mye energi på å se, lytte, lære, kjenne og forstå. Barnet utsettes for masse inntrykk 
som skal fordøyes, og de blir veldig slitne av dette. 

En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. 
Hvor lang tid barnet trenger før det blir trygt, varierer fra barn til barn. Noen bruker lang tid, mens andre trenger kortere tid. Barnets alder, 
tilknytning til foreldrene og barnets ønske om kontakt, er viktige momenter å ta hensyn til når man skal bygge dagene rundt barnet. 
En god tilvenning, er derfor viktig for at barnet skal få et godt forhold til barnehagen sin. 
Sett av god tid til tilvenning, minst 3 dager (husk at noen barn vil trenge lenger tid). 

Første dag; mamma og /eller pappa er tilstede sammen med barnet. De bruker tiden til å bli kjent med barn og voksne ved å delta i lek og andre 
hverdagsaktiviteter. Den første dagen bør være ganske kort, bare ett par timer. 

Andre dag; Denne dagen er litt lengre enn gårsdagen, 3-4 timer, men foreldrene er fortsatt med.  

Tredje dag; Denne dagen legges opp etter hvor «godt tilvendt» barnet er etter de første dagene. Hvis alt går greit kan mamma/pappa forlate 
barnehagen en stund. Skal barnet sove i barnehagen kan barnet prøve å gjøre det denne dagen. Foreldrene legger selv barnet, kontaktpersonen til 
barnet er også med under legging.  

Når det gjelder soving i barnehagen ønsker vi at ungene sover ute. Dette fordi vi har dårlig med sovemuligheter inne og pga brannsikkerhet. De fleste 
barn sover i utetiden og da er personalet ute sammen med de andre ungene. Det avvikles også pauser for personalet i dette tidsrommet. 
Fjerde dag og videre; Barnets oppholdstid i barnehagen kan økes gradvis, men forsiktig. Avtales med pedagogisk leder/kontaktperson. 
En barnehagedag er mye fart og jobbing for ett barn. Vi ser at små barn ofte blir slitne, uten at de selv klarer å roe ned sitt tempo av den grunn. De 
tar heller i bruk sine reservekrefter. Ut fra barnets beste, er det viktig at barnet har korte dager der det er mulig. 

Dersom barnet ikke kommer i barnehagen, er syk eller skal ha fri ønsker vi å ha beskjed. Dere legger selv barnet inn med fri i MyKid, evt sende 
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melding til barnehagen. 
 
Kontaktperson 
I den første tiden i barnehagen får barnet og foreldrene en ansatt å forholde seg til. Dette gjøres for å skape trygghet mellom barnet og barnehagen.  
Vi vil understreke at selv om barnet har kontaktperson, er det ikke alltid at denne personen er til stede når dere kommer til barnehagen eller ved 
henting pga av at vi går ulike vakter. Er det noe dere lurer på, ta det opp med personalet som er til stede. 
 
Bringing og henting i hverdagen 
Bruk gjerne litt tid på morgenen hvis du har mulighet til det. Si tydelig ifra til barnet når du gå, uansett hvor lite barnet er. Blir barnet lei seg, får det 
trøst og støtte av de voksne. Kosedyr og annet kan gi ekstra trygghet ved avskjed.  
Når du har sagt «hadet» er det viktig at du går og ikke trekker ut tiden, det kan gjøre det verre for barnet. Ha faste rutiner på klemming og vinking. 
Vær tydelig, si at mamma eller pappa kommer og henter senere. 
Følg opp det du sier. Er dere urolige, kan dere gjerne ringe barnehagen når det er gått en stund. 
 
En god og tydelig avskjed er viktig for barnets trygghet og tillit til dere foreldre. Barn som opplever at foreldrene sniker seg ut, vil kunne bli redde, 
usikre og føle seg forlatt. Barnet vil i disse tilfellene ofte kunne gå rundt og lete etter dere. Føl dere trygge på at deres barn har det bra i barnehagen. 
Husk at også barna tror på det som mamma og pappa uttrykker med kroppsspråket.  

Når dere skal hente barnet er det lurt å ha litt tid slik at du få anledning til å snakke med de ansatte, lese informasjon som henger oppe og la barnet 
ditt få tid til å avslutte lek/aktivitet. 
 

10.2 Tilvenning /overganger  
Er det ting dere lurer på, så ta det opp med personalet. Vi er der for å gjøre barnehageoppholdet så godt som mulig. 
Dere som foreldre har rett til å kunne medvirke i ditt barns barnehagehverdag. Bruk denne muligheten til å være med på å bidra til at ditt barns 
hverdag. 

Vi ser frem til å møte barnet og deg/dere og håper dere får en fin tid hos oss. 
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10.3 Overgang til andre avdelinger 
I løpet av barnehagetiden vil barnet som regel komme til å flytte fra «småbarnsavdeling» og til «storavdeling». De som skal bytte avdeling fra nytt 
barnehageår vil motta skriftlig melding om dette i løpet av juni måned. Enkelte ganger skjer det at barn bytter avdeling i løpet av et barnehageår, av 
ulike grunner. Som regel dreier det seg om endringer i barnegruppens antall. Hvis det skulle skje vil vi alltid ha som mål at barnet og foreldrene skal 
tas med på råd i så god tid i forveien som mulig.  

I forkant av denne dagen vil barnet ha vært på besøk på avdelingen som det skal starte på samme med en kjent voksen fra avdelingen en går på. Her 
vil du ha møtt de som jobber på avdelingen. For de fleste barna er ikke de andre avdelingene ukjent men allikevel er det litt høytidelig og skummelt 
(for noen) å bytte avdeling. Derfor er målet at barnet skal oppleve overgangen som noe positivt. Når en bytter avdeling må mamma eller pappa ta 
med alle tingene dine fra den gamle avdelingen til den nye, slik at du får alt på den nye avdelingen. Dette er også en fin mulighet til å markere 
overgangen for dere alle – at en fysisk flytter sakene over til ny avdeling. 

 

10.4 Overgang til skole 
Det er fast rutine for overgang barnehage/skole i kommunen der målet er at barnet skal få en positiv skolestart. Det er utarbeidet kriterier for det 
minimum av kunnskaper 5-åringen/skolestarteren bør ha på området kommunikasjon, språk og tekst. Det er utarbeidet et årshjul for samarbeidet 
mellom skolen og barnehagen som begge parter forholder seg til. 
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10.5 Årshjul 
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11. Arbeidsmetoder/ dokumentasjon  
Kartlegging 
og 
observasjoner 

Barnehagen bruker «Alle med» som verktøy i forhold til kartlegging av det enkelte barn. TRAS, som er et verktøy for 
mer spesifikke observasjoner av språk, benyttes når vi vurderer at det er nødvendig.  
Det foregår en kontinuerlig observasjon av barna som danner grunnlag for vårt arbeid. Sammen med tilbakemeldinger 
fra foreldrene, både i det daglige og i foreldresamtaler, danner dette grunnlaget for den oppfølging som hvert enkelt 
barn behøver. 
Personalet skal hele tiden være observant på adferd hos enkeltbarn og gruppen som helhet for å kunne sette inn tiltak 
der en anser det som nødvendig ut fra det en observerer og de mål en har satt seg for barnehagen, avdelingen og 
enkeltbarnet. 
 

Evaluering av 
pedagogiske 
opplegg 

Det utarbeides månedsplaner og ukesplaner, der det oftest er avdelingsvis men enkelte ganger har vi felles planer. På 
bakgrunn av planer foretas evalueringer og eventuelt justeringer. Hva fungerer og hva bør gjøres annerledes. Dette 
danner grunnlag for videre diskusjoner, arbeid og planlegging. Vi vurderer på avdelingsmøter, personalmøter, 
planleggingsmøter og sammen med foreldrene på foreldremøter og i SU. Samtaler og tilbakemeldinger fra barn og 
foreldre danner også grunnlag for evaluering. Det er viktig å huske at noen ganger utgår planlagte aktiviteter pga 
uforutsette ting – det er en kunst å benytte seg av innspillene som barna gir og det kan noen ganger føre til andre 
prosjekt og stort engasjement blant alle. Sånn sett kan det fort skje andre spennende ting enn vi hadde tenkt. 

Referat fra 
foreldresamtaler 

Det fylles ut et skjema til foreldresamtaler, som en fører innspill fra selve samtalen i, den skal underskrives av 
foreldrene og legges i arkivet. Dette dokumentet danner grunnlag for mål for barnet og den videre oppfølging av barnet. 
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11.  Samarbeidspartnere/ Tiltaksplan allmennpedagogisk tilbud. 
 
Barnehagen har en forpliktelse gitt i barnehagelovens §19, til å agere der 
barn gir oss grunn til bekymring. Første delen av tiltakskjeden er den  
tilpasning av det allmennpedagogiske tilbudet som gis innenfor de daglige 
rammene. Det skal foretas observasjoner og dokumentasjoner av disse slik 
at en evaluering av igangsatte tiltak er mulig. Foresatte vil tas med på  
råd fra første bekymring oppstår.  
Det er viktig med tett og god dialog da foresatte innehar mye 
kunnskap om eget barn, og situasjonen i hjemmet kan gi oss 
masse informasjon om hvilke tiltak som eventuelt er klokt å 
sette i gang. Hvis foresatte er bekymret er det lurt å dele 
tankene med barnehagen slik at en sammen kan finne den 
beste løsningen for barnet. 
Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes 
innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, vil barnehagen i 
samarbeid med foresatte avtale videre framgang i saken.  
Både foresatte og barnehagen kan be om en sakkyndig 
vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk 
hjelp. I praksis innebærer det å be om bistand fra PPT i 
første omgang. 
I ressursteamet deltar PPT og det vil diskuteres de tiltak og 
evalueringer som er gjort og PPT vil ofte gjøre 
observasjoner og foreta en utredning for å tilråde videre 
framgang i saken. 
Det vil vurderes i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er behov for 
tiltak fra andre instanser som BUP, avlasting o.l. 
 
Barnehagens personale har en plikt ifl Barnehageloven §22; «Enhver 
som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal uten hinder av 
taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold 
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt 

for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig 
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 omsorgssvikt, 
b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et 

barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring, 
c) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel» 
 
 

12.  Foreldresamarbeid  
Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, utvikling og læring. Den daglige kontakten mellom 
barnehagen og foreldre gir mulighet til dialog og gjensidig informasjonsutveksling og er viktig for samarbeidet.  Vi prøver derfor å være tilstede i bringe- og 
hentesituasjonen.  
 

Foreldreråd  Alle foreldrene er del av foreldrerådet. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet styrer seg selv og 
foreldrerepresentantene har ansvar for å innkalle til møter ved behov eller etter ønske fra foreldre. 

Samarbeidsutvalget 
SU 

Samarbeidsutvalget (SU) for Dyrøy barnehage består av to representanter fra foreldrene, to representanter fra de ansatte 
og en representant fra kommunen som eier. Styrer er saksbehandler og sekretær. SU skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ 

Brukerundersøkelse Dyrøy barnehage tar mål av seg å ha foreldreundersøkelser i partallsår. Disse vil foregå oktober/ november disse 
årene.  

 
Foreldresamtaler 

Når barnet begynner i barnehagen har vi en førstegangssamtale i løpet av de 14 første dagene. 
Det avholdes en foreldresamtale om høsten og en på våren.  
 
 

Foreldremøter Vi gjennomfører foreldremøte i løpet av september. Her gis foreldrene mulighet til å komme med innspill til årsplanen. 
Det vil også avholdes et temaforeldremøte i løpet av vinteren for alle i tillegg til at det blir foreldremøte i april for de 
som har barn som skal begynne på skolen. Her vil også skolen og SFO være tilstede slik at en får informasjon om 
skolestart og praktiske forhold knyttet til det. Det er mulighet til å ta opp alle spørsmål knyttet til skolestart i dette møtet.  
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13.1 Barnehagens samarbeidsutvalg 2018/ 2019: 
Repr. fra foreldrene  
1:  Irene Krogh 
Vara: Christine Kaspersen 
2:   Tom Erik Forså 
Vara:  Line Haraldsvik 
Repr. fra personalet   
1:   Marit T Espejord  
2:   Vera Torsteinsen 
Vara:  Kate Nergård       
Repr. fra eier (kommunen): Lise Nordahl 
 
Leder i foreldrerådet:   Tom Erik Forså 
Verneombud:    Marit T Espejord. 
 
 
Møteplan for samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage:  
 
I forkant sendes møteinnkalling til foresatte via MyKid. Det vil også legges ut sakspapirer der slik at en kan melde sine innspill til foreldrerepresentantene evt 
ønske at det avholdes foreldreråd. Dette har foreldrerepresentantene ansvar for å avholde. 
 
Møteplan samarbeidsutvalget: 
11. oktober 
13. februar 
9. mai  

50



 

Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 Avekst - John Kenneth Overgård 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/1143 
Karl Johan Olsen 
91535349 
 
 
08.01.2019 

 
 

Aksept av tilbud på dagsenterplass ved Astafjord Vekst 

Viser til korrespondanse i aktuell sak. Dyrøy kommune aksepterer det tilbud som er levert av 
Astafjord Vekst. Det anmodes om at det lages et kontraktforslag fra dere, der det også fremgår at 
vi ønsker å kjøpe dagsenterplass for ytterligere en person (i henhold til tilbud).  
 
I kontrakten bes det beskrevet en forutsetning om at sistnevnte plass opphører så snart 
muligheten for vanlig VTA-plass muliggjøres og kan settes i verk. 
 
Kostnader som beskrevet i tilbud. Tjenesten bes iverksatt så snart som mulig etter avtale med 
respektive personer eller deres bemyndigede. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Tilbud dagsentertjeneste 
2 SKM_C36818122012170 
4 Innhenting av tilbud på dagsenterplass 
5 kravsspec dagsenter 

 
 
Intern kopi til: 
Tore Uthaug 
Astrid Aunli 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Se vedlagte dokument

Med vennlig hilsen

John Kenneth Overgård
Daglig leder - Astafjord Vekst AS
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Fra: John Kenneth Overgård (john@avekst.no)
Sendt: 20.12.2018 15:38:53
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Tilbud dagsentertjeneste
Vedlegg: SKM_C36818122012170.pdf

Se vedlagte dokument

Med vennlig hilsen

John Kenneth Overgård
Daglig leder - Astafjord Vekst AS
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 «MottakerNavn» 

«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

«Ref» 
2018/1143 
Karl Johan Olsen 
91535349 
 
 
06.12.2018 

 
 

Innhenting av tilbud på dagsenterplass 

Dyrøy kommune har behov for en dagsenterplass ved vekstbedrift.  
Vi tillater oss å legge inn elementer som betinger lokalisering i nærmiljøet med bakgrunn i lov 
om offentlige anskaffelser §5 annet ledd:  
 
«Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige 
kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, 
forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.» 
 
Se vedlagte dokument 
 
 
Tilbakemeldinger gis innen 20.12.2018. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Innhenting av tilbud dagsenterplass i VTA bedrift 
 

Del 1: Oppdragsgiver 
 

1.1 ) Kontaktinformasjon 
Dyrøy kommune, org.nr. 864994032 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 
postmottak@dyroy.kommune.no  
 
Kontaktperson: Karl Johan Olsen, Kommunalsjef helse og omsorg 
Tlf. 91535349. E-post: karl..olsen@dyroy.kommune.no 
 

1.2 ) Type innkjøpsorgan 
Oppdragsgiver 

 

Del 2): Kontraktens innhold 
 

2.1) Beskrivelse 
2.1.1) Navn på anskaffelsen:  
Kjøp av dagsenterplass ved VTA- bedrift. 

 

2.1.2) Beskrivelse 
Formålet med anskaffelsen er å sikre et godt tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, som ikke 
er i stand til å benytte seg av ordinær VTA - plass. I utgangspunktet dreier anskaffelsen seg om én 
person men med mulighet for kjøp av plass til flere dersom behov oppstår.  

Tjenesten kjøpes og ytes i samsvar med lov om kommunale helse og omsorgstjenester, der det 
fremgår at tilbudet skal være verdig og forsvarlig. Med hensyn til personens behov, stiller 
oppdragsgiver krav om kvartalsvis korte rapporter, der evaluering av tjenesten, personens opplevelse 
av tjenesten og fremgang, samt oppmøtefrekvens er dokumentert kort og konsist. 

Tilbudet skal inneholde meningsfulle aktiviteter som bærer preg av vanlige arbeidsoppgaver. Aktuell 
person har, i overskuelig fremtid, behov for én til én oppfølging. Arbeidstidens omfang stipuleres til 
tre dager i uka fra kl. 0800 til kl. 1545. Tilpasninger av personens arbeidstid må utføres med hensyn 
til dagsformen. Et mål på lang sikt er å sette personen i stand til å kunne delta i ordinær VTA-ordning.  

Personen skal ha mulighet for egentransport (gå/sykle) til og fra dagsenter. Dagsenter må av denne 
grunn ligge innenfor en radius av ca 3 km fra bopel i Dyrøy (relativt sentrumsnært). 

Personale som knyttes mot bruker må påregne å utøve «tegn til tale» - metodikk for å kommunisere 
med personen. Det stilles krav få faste personale som knyttes til personen. Dette for å skape trygghet 
og forutsigbarhet.  
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Det skal gjennomføres dialogmøter mellom tjenesteyter og oppdragsgiver hver 6. mnd for å 
verifisere innhold og fremgang i oppdraget. 

 

2.1.2) Økonomi 
Verdien av anskaffelsen for èn bruker antas å ligge på maksimalt kr 800 000,- pr år, hensyntatt 
beskrivelse. 

 

2.1.3) Varighet 
Oppdraget gjelder for 2019, med ønsket oppstart 2. januar. Det er forutsettes mulighet for 
forlengelse av oppdraget på årlig basis. 

 

3.1 Prosedyre  
 

3.1.1) Type prosedyre 
Innhenting av tilbud fra tre VTA – bedrifter i området.  
Ved vurdering av tilbud, legges kriterier fra oppdragsbeskrivelsen og pris på tilbudet til grunn. 
Type tilrettelagte arbeidsoppgaver, samt kvalifikasjoner på tilknyttet personell vil tas med i 
vurderingen. 
 

3.1.2) Saksnummer 
Saksnummer: 2018/1143 

3.1.3) Dato for utsending 
Dato: 06.12.2018 

3.1.4 Frist for tilbud fra oppdragstaker 
Dato: 20.12.2018 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

Kommune Innbg 01.01.18 St.prosent
Lavangen 1061 30,31
Salangen 2226 63,60
Bardu 3979 113,69
Målselv 6798 194,23
Sørreisa 3494 99,83
Ibestad 1380 39,43
Dyrøy 1165 33,29
Sum 20103 574,37

 
 «MottakerNavn» 

«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

«Ref» 
2017/1279 
Karl Johan Olsen 
91535349 
B22 
 
04.01.2019 

 
 

Anmodning om vurdering av samarbeid rundt kommunepsykologtjenesten 

I anledning lovpålagt krav om kommunepsykolog innen 01. januar 2020, reiser det seg i Dyrøy 
kommune spørsmål om hvordan vi kan løse denne utfordringen. Det er fortsatt mulig å få 
tilskudd for 2019 for rekruttering av kommunepsykolog. Fristen går ut 10. februar.  
I den sammenheng ønsker Dyrøy kommune å se på hvilke samarbeidsmuligheter vi har.  
 
Vedlagte utredning som ble publisert til Midt Troms kommunene i 2017, beskriver noen av de 
elementene som er verdt å ta hensyn til i denne sammenhengen. Her pekes det blant annet på at 
man må påregne å rekruttere nyutdannede psykologer som ønsker spesialisering. Dette krever tid 
og ressurser med tanke på permisjon og oppfølging. For at dette skal bli en god løsning bør det 
også etableres et fagmiljø. 
 
Kommunene i tabellen under, vil i henhold til utredningen kunne være kandidater for et 
samarbeid. Bardu kommune har oss bekjent, ansatt en psykolog, spørsmålet blir da om Bardu er 
interessert i å være delaktig. 
 
Med utgangspunkt i vedlagte utredning anslås det at en 100% psykologstilling kan dekke en 
befolkning på ca. 3500 voksne eller 750 barn. Videre fremkommer det at det er faglig 
utfordrende å dekke alle alderstrinn for en person. Dette betyr at ansatte må få konsentrere seg 
om enten barn eller voksne. 
 
 

Ved å bruke nøkkelen 3500 voksne pr psykolog, vil vi i 
disse kommunene tilsammen ha et behov for 5.7 
psykologstillinger. 
 
Ved å også ta hensyn til at en betydelig andel av disse er 
barn, vil det si at 6 stillinger er et absolutt minimum for 
foreslått samarbeid. 
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 Side 2 av 2

 
 
Sett i sammenheng med denne oversikten, er det sannsynlig at vi i Midt Troms sammen har et 
grunnlag for å skape et greit fagmiljø. Omfang, gjennomføring og deltakelse av dette må 
diskuteres.  
 
Rekrutteringsmidlene vil, med denne tabellen som utgangspunkt fratrukket Bardu og Ibestad 
som har fått tilskudd (?), omhandle 4,3 stillinger noe som utgjøre en sum på kr 1.763 000,-. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 utredning KOMMUNEPSYKOLOG I MIDT-TROMS 
  

 
 
 
 
Intern kopi til: 
Tore Uthaug 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Jannicke Berg Leknes (Jannicke.Berg.Leknes@helsedir.no)
Sendt: 29.08.2018 10:33:07
Til: 
Kopi: 

Emne: Kommuner kan søke tilskudd til psykolog i helse- og omsorgstjenesten - Frist 15. september 2018
Vedlegg: 
Hei
 
Fra 2020 blir det lovkrav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse i helse‐ og omsorgstjenesten.
Helsedirektoratet har publisert 2. utlysning av tilskuddsordningen "Rekruttering av psykologer i de kommunale
helse‐ og omsorgstjenestene. Tilskuddet skal bidra til å understøtte kommunenes rekruttering av psykologer frem
til lovkravet trer i kraft.
 
Søknadsfrist til deres Fylkesmann: 15. september 2018
 
Beløp:  22,5 mill. kr.
 
Prioriteringer:

Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd skal prioriteres
Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf. Opptrappingsplanen for
rusfeltet (2016‐2020)

 
Tilskuddsbeløpet er på kr 410 000 pr 100 % psykologstilling.
 
Lenke til søknadsskjema og informasjon: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer‐i‐de‐kommunale‐
helse‐og‐omsorgstjenestene
 
Vi håper kommunene benytter muligheten til å søke om tilskudd!
 
 
Ha en fin dag.
 
Vennlig hilsen

Jannicke Berg Leknes
seniorrådgiver
avdeling psykisk helse og rus
tlf. 810 20 050, dir. 953 06 754

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/59 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 21.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Retningslinjer for bruk av helsebadet 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 3/19 29.01.2019 

 

Vedlegg 
1 reglement helsebad 

 

Saksopplysninger 
Helsebadet er i sin tid gitt til kommunen av NKS, dette er i nyere tid blitt renovert. Badet har 
stått stengt over tid begrunnet med budsjettutfordringer. 
 
Fra Desember 2018 er det tatt i bruk igjen av fysioterapitjenesten og målet er at det skal åpnes 
for publikum i starten av januar 2019. Administrasjonen har nå kun en liten logistikkutfordring 
som rest før den offisielle åpningen – booking og betalingsform. 

Administrasjonens vurdering 
Bruken og pleien av helsebadet må være forsvarlig, den skal heller ikke medføre mer ressursbruk 
enn absolutt nødvendig. Dette betyr at det må være et relativt strengt regime som må følges for å 
ivareta sikkerhet og hygiene.  
Det ansees som nødvendig å innføre noen regler som er styrende for hvordan badet skal brukes. 
Booking skal kunne skje fra flere steder, både servicetorg og sykehjem, betaling uten kontanter 
er også en forutsetning. Betaling for leie av badet vil gå inn på kommunens konto som et 
supplement til driften. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedlagte reglement vedtas som styrende for utleie av Helsebadet ved Dyrøy omsorgssenter. 

Utvalgsleders innstilling: 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Regler for bruk av helsebadet 
 

1. Den som låner badet må være over 18 år. Denne personen er ansvarlig.  
 
2. Bestilling gjøres ved kommunens servicetorg tlf 77189200, eller ved 

sykehjemmets postsekretær, tlf 77189274.  
Dette gjøres på dagtid på ukedager.  
 

3. Nøkkelbrikke kvitteres ut på Nordstua. 
 

4. Betaling gjøres ved ankomst helsebadet, det betales kr 50,- pr person. 
Disse pengene går tilbake til driften av badet. Innbetaling skjer via 
VIPPS, evt. må det tas med en faktura som betales via nettbank. Denne 
merkes med «Helsebad». 
 

5. Reservasjonen av helsebad gjelder dusj og basseng, varigheten for èn økt 
er 90 minutter.  
 

6. Før bruk av helsebad skal full kroppsvask med såpe og shampo utføres.  
 

7. Det er ikke tillatt å benytte såpe eller lignende i bassenget, det er heller 
ikke tillatt å ha drikke (annet enn vann) eller mat i bassengrommet. 
 

8. Når økten er over, legges isolerende plastmatte på plass, vannsøl svabres 
ned i sluk. Det skal være ryddig når rommet forlates. 
 

9. Etter at dusjen er brukt, skal vannsøl svabres ned i sluk. 
 

10.  Dersom disse reglene ikke følges vil det ikke være anledning for den 
ansvarlige å bruke helsebadet i ettertid. Det er derfor viktig at dersom man 
finner fasilitetene i uønsket tilstand, så må det sies i fra om dette, slik at 
det unngås gjentakelse. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: H01 

Saksmappe: 2018/198 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 21.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Orientering om avvik PLO okt-jan 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 4/19 29.01.2019 
   

 

Vedlegg 
1 avvik 23okt til 21januar 19 

 

Saksopplysninger 
Opom ønsker seg forelagt en oversikt over avvik innen PLO for hvert møte. Dette er et ledd i at 
eier skal ha informasjon om, og kontroll med kvaliteten i tjenesten. Avviksstatistikken er 
informasjon som skal legges inn i pasientjournalen dersom det oppstår hendelser som ikke 
tilfredsstiller kravene om kvalitet i tjenesten og som dermed svekker pasientsikkerheten.  
Når det gjelder fallrisiko, fall med skade og fall uten skade, så vil denne statistikken si noe om 
hvorvidt tjenesten klarer å arbeide forebyggende. Pasienter som er i bevegelse på egen hånd vil 
med stor sannsynlighet falle en eller annen gang. Oversikt over tendenser og uhell vil være med 
på å si noe om forebygging hjelper. 

Administrasjonens vurdering 
Vedlegget inneholder en vurdering av utviklingen siden samme periode i fjor. Det fremkommer 
av vurderingen at det skal fokuseres på avvik innen dosettileggelse, der hovedtiltaket er å benytte 
ressurser fra hjemmetjeneste for å ordne medikamentdosetter. Det understrekes at disse avvikene 
har mindre alvorlighetsgrad, altså oppdages de i tide. Men i et risikoanalyseperspektiv, er de 
potensielle faremomenter og må jobbes med. 
Tjenesten har også lyst ut de to sykepleierstillingene. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Opom tar fremlegget til orientering og ber om at foreslåtte tiltak følges opp. 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/77 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 22.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Kompetansemidler Dyrøy kommune 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 5/19 29.01.2019 

 

Vedlegg 
1 sak 1 vedlegg RETNINGSLINJER kompetansemidler 
2 sak 1 vedlegg søknadsskjema kompetansemidler 
3 sak 1 vedlegg årlig utlysning 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i sak 73/18 (budsjett 2019) å avsette 1.5 mill kroner til kompetanseheving og 
rekrutteringstiltak. I forlengelsen av dette ser administrasjonen at det er behov for verktøy for ensartet 
behandling av søknader i forhold til disse. 
 
Administrasjonen har utarbeidet retningslinjer for kompetansemidlene i tråd med kommunens strategi 
samt søknadsskjema for disse midlene. 

 

Administrasjonens vurdering 

For at midlene skal komme kommunen, ansatte og tjenestemottakere til gode, må midlene brukes på mest 
mulig effektiv måte. De som ønsker støtte må også oppleve at tildelingen blir av en slik verdi at den 
styrker motivasjonen til å gjennomføre planlagt kompetanseheving. Det må også oppleves at fordelingen 
blir rettferdig, samt at ordningen kan vare over tid. 
 
I forslaget legges det opp til at kommunens kompetansemidler sees i sammenheng med midler fra eksternt 
hold, og at disse blir en del av tildelingen. Kommunens tildeling har til hensikt å øke tilskuddet til den 
enkelte søker i perioden i forhold til det som ville kommet fra eksternt hold. 

 

Rådmannens innstilling:  

OpOm bifaller retningslinjene slik de foreligger og ber administrasjonen bruke disse i sin tildeling av 
kompetansemidler. 

  
  
Tore Uthaug  
rådmann  
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RETNINGSLINJER 
For 

TILDELING AV UTDANNINGSSTIPEND, PERMISJON, 
ENGANGSTILSKUDD OG BINDINGSTID 

Formål: 
Dyrøy kommunes værebegreper «Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende», forutsetter at 
ansatte innehar kompetanse på sine fagfelt. Kompetente medarbeidere sikrer kvalitet på tjenestene 
og skaper trygghet for den enkelte ansatte. 

Dyrøy kommune ønsker å tilrettelegge for kompetanseutvikling blant nåværende og fremtidige 
ansatte samt styrking og rekruttering av kompetanse som det er et definert behov for og som kan 
nyttiggjøres i tjenestene, innenfor de til enhver tid ressursmessige rammer. 

Retningslinjene sees opp mot gjeldende kompetanseplan(er) i Dyrøy kommune, samt «Lønnspolitisk 
plan» for Dyrøy kommune. Ved behov for prioriteringer vil disse planene være retningsgivende for 
satsningsområdene. 

 
Kompetansemidler: 
Midler som brukes for å øke formalkompetanse, styrke ansattes faglige nivå, eller rekruttere 
fagpersoner til utsatte stillinger, er å anse som kompetansemidler. Dette kan gjøres gjennom å yte 
stipend, dekning av utgifter samt permisjon med lønn i forhold til utdanning og kurs. Det kan også 
være engangsutbetaling for å rekruttere/beholde fagpersoner i utsatte stillinger. 

Retningslinjene omfatter kompetansemidler som dekkes av Dyrøy kommune. Disse midlene bør også 
kombineres med de tiltak som er mulig å iverksette innenfor den enkelte enhets økonomiske 
rammer der enhetsleder har budsjett og beslutningsmyndighet.  

Kompetansemidler som tildeles med bakgrunn i eksterne midler/tilskudd omfattes også av disse 
retningslinjene (eks. midler til Kompetanse for kvalitet (skolene) og Kompetanseløftet (helse/omsorg) 
der tildelingskriterier er fastsatt av fylkesmannen e.a.). En tildeling av eksterne midler der en av 
kommunens enheter står som søker vil tilfalle kommunen som helhet. Slike midler vil øke den totale 
mengden midler tilgjengelig, eller utvide perioden kommunen kan bidra med 
kompetansehevingsmidler og gjennom dette gi flere søkere mulighet til å ta del i kommunens 
ordning. Om en ekstern tildeling har ett større omfang enn tildelingen gitt av kommunen vil den 
enkelte søker være berettiget til støtte tilsvarende den mest gunstige.  
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Hvem kan søke: 
 Kompetansemidlene kan gis til ansatte i Dyrøy kommune med et fast, forpliktende 

arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid, jfr. Hovedtariffavtalens kap. 1, §1, pkt 
1.1. 

 Kompetansemidler kan tildeles personer, som ikke har et fast forpliktende arbeidsforhold, 
som ledd i rekrutteringsarbeid, under forutsetning av at de er i gang med, eller ønsker å 
påbegynne en utdanning som Dyrøy kommune har et stort behov for. 

 Dyrøy Kommune kan benytte kompetansemidler for å gi engangstilskudd for å rekruttere til 
spesielt utsatte stillinger, der det er vanskelig å få tilsatt kompetente medarbeidere. 
 

Utdanning det kan søkes om midler til: 
 Etter- og videreutdanning 
 Fagbrev 
 Grunnutdanning 
 Relevante kompetansehevende tiltak 

 

Midler til rekruttering 
 Enhetsleder kan gi innspill til rådmannen om bruk av midler for å rekruttere personale til 

særlig utsatte stillinger.  

 

Søknad og tildeling: 
 Det er to årlige søknadsfrister. Arbeidstaker bør søke i forkant av studiet. Men kan også søke 

innen første søknadsfrist etter påbegynt skolering.  
 Det kan søkes støtte for et påbegynt studie, men midlene tildeles ikke med tilbakevirkende 

kraft utover det som er avklart i punktet ovenfor.   
 Det kan søkes støtte for deler av en utdanning, eller et flerårig løp. Ved tildeling over flere år, 

må det påregnes at søker må dokumentere fremdrift i utdanningen årlig. Hvordan dette 
gjøres vil fremkomme av vedtak.  

 Søknaden må inneholde utfyllende opplysninger om studiets innhold, lengde og kostnader. 
Bruk eget søknadsskjema. Dette fås ved henvendelse til nærmeste leder. Om søker ikke har 
et fast ansettelsesforhold i kommunen fremmes søknaden til leder for den enheten 
kompetansehevingen naturlig vil være rettet mot eller kommunens administrasjon. 

 Arbeidstaker må opplyse om det mottas tilskudd via andre tildelinger/instanser. 
 Arbeidsgiver (enhetsleder) vurderer om dette er kompetanse kommunen har behov for og 

kan nyttiggjøre seg.  
 For å sikre bærekraft i ordningen, vil tildelinger kunne variere. Samlet omfang av søknader 

samt størrelse på tilgjengelig midler tas inn i vurderingen.  
 Sammenlignbare enheter har dialog i forkant av søknadsvurderingen for å sikre mest mulig 

lik behandling, der det er hensiktsmessig. Dette ledes av Rådmannens ledergruppe (RLD) på 
enhetsledermøter. RLD gjør endelig tildeling.  

 Et vedtak kan påklages. Det vil da gjøres ny vurdering av RLD før endelig vedtak fattes. En 
eventuell klage bør inneholde begrunnelse for klage med relevant dokumentasjon. Nytt 
vedtak er endelig.  

 Ved positivt vedtak må søker bekrefte mottak av støtten i henhold til tildeling.  
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Alternativer for godtgjøring 
 Stipend 

o Primært rettet mot personer uten ansettelsesforhold i kommunen, men som ønsker 
å ta en utdanning kommunen har behov for. 

 Permisjon med lønn. 
o Primært rettet mot personer i ett ansettelsesforhold i kommunen. Permisjon brukes 

primært for gjennomføring av obligatoriske elementer i utdanningen. Innvilget 
permisjon begrenses oppad til 30 dager.  

 Dokumenterte utgifter dekkes opp til innvilget beløp.  
o Dekkes mot forelagt dokumentasjon. Begrenset oppad til 15.000,- kr årlig  

Skatteplikt vil være i henhold til gjeldende regelverk og vil komme til fratrekk av innvilget beløp. 

 

Bindingstid: 
Tildeling av kompetansemidler (stipend, dekning av utgifter og/eller permisjon med lønn) tilsvarende 
kr 30 000,- gis en bindingstid på 1 år etter fullført utdanning. 

Tildeling av kompetansemidler ut over kr 30 000,- gis forholdsmessig lengre bindingstid (eks. kr 
60 000,- gir bindingstid på 2 år). 

Dersom utdanningsløpet avbrytes uten god dokumentasjon på årsak vil midlene kreves tilbakebetalt. 

Bindingstid avtales i eget dokument, dersom denne ikke overholdes vil forholdsvis del av beløpet 
kreves tilbakebetalt.  
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Årlig utlysning av kompetansemidlene (ikke en del av retningslinjene):  

 

 

«Midler for kompetanseheving, styrking og rekruttering» 2019 – søknad og tildeling 
 

Dyrøy kommunestyre har i møte 18.12.2018 vedtatt at 1,5 mill. kroner kan brukes på kompetanseheving, -styrking og rekruttering av 
nødvendig kompetanse. Midlene er ikke bundet, men det legges i utgangspunktet opp til et treårsperspektiv på bruken av disse. Med 
utgangspunkt i dette, kan maksimal utdeling av midler for 2019, utgjøre kr. 500 000,-. 

 Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend, permisjon, engangstilskudd og 
bindingstid gjelder for tildeling. 

 Midlene fordeles samlet etter fastsatt søknadsfrist. 
 Ansatte sender søknad via enhetsleder innen søknadsfristene 01.03 og 01.10 
 Enhetsleder prioriterer ut fra enhetens behov og sender søknadene m/prioritering 

enten til postmottak@dyroy.kommune.no eller som manuell post til Dyrøy kommune 
(administrasjonen) innen dato. 

 Rådmannen (eller den han bemyndiger) avgjør søknad om kompetansemidler fra 
potten. Det vil være nær dialog med enhetsleder før søknadene behandles. 
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SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER 

DYRØY KOMMUNE 2019 
 
 
 
 
 

Totalt søknadsbeløp  Ved høgskole/universitet 
Oppgi antall studiepoeng 

 

 
Kompetanseheving det søkes 
støtte til.  

 

Tidsplan for gjennomføring  
 

Hvilke(n) ordning søkes det på 
(stipend, permisjon med lønn, 
lån, dekning av utgifter)? 

 

Eventuelt dokumenterte 
utgifter 
 
 
 

 
 
 
 

Mottar du annen form for 
støtte til gjennomføring av 
dette tiltaket? evt forklar. 

 

 
Kryss av nedenfor 

 
 Jeg er kjent med kommunens retningslinjer for tildeling av kompetansehevingsmidler.  

 
 
 
 

 
Søknadsfrist: 1.mars 2019 
Søknaden rettes til nærmeste leder:  

Søkers navn:  

Nærmeste leder:

Adresse:

Epost:                                           Tlf.:

Dato/Underskrift søker:
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Årlig utlysning av midler til kompetanseheving (ikke en del av 
retningslinjene):  

 

«Midler for kompetanseheving, styrking og rekruttering» 2019 – søknad og tildeling 
 

Dyrøy kommunestyre har i møte 18.12.2018 vedtatt at 1,5 mill. kroner kan brukes på kompetanseheving, -styrking og rekruttering av 
nødvendig kompetanse. Midlene er ikke bundet, men det legges i utgangspunktet opp til et treårsperspektiv på tildeling av disse.  

 Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend, permisjon, engangstilskudd og bindingstid 
gjelder for tildeling. 

 Ansatte sender søknad via enhetsleder innen søknadsfrist 1. mars for påbegynt 
studie (vår/høst inneværende år). 1. oktober for påbegynt studie høst eller oppstart 
januar påfølgende år.  

 Midlene fordeles samlet etter fastsatt søknadsfrist. 
 
 
 

 Enhetsleder uttaler seg ut fra enhetens behov og sender søknadene m/prioritering 
enten til postmottak@dyroy.kommune.no eller som manuell post til Dyrøy kommune 
(administrasjonen) innen en uke etter søknadsfrist. 

 Rådmannen (eller den han bemyndiger) avgjør søknad om kompetansemidler fra 
potten. Det vil være nær dialog med enhetsleder før søknadene behandles. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/79 

Saksbehandler: Merethe Elisabeth Kvalheim 

Dato: 22.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Kulturpris 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 6/19 29.01.2019 
   

 

 

Saksopplysninger 
Det er en tradisjon for Dyrøy kommune og dele ut Kulturpris til en person(er), et lag eller 
en organisasjon som har jobbet for å kunne tilby barn, ungdom, vokse eller eldre ett godt 
kulturtilbud i kommunen. Å jobbe som frivillig med kultur og fritidstilbud krever mye av 
deg selv og en solid innsats til glede for andre. Denne person(er), lag eller organisasjon 
fortjener heder og ære, samt en pris på kr. 5.000,-. 

 
Statuetter for kulturprisen: 

1. Dyrøy kommune vedtar å opprette en kulturpris som deles ut annen hvert  år. 
2. Kulturprisen utdeles til personer, lag og foreninger som har stått sentralt i 

Dyrøy kommunes kulturliv og gjort en fortjenestefull innsats. 
3. Samme person kan ikke motta prisen flere ganger og for samme sak. 
4. Alle innbyggerne i Dyrøy kommune inviteres til å foreslå kandidater. Kunngjøring 

skjer gjennom oppslag, kommunesidene i Dyrøy, Troms Folkeblad, sosiale medier. 
5. Kulturutvalget deler ut prisen. Det avholdes eget, eller tilpasses annen 

kulturarrangement i anledningen overrekkelsen. 
 
Frist for å sende inn forslag var 20.12.2018, det kom inn fem forslag fordelt på fire kandidater. 

 
Det ble annonsert via. kommunenes nettside, samt at lag og foreninger ble kontaktet via. 
epost for å kunne nominere en kandidat. Kulturpris 2018 fikk litt liten tid for annonsering, 
men kommunen finner likevel nominasjonen av kandidater som tilstrekkelig. Innkomne 
forslag på kandidater legges frem på utvalgsmøte 29.01.2019. 
 

Administrasjonens vurdering 
Saken legges frem uten innstilling. I statuettene står det blant annet at utdeling av kulturprisen 
tilpasses annet kulturarrangement. Det må avtales en passende anledning for utdelingen. I 
samarbeidsavtale mellom SalMar Nord AS og Dyrøy kommune opplyses det at SalMar Nord AS skal 
ha profilering ved utdeling av prisen.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Saken legges frem uten innstilling. 
2. Utdeling av kulturprisen finner sted når avtalt tidspunkt er satt.  

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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