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Vi skal bli enda bedre til å fremme barnas trygghet, 

trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen

Vi skal gå fra god kvalitet til høykvalitet…
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TETT PÅ – Kvalitet i bærumsbarnehagen

5448 barn

1567 ansatte

86 barnehager

375 avdelinger



Glitre barnehage

Kommunal barnehage i Bærum kommune

Ca. 170 barn fordelt på 12 avdelinger

Tre separate hus

3 styrere

15 pedagoger 

23 årsverk assistenter/fagarbeidere som grunnbemanning

Personal som følger opp barn med vedtak



Begynte med «Trygg før 3» i 2018

Jobbet systematisk med implementering av «Tett 

på» siden høsten 2020

Implementering 

Fra ytre styrt til indre motivasjon

Pre-K og Toddler

Vi kjenner at det er endring!





Dagens temaer

Struktur og organisering
Faglig påfyll
Observasjon og 
observasjonskompetanse
Veiledning – gi og motta
Refleksjon over egen 
praksis
Arbeid med sårbare barn



Struktur og organisering

Fagdager på planleggingsdagene

Personalmøter

Mentorveiledning

Avdelingsmøter – veiledninger hver 4. uke

Observasjoner 3 ganger i året

Alle ped.ledere sertifisert

2 av 5 pedagoger observerer i andre barnehager

Små konkrete arbeidsoppgaver



År 1.  År 2.

Almenpedagogisk Sårbare barn og det 
almenpedagogiske





Fagutvikling

Ny som leder

De lange tankene – et helhetlig system

Et godt rammeverk

Endring av rollen som leder

Følelsen av å mislykkes



Observasjon og observasjonskompetanse

Sertifisering og dybdeforståelse Å lære å SE Skape motivasjon og undring



Lære av andres praksis

6 barn sitter på gulvet og leker sammen med to 
voksne. Flere av barna peker på flaskene sine, og 
barna får flaskene. Et av barna peker på en hylle. Han 
får vannflasken sin, men skyver den unna. Barnet sier 
«bæ» og lager brummelyd. Han kryper nærmere 
hyllen. Den voksne tilbyr han flere ganger vann, men 
han avviser og skyver flasken unna. Den voksne løfter 
til slutt barnet opp og bærer det inn i et annet rom. 



Barn og voksen leter etter en magnetkloss, den 
voksne løfter på barnet for at han skal få lete 
oppå en hylle. “Nå løfter jeg deg opp så kan du 
se på hyllen, ser du den? B. nei ... V: Nå løfter 
jeg deg enda litt høyere, ser du om den ligger 
noe oppå hyllen? B: ingen der V: nå må jeg 
nesten sette deg ned igjen, jeg blir sliten i 
armene mine. Sånn nå var du nede på gulvet 
igjen. Vi fant ikke den magnetklossen der heller.



Veiledning

Systematisk og konkret

Utgangspunkt i 
praksisfortellinger

Feiring av den høye kvaliteten

Overføringsverdi – «dette handler 
om meg»

Få alle på banen



Morgen på avdelingen, det er 2 voksne og 8 barn. En voksen trøster 
Synne, 2 år som er nye i bhg. Rikke, 4 år kommer bort til den voksne og 
klemmer seg inntil henne. 

Voksen klemmer Rikke tilbake og spør om hun har det bra. Jenta smiler, 
voksen spør hva hun har lyst til å gjøre. Rikke svarer ikke, voksen 
foreslår å tegne eller pusle, og sier «jeg kan hjelpe deg». Jenta svarer at 
hun vil tegne. Voksen følger henne bort og finner frem det hun trenger. 
Jenta begynner å tegne. Synne begynner å gråte igjen. 

Den voksen sier at hun må gå til Synne, hun er ny i bhg og veldig lei seg. 
Hun går bort til Synne og tar henne på fanget. Rikke følger med den 
voksne, går bort fra tegnesakene. 

Rikke går videre bort til den andre voksne som kommer ut fra badet 
etter å ha skiftet bleie på et barn, og klemmer seg rundt beina hennes



Refleksjon over egen praksis
Det er refleksjonen som skaper endring



Refleksjon etter arbeid med negativ klima

Gjennom satsningen «Tett på» har jeg innsett at det kreves en viss 
bevisstgjøring om min egen væremåte for å kunne bygge opp en sunn 
relasjon og et bedre samspill med hvert enkelt barn. At målet med 
satsingen ikke er å gjøre oss til «perfekte» barnehageansatte. Men at 
hver og en av oss på et tidspunkt kan innrømme at man har noen 
«allergier» som man må snakke høyt om, plassere et sted og gjøre noe 
med. Noe jeg anser som en positiv utvikling, at man flytter fokus på at 
man heller må forandre/justere egen praksis, heller enn å bruke barnets 
sterke følelser, temperament, familie og væremåte som en slags 
forklaringsmodell.



Arbeid med sårbare barn

Fagdag høsten 2021

Veiledninger og praksisfortellinger med utgangspunkt i sårbare barn

Refleksjoner over «hva skaper sårbare barn?»

Flytte fokus fra barnet til hvordan voksne kan være med på å skape sårbarhet eller redusere den

Toleransevindu og Fasemodellen 





Barnets plan



Barnas opplevelse?

Hvor ble det av barna i denne 
presentasjonen?



Takk for oss! 


