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Formål 
Å sikre at Rælingsbarnehagen har en felles kvalitetsstandard som gir oversikt over de dokumenter, 
planer og veiledere som er retningsgivende for barnehageledernes arbeid med barnehagens innhold 
og kvalitet.  

 
Kvalitet i Rælingen 
I Rælingsbarnehagen er det valgt å bruke følgende definisjon på kvalitet:  
 
«Kvalitet er helheten av egenskaper en barnehage har, som vedrører barnehagens evne til å 
tilfredsstille barns, foreldres og samfunnets uttalte og underforståtte behov». 
 
(Kvalitet i barnehager – Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012. Lars 
Gulbrandsen og Erik Eliassen). 
 
Kvalitet er et komplekst begrep, og dekker flere aspekter ved hverdagen i barnehagen. Det er vanlig å 
dele begrepet i flere deler. Vi har en inndeling i fire. De fire skal ikke ses som atskilte kvalitetstyper, 
men snarere tenkes som koblet til eller infiltrerte i hverandre (se figur 1). Det er viktig å sikre 
kvaliteten gjennom felles rammer og retningslinjer nedfelt i gode rutiner og veiledere som er aktivt i 
bruk i alle barnehagene. Se figur 2. 
 
Strukturell kvalitet:  
Den strukturelle delen dreier seg om antall ansatte (voksen-barn-ratio), ansattes utdannelse, 
gruppeorganisering, fysisk miljø, dagsrytme, tilgjengelighet av læringsmateriale, lokale veiledere, 
sentrale føringer og lovverk. 
 
Prosesskvalitet:  
I de prosessuelle elementene dreier det seg om mellommenneskelig samspill, kvaliteten på 
relasjoner (ansatte-barn, ansatte-foresatte, ansatte-ansatte, barn-barn) og tilrettelegging av sosial 
inkludering. Prosesskvalitet kan sies å være det bærende element i kvalitetsutvikling.  
 
Innholdskvalitet:  
Innholdskvalitet omhandler på hvilken måte og i hvilken grad det leves opp til Barnehagelovens §1 
formål og §2 barnehagens innhold, samt kravene i rammeplanen. 
 
Resultatkvalitet:  
Resultatkvalitet handler om effekter eller virkninger av 
barnehagen, som for eksempel faglig utbytte, eller 
sosialt utbytte for det enkelte barn. Den kan også 
henvise til samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske 
konsekvenser av det å ha barn i barnehage mens 
foreldrene er på arbeid.  
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Figur 2: 

Strukturell kvalitet:  
 

Grunnlagsdokumenter 
 

 Felles pedagogisk plattform 

 Felles årsplanmal 

 Progresjonsplan for fagområdene 

 Kompetanseplan 

 Veileder for uteområdet 

 Organisasjonsbeskrivelse 

 Internkontroll 

Organisasjonsutvikling 
 

 Medarbeiderundersøkelse 

Samarbeid 
 

 Veileder for tverrfaglig samarbeid 

 Rutine for overgang barnehage-skole 

Barnehagen som lærende 
organisasjon: 
 

 Veiledning for nyutdannede og pedagoger på dispensasjon 

 Introduksjonsprogram for nyansatte 

Prosesskvalitet:  
 

Samarbeid 
 

 Beskrivelse for utførelse av spesialpedagogisk hjelp 

 Prosedyre for henvisning til PPT 

 Kontakttid med PPT og tverrfaglige møter 

 Nettverkssamarbeid 

 Samarbeid med barnevernstjenesten 

Innholdskvalitet:    
 

Språk og sosial kompetanse 
 

 TRAS-kartlegging 

 TRAS-nettverk 

 Veileder språk- og leseutvikling i Rælingen 

 Kompetanseprogram for språk- og leseutvikling 

 ASK-nettverk (alternativ supplerende kommunikasjon) 

Barnehagen som lærende 
organisasjon 
 

 Felles utviklingsarbeid for Rælingsbarnehagen 

 Didaktisk arbeid med fagområdene 

Organisasjonsutvikling  
 

 Ståstedsanalyse 

 Evalueringsarbeid 

Resultatkvalitet:  
 

  Brukerundersøkelse 

 Resultatsikringsmøter 

 Intern møtestruktur i den enkelte barnehage 
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