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Kværnerdalen barnehageenhet



AGENDA
1. Presentasjon av teamledere og enhetsleder

2. Organisering av barnehager i BGO

3. Presentasjon av Kværnerdalen:
Organisering/ ansatte/ opptak/ pedagogikk/ 
fysisk miljø

4. Sophies hage

Spørsmål fra dere underveis!



Barnehager i BGO

• Barnehagene er organisatorisk plassert i 
avdeling Tiltak barn og unge (TBU)

• 25 kommunale barnehager delt i 4 
geografiske enheter. Hver enhet ledes av 
enhetsleder.

• Hver enhetsleder er ansvarlig for 5-8 
teamledere.

• Opptak er organisert i avdeling for 
Myndighet barn og unge (MBU)



Kværnerdalen barnehageenhet

• 2 team starter opp august 2009

• 5 team starter opp august 2010

• Hvert team vil ha:

5 pedagogiske ledere
10 barne-og ungdomsarbeidere /
barnehageassistenter

1 teamleder



Ansatte og rekruttering

• 6 pedagogiske ledere m/ 

førskolelærerutdanning

1 skal svare i løpet av uka

2 med annen utd

• 8 barnehageassistenter

Intervjuer pågår!

• Ulik bakgrunn og erfaring

• Felles: 

Bevissthet i valg av arbeid

Personlig egnet: 

Samarbeidsevner, 

fleksibilitet, strukturert, 

stressmestring

Syn på barn og oppvekst



Opptak av barn pr. 15.06.09

Modell Desember August Sum
2009 1 1

2008 4 40 44

2007 0 9 9

2006 6 8 14

2005 6 6

2004 2 2

Sum 11 65 76



Fokusområder

• Bygge gode team

• Tilvenning

• Sosial kompetanse

• Språk og kommunikasjon

• HMS, spes sikkerhet

• Ved oppstart i Kværnerdalen: IKT

• Kvalitet i alle ledd og på alle områder



Byggeprosjektet

• Omsorgsbygg er oppdragsgiver

• Konsulentfirma er byggeleder

• Entreprenør er utfører

• Arkitektfirma

• BGO er bruker





Fysisk miljø

• Moderne barnehage, hvor alt vil være 

tilrettelagt for barnehagedrift

• Spesielt lagt vekt på: Støynivå, lysforhold, 

fleksibel bruk.

• Temarom skal brukes på tvers av 

avdelingene.



Sophies hage

• Andre forutsetninger, bl.a.

Lokalitetene har en annen standard

Oppstart og flytting -> 2 prosesser på kort 

tid

• Avdelingsstrukturen skal være lik





GOD SOMMER 
OG 

PÅ GJENSYN!

Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo

Kværnerdalen barnehageenhet


