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Barnehager - medvirkning, kompetanse og kvalitet 1 

Høyre har satset stort på barnehage og kvalitet ved å innføre pedagognormen, nå må vi rette fokuset på 2 

hvordan den faglige kompetansen gjenspeiles i barnehagens pedagogiske innhold og arbeid.  3 

I Høyres satsing på barnehager er læring, tidlig innsats og overgang til skole sentrale temaer for 4 

barnehagens innhold og oppgaver, dette handler om å gi barna det beste utgangspunktet videre i livet.  5 

I Norge har vi lange barnehagetradisjoner for barns medvirkning i egen læringsprosess, der demokrati og 6 

medvirkning blant annet står sentralt både i rammeplan for barnehagen og i FNs barnekonvensjon.   7 

Ved å arbeide med demokrati og medvirkning i barnehagen oppstår det flere muligheter for både planlagte 8 

og spontane læringssituasjoner der det stilles særlige krav til de ansattes språklige kompetanse, barnesyn 9 

og faglige kompetanse. Arbeidsmetoden forutsetter felles deltakelse, høy språkstimulering, anerkjennelse 10 

av barnas interesser og en videreutvikling av deres nysgjerrighet.  11 

Som en annen del av kvalitetssatsningen i barnehagesektor vil pedagogisk dokumentasjon være sentral 12 

for vurdering av barnehagens pedagogiske innhold og arbeid. Denne form for dokumentasjon handler om 13 

å kunne reflektere kritisk over egen praksis, sikre barns medvirkning og en felles forståelse for 14 

barnehagens samfunnsmandat. Barnehagekvalitet henger nøye sammen med en synliggjøring og 15 

fremheving av fagkunnskapen som allerede er i den norske barnehagen. 16 

Stiller vi krav om demokratiske prosesser, medvirkning og pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Ved å 17 

stille krav gir vi også tillit og ansvar til bruk av fagligkompetanse, kunnskapsdeling og videreformidling av 18 

kunnskap og erfaring.  19 

På denne måten kan en si at vi i Høyre ivaretar den norske barnehagemodellen, samtidig som vi høyner 20 

kravene til personalets kompetanse, bidrar til en sterkere profesjonsutvikling og stiller krav til barnehagen 21 

som en lærende organisasjon.  22 

Høyre vil: 23 

• Løfte frem de ansatte i barnehagene. Deres kunnskap og kompetanse er viktig for barns videre 24 

mestring i livet. 25 

• Sikre at barns medvirkning ivaretas i barnehagen 26 

• Sørge for høy barnehagekvalitet der den faglige kompetansen gjenspeiles i barnehagens innhold 27 

og arbeid. 28 

• Jobbe for å bevare den norske barnehagemodellen og barnehagens egenart 29 

• Sikre systematisk utviklingsarbeid og barnehagen som lærende organisasjon gjennom blant annet 30 

krav om bruk pedagogisk dokumentasjon, faglig refleksjon og medvirkning. 31 

• Sikre god informasjonsdeling i overgangen mellom barnehage og skole, og utnytte mulighetene 32 

teknologiutviklingen gir. 33 
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