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OPPDRAGSBREV 2014 - UTDYPING AV VEDTATT BUDSJETT FOR FO2A- 

BARNEHAGER 
 

Sammendrag: 

Bydelen får hvert år oppdragsbrev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU). I brevet 

vises til Sak 1, inkludert Grønt hefte og byrådets tilleggsinnstilling samt bystyrets budsjettvedtak, 

jf bystyrevedtak 162.1/13 og 203.1/13. 

Budsjettet er det overordnede styringsdokumentet i virksomhetsstyringen, og gir føringer for 

hvordan bevilgningene til bydelene under Funksjonsområde 2A- Barnehager skal anvendes. I 

oppdragsbrevet utdypes målsettingene og tiltakene i budsjettet og rutiner for bydelens oppfølging. 

Gjennom årsmelding og særskilte rapporteringer svarer bydelen på utførelse og måloppnåelse. 

 

Saksframstilling: 

 

Mål for barnehagene i 2014: 

 Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager 

 Alle barn skal kunne norsk før skolestart 

 Alle ansatte i barnehagene skal ha gode norskferdigheter og kompetanse i barns språkutvikling 

 Det skal tilbys barnehageplass til flere enn de som omfattes av lovfestet rett til plass 

 

Barnehagene skal gi et tilbud i tråd med Barnehageloven med forskrifter og lokale føringer. Alle 

brukerne av barnehagene skal sikres likeverdige tilbud av god kvalitet. Prosjekt Oslobarnehagen 

skal bidra til å nå byrådets mål og styrke barnehagen som læringsarena. 

I arbeidet med utvikling av gode språkmiljø, skal standard og egenvurderingsskjema tas i bruk i 

alle kommunale barnehager, samt systematisk kartlegging av barns språkferdigheter. 

Bydelen skal legge til rette for personalets etterutdanning i språkarbeid, samt sørge for at alle 

ansatte har gode norskkunnskaper. Arbeidet med å rekruttere og beholde fagutdannet personale 

videreføres, samt å øke inntaket av lærlinger. 

Samarbeidsrutiner med skolen og barneverntjenesten skal følge Oslostandard. 

Det legges opp til gjennomføring av brukerundersøkelser blant foresatte og måltall for 2014 for 

foreldres generelle tilfredshet er satt til 5,2 (på en skala fra 1-6). Bydelen skal følge opp resultater 

fra brukerundersøkelsen i 2013. 
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Gjennom web-prosjektet Løftet skal barnehageportalen bli mer brukervennlig og bydelens og 

barnehagenes nettsider skal oppdateres og gi god informasjon til foresatte. 

Barnehageutbyggingen framover skal utfra Bystyrets vedtak i hovedsak skje i privat regi. 

 

Link til saksdokument:http://sentralapp.oslofelles.oslo.kommune.no/dlwwwsak-
baldoc/showelfile.asp?jno=2014000599&b=true 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Oppvekst- og kulturkomiteen tar saken om oppdragsbrev 2014 til orientering. 
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bydelsdirektør      avdelingsdirektør  
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