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BU-SAK 121/2014, INFORMASJON OM PROSJEKT GRATIS KJERNETID HØSTEN 
2014 
 

Bakgrunn 
I statsbudsjettet for 2014 er det bevilget midler til forsøk med gratis kjernetid i barnehager. I 
revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget ytterligere midler. Formålet med forsøket med gratis 
kjernetid er å forberede barn på skolestart ved å medvirke til sosialisering og å bedre 
kunnskapen i norsk hos barn med minoritetsspråklig bakgrunn.  
Bydel Gamle Oslo ble tildelt 2,813 mill. for første halvår 2014. Midlene har gått til gratis 
kjernetid til alle barn født i 2008 med barnehageplass og bopel i bydelen. I tillegg har noen 
midler blitt brukt til rekruttering av barn til barnehage, språkprosjekter i barnehagene, 
kompetanseheving av de ansatte i barnehagene og tilbud til foresatte.  
 
I henhold til regjeringens plattform er det fra andre halvår 2014 gjort endringer i ordningen. 
Endringene innebærer at det fra høsten 2014 skal gjennomføres prøveprosjekter med en mer 
målrettet innretning av forsøket med gratis kjernetid i barnehagene i Bydel Gamle Oslo, Bergen 
og Drammen. Forsøket skal rette seg mot barn i familier med lav inntekt. Samtidig skal 
forsøket kobles til krav om aktivitet for foreldre. I Groruddalsbydelene og Bydel Søndre 
Nordstrand videreføres forsøket for fire- og femåringer uten endringer ut områdesatsingenes 
varighet. Bydel Gamle Oslo har fått tilsagn om 4,8 mill. for andre halvår 2014. Dette skal 
dekke bydelens mindreinntekter som følge av redusert foreldrebetaling for 20 timer per uke til 
alle barn født i 2009, 2010, 2011 i husholdninger med samlet brutto årsinntekt under kr 300 
000. Midlene skal i tillegg brukes til: 
 
• Rekruttering av barn for å øke antall minoritetsspråklige barn i barnehage 
• Systematisk språkstimulering i barnehagene  
• Kompetanseheving av de ansatte i barnehagene 
• Aktivitet for foresatte som mottar gratis kjernetid i forsøket. Aktiviteten skal tilpasses den      
enkeltes ressurser og behov 
 
Det skal rapporteres på ovenstående punkter. 
 
Status 
Per 01.09.14 hadde bydelen 153 barn med gratis kjernetid i kommunale barnehager. 190 barn i 
private barnehager (tall fra juli 2014) omfattes av forsøket. Det har vært 
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gjennomført/gjennomføres en kartlegging av foresattes aktivitet. Fra de kommunale 
barnehagene er det ca. 35-40 foresatte som ønsker et aktivitetstilbud. I de private barnehagene 
er ikke kartleggingen ferdig pr dags dato. Bydelen er i gang med å planlegge og å organisere 
aktivitet for foreldre. Aktiviteter som har vært foreslått og ønsket hos foreldrene er: 
 
• Foreldreveiledningsgrupper (ICDP) 
• Turgrupper/nærmiljø 
• Norskundervisning 
• Tannhelse og kosthold 
• Mødre/fedregrupper 
 
Når det gjelder barn uten barnehageplass viser oversikter fra helsestasjonene at det er ca. 380 
barn i disse aldersgruppene. Alle disse barna er fordelt mellom helsesøstrene på bydelens to 
helsestasjoner. Helsesøstrene samt andre ressurspersoner i bydelen skal gjennomføre 
hjemmebesøk til disse familiene. De fleste besøkene vil bli gjennomført etter arbeidstid. 
Hovedhensikten ved besøkene er å motivere familiene til å søke barnehageplass uavhengig av 
foresattes inntekt. Per 15. september var det gjennomført 55 besøk. Av disse ønsker 4 
barnehageplass, 19 har plass i språkgruppe, 20 bodde ikke på oppgitt adresse og 12 hadde fått 
tilbud om barnehageplass fra 1. september.  
 
For å kunne gi tilbud til de som ønsker det så raskt som mulig vil bydelen vurdere midlertidig 
bruk av lokaler til friluftsbarnehager når disse ikke brukes (barna er på tur mellom kl. 10-14) og 
å øke antall korttidsplasser i Tøyengata barnehage. Dersom det er nok søkere har bydelen også 
mulighet til å øke kapasiteten i Kværnerdalen barnehage og eventuelt leie en buss som frakter 
barna dit.  
 
Systematisk språkstimulering i barnehagene gjennomføres ut fra Oslostandard for godt 
språkmiljø i barnehagene og Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling. 
Barnehagene har fått midler fra «Gratis kjernetid» til egne utviklingsprosjekter innen 
språkstimulering og foreldresamarbeid. 
 
Kompetanseheving av ansatte inngår i utviklingsprosjektene. Det gjennomføres også felles kurs 
for barnehageansatte med tema foreldresamarbeid, og tilbud innen ICDP-opplæring. 
Barnehager med mange «gratis kjernetid-barn» får tilbud om spesiell oppfølging.   
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar sak om prosjekt gratis kjernetid til orientering. 
 
Bydel Gamle Oslo 
 
 
Lasse Østmark Kerstin Berglund 
bydelsdirektør avdelingsdirektør 
 
 
 
Vedlegg:  Rundskriv fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
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