
 
 
Velkommen  
som medlemsbarnehage! 

 
Informasjon til styrer/kontaktperson i din barnehage: 
 
Dersom du allerede har meldt inn ansatte, så kan du sende ut følgende 
melding til dine ansatte (Kopier og lim): 
 

“Vi har blitt medlem i barnehagealliansen.no, et nettverk for 

enkeltstående barnehager for kunnskapsdeling og inspirasjon. Gå til 

nettsiden barnehagealliansen.no og registrer ny bruker, så vil du få 

tilgang innen 24-48 timer.” 

 
Hvis du ikke har meldt inn ansatte ved registrering kan du gjøre dette ved å 
trykke på denne lenken: 
 
Innmelding ansatte 
 
Husk å registrere deg selv og evt. representant for eier om det ikke er samme 
person. Du kan alltid registrere flere personer senere ved å trykke på lenken 
over. Husk å gi de beskjed om selv å logge inn slik at de ved 
førstegangsregistrering må bli godkjent etter at du har sendt inn 
innmeldingsskjema. 
 
Personlige brukere vil normalt få tilgang til nettsamfunnet innen 24-48 timer 
etter at forespørsel er sendt inn. 
 
De ansatte vil bli tildelt roller og få ulik tilgang på nettforumet basert på hvilken 
rolle du har tildelt dem i innmeldingen. Dersom det er endringer eller at 
ansatte slutter, så må dette meldes inn så vi kan endre tilgangsrettigheter. 
Vårt mål er å øke faglig bevissthet og inspirere til økt engasjement som er 
positivt for læring og jobbnærvær. 
 

 

https://www.barnehagealliansen.no/innmelding-ansatte


 
Vi anbefaler at dere følger facebook siden vår hvor vi blant annet poster 
oppdateringer. Dere har allerede tilgang til å lese retningslinjer og brukervilkår 
for nettverket under forumsiden på barnehagealliansen.no. 
 
Når du som styrer/daglig leder går inn på forumet for første gang ønsker vi at 
du gjør følgende: 
 
 

● Les først retningslinjene dersom du ikke har gjort dette allerede. 
 

● Gå til kategori “Velkommen!” -> Lag ditt første innlegg hvor du skriver 
hvilken barnehage du representerer med navn på barnehagen, antall 
godkjente plasser og hvilken kommune og fylke den ligger i. Skriv 
gjerne litt mer også, f.eks. om det er noe dere er spesielt glade i å holde 
på med eller er flinke på og eventuelt hva du håper nettverket kan 
hjelpe din barnehage med. Kommenter gjerne på andres registreringer 
og ønsk hverandre velkommen :) 
 

● Gå så til kategori “Regionale nettverk” og finn kategori for ditt fylke. 
Også her ønsker vi at du skriver en kort introduksjon tilsvarende det 
første innlegget du lagde. Kopier og lim inn :) 
 

● Sjekk om det er opprettet et lokalt nettverk i din kommune. Dersom det 
ikke er det, så ønsker vi at din barnehage blir kontaktbarnehage for din 
kommune og etablerer et lokalt nettverk for enkeltstående barnehager. 
Ta kontakt med de andre enkeltstående barnehagene i din kommune, 
uansett eierform og inviter de til å bli med.  
 

● -> Lag et innlegg i kategori for ditt regionale nettverk at det har blitt 
etablert et lokalt nettverk i din kommune med navn på kommune, 
kontaktbarnehage og person dersom det ikke er gjort det tidligere slik at 
dere blir koplet opp mot det regionale nettverket. Si gjerne også hvor 
mange barnehager som er med i nettverket. Dere kan da selv 
bestemme møtefrekvens på de lokale møtene og om det er ønskelig å 
gjøre dette som nettmøter eller fysiske møter alt avhengig av hva 
smittevernreglene anbefaler. Dersom din barnehage ikke ønsker å være 
kontaktbarnehage, så spør en annen barnehage som du tror vil passe 
bra til oppgaven, for det må være en kontaktbarnehage i hver 
kommune. Kontaktbarnehagen har gratis medlemskap og er ansvarlig 
for å lede de lokale møtene og har møterett i det regionale nettverket i 

 

https://www.facebook.com/barnehagealliansen.no
http://barnehagealliansen.no/


 
sitt fylke. Du må ha støtte og integritet med de andre enkeltstående 
barnehagene i din kommune og være fortrolig med å lede nettmøter. I 
det lokale nettverket blir dere enige om det er ønskelig med rotasjon 
som kontaktbarnehage for hvert år. 
 

I forumet finner du flere kategorier. I oppstarten er det naturlig nok ikke så 
mange som har skrevet i de forskjellige kategoriene, men det vil endre seg når 
vi er ferdige med pilotfasen og flere barnehager har meldt seg inn. Dersom du 
føler det er noen kategorier som mangler, så send gjerne inn forslag og tips til 
info@barnehagealliansen.no eller lag et innlegg i kategorien “Utviklingsforum 
for nettverket”.  
 
Likeledes kan det være andre forbedringer eller feil i oppsettet i pilotfasen, så 
gi oss tilbakemelding på dette, så vi kan utvikle tjenesten best mulig. 
 
Vi har begrenset med både tid og penger. Skal nettverket bli bærekraftig, så 
er det avhengig av deltakernes engasjement og oppslutning. Derfor ber vi 
hver nye barnehage om å hjelpe oss med å spre nyheten om at dette 
nettverket finnes til andre enkeltstående barnehager på følgende måte: 
 

● Lik oss på facebook! 
● Legg ut facebook innlegg hvor dere annonserer at dere har blitt medlem 

i barnehagealliansen.no med link til facebook siden vår og at dette er et 
tiltak for å styrke enkeltstående barnehager. 

● Tips en eller flere enkeltstående barnehager som ligger i en annen 
kommune om barnehagealliansen.no slik at vi får med flere kommuner i 
de regionale nettverkene og økt kunnskapsdeling. 

 
 
 
Formelle møter 
 
Regionalt nettverk 
Møtefrekvens på de regionale nettverkene beror mye på hvor mange saker 
som de lokale nettverkene ønsker å ta inn i det regionale nettverket. Vi 
foreslår nettmøte annenhver måned. Det anbefales at det er utnevnes en 
møteleder og en som skriver referat. Referatene skal sendes inn og blir 
arkivert og tilgjengelig for alle styrere og eiere i samme region. 
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Nasjonalt nettverk 
Det foreslås at det nasjonale nettverket for styrere møtes ordinært annenhver 
måned (motsatt måned fra de regionale nettverkene) med mulighet for å kalle 
inn til ekstraordinære møter ved behov. På den måten kan saker fra de 
regionale møtene bli løftet opp i det nasjonale nettverket og en kan da 
rapportere tilbake til de regionale nettverkene påfølgende måned status og 
videre saksgang. Det nasjonale nettverket for styrere og eiere ledes av ansatt 
fra barnehagealliansen.no. I de nasjonale fagnettverkene er det på sikt 
ønskelig å dra inn eksterne ressurser også, men foreløpig ønsker vi 
henvendelser fra barnehager som ønsker å være ekspertbarnehager for 
spesifikke nasjonale fagnettverk. Dette er åpent for alle medlemsbarnehagene 
og må ikke være en kontaktbarnehage for det lokale nettverket, men kan være 
det. Per i dag kanaliseres denne aktiviteten inn i egne nettforum, så får vi se 
hvordan behovet utvikler seg for å etablere flere tjenester for å støtte en 
videre satsning, f.eks. nettkonferanser eller andre nettressurser og muligheter 
for kunnskapsdeling. 
 
Uformelle møter 
Barnehagealliansen.no er en møteplass og medlemmene oppfordres til å 
etablere kontakt og uformelt samarbeid med andre barnehager både på 
enhetsnivå og ansatt nivå for tips og kunnskapsdeling. Dersom noen “finner 
opp kruttet”, så del med felleskapet under passende kategori i forumet! Målet 
er å skape et større fagmiljø i hver enkelt barnehage. 
 
 
Fokusområder: Økonomi og utviklingsarbeid 
Barnehagene har utsikter med begrensede ressurser. Vi må kjempe for å 
bevare et forsvarlig tilbud og ikke miste terreng i utviklingsarbeidet. Vårt håp 
er at nettverkene vil styrke både økonomi og faglig kompetanse i 
barnehagene. 
 
Vi kan jobbe nasjonalt for å øke inntektsgrunnlaget, men lokalt for hver enkelt 
bør fokuset være å ha fokus på hvilke tiltak som kan redusere kostnadssiden i 
barnehagen samtidig som en bevarer best mulig kvalitet på tjenesten. 
Vikarutgifter er en stor utgiftspost i mange barnehager. Dersom den reduseres 
vil også kvaliteten på tjenesten øke, så dette er definitivt en post som er verdt 
å ha fokus på. Ikke nødvendigvis i form av vikarstopp, men nærværsarbeid og 
andre tiltak som kan redusere sykefraværet. 
 
 

 



 
Delingskultur 
Vi vil stimulere til økt delingskultur. Dette kan skje gjennom innlegg i 
forumene, men vi ønsker i tillegg å legge til rette for deling av dokumenter 
som kan være nyttig for andre barnehager. Det kan være alt fra prosjekt, 
pedagogisk opplegg eller administrative verktøy. Vi ønsker å lage egne 
ressurssider tilknyttet dette. 
 
Månedens ansatt 
Vårt første tiltak i satsing på nærværsarbeid for medlemsbarnehagene er å 
etablere ordningen “Månedens ansatt”. Dette er et eldgammelt program som 
ikke koster noe særlig, men som har god effekt. Som styrer / daglig leder er 
du i kraft av din stilling og engasjement automatisk månedens ansatt på 
mange måter, men dette programmet er ment for å løfte fram arbeiderne på 
avdelingene. 
 
Slik nominerer man en ansatt: 
 
Alle ansatte kan anbefale en medarbeider som månedens ansatt i 
nettforumet. 
 
Skriv følgende ved nominering: 
 

- Navn på den ansatte og hvor den jobber, inkl. kommune og fylke. 
- Tre stikkord som kjennetegner den ansatte. 
- En litt mer utfyllende kommentar hvorfor den ansatte fortjener å bli 

månedens ansatt. 
 

Vi har ikke helt bestemt hvordan kåringen skal bli avgjort. Det kan være 
stemmer/likes, jury eller en kombinasjon. Det blir da en regional vinner i hver 
region og en nasjonal vinner for hver måned. Vi håper i tillegg til heder og ære 
å få et samarbeid med støttepartnere som kan bistå med premier. 
 
Fordelsprogram 
Vi ønsker også å forhandle frem fordelsavtaler til medlemsbarnehagene. 
Fordelsprogrammene vil utarbeides uten såkalte kick-back, dvs. at 
barnehagealliansen.no ikke får tildelt kommisjon eller prosenter av omsetning 
knyttet til enkelte fordelsavtaler med leverandører. Dette gjør vi for å være 
mest mulig nøytral i forhold til de ulike leverandørene og akkurat nå trenger 
barnehagene mest av alt penger til drift og da ønsker vi at eventuelle rabatter 

 



 
skal gå uavkortet til barnehagene så lenge vi klarer å holde lave 
administrasjonskostnader.  
 
Sammen bygger vi et framtidig og mangfoldig barnehagetilbud! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levanger, 4. november 2020 
 
 
 
Knut Thomas Johansen 
Prosjektleder 
 
barnehagealliansen.no 
 
 
Kontaktinfo: 
 
info@barnehagealliansen.no 
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