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Kvalitetsplan for lierbarnehagen: Lek, læring og livsmestring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kvalitetsplanen for lierskolen; Lek, læring og livsmestring sendes ut på høring til
barnehagenes samarbeidsutvalg, arbeidstakerorganisasjonene, helsetjenesten, de
ansatte og andre aktuelle instanser.
2. Planen tas opp til endelig politisk behandling i mars -19

Rådmannens saksutredning:
I sak 28/2018 Kvalitetsplan for lierbarnehagen fattet grunnskole-, barnehage- og
kulturutvalgets følgende vedtak:
 Visjonen i kvalitetsplanen er: Lierbarnehagen - fundament for livet, springbrett til
verden.
 Det overordnede målet for lierbarnehagen er: Lierbarnehagen gir barn, alene og
sammen med andre, gode forutsetninger for lek, læring og livsmestring.
 Kvalitetsplanen har to utviklingsområder:
 Lek og læring
 Livsmestring og helse.
 GBK utvalget får planutkastet og vedtar å legge planen ut på høring. Endelig politisk
behandling med vedtak gjennomføres etter at planen har vært ute på høring.
Lek, læring og livsmestring er et kvalitetsdokument. Planen angir retning og er et
styringsdokument for alle som jobber i lierbarnehagen. Planen er satt til å vare i to år fordi
målet er at Lier kommune har en felles kvalitetsplan for barnehage og skole fra 2021.
Innholdet i Lek, læring og livsmestring er likevel tenkt videreført i stor grad.

Det har vært bred deltakelse i arbeidet med kvalitetsplanen. Styrerne har vært med i prosessen
med å definere visjon, mål, verdier og utviklingsområder. Arbeidsgruppen som har jobbet
med kvalitetsplanen har vært bredt sammensatt av rådgivere for barnehage og skole,
tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, ansatte i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT),
representant fra Foreningen for private barnehager i Lier (PIL) og styrere i kommunale- og
private barnehager. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter og lagt opp til bred involvering og
medskaping på styrernes samarbeidsarenaer.
Planen skal ut på høring og alle barnehageansatte, foreldreråd/samarbeidsutvalg, eiere og
andre interessegrupper skal få mulighet til å komme med innspill. Høringsinnspill tas med
tilbake til arbeidsgruppen for videre arbeid. Endelig politisk behandling blir i mars -19.

Vedlegg: Utkastet til kvalitetsplan

