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Visjon og verdier 

Kvalitet i møte med barn og ungdom! 

Askimbarnehagen, Askimskolen og Familiens hus skal gi barn 
og ungdom en best mulig utvikling. Det sørger vi for gjennom 
å arbeide mot god kvalitet på våre tjenester. 

 
Raushet 
Vi preges av raushet og gir anerkjennelse: Vi gir plass for 
åpenhet og ærlighet, og rom for ulikheter. Vi deler med oss 
av egne refleksjoner fra praksis. 

Mot 
Vi har mot og viser handlekraft: Vi skaper et miljø som 
gir hverandre trygghet nok til å våge de modige møtene. Vi 
har mot til å dele erfaringer med hverandre. 

Glede 
Vi har glede og sprer inspirasjon: Vi løfter med glede frem 
det gode arbeidet Vi forteller hverandre om de gode 
møtene. 

Tillit 
Vi får tillit og tar ansvar: Vi har tillit til hverandre om å ville 
den andre vel. Vi tar ansvar ved å stoppe opp og reflektere. 

  

  



Satsingsområder for oppvekst i Askim innenfor virksomhetene 

Askimbarnehagen, Askimskolen og Familiens hus 2018-2020 

Handlingsplanen er forankret i Økonomiplanen 2017-2021 for Askim kommune. Hovedstrategien er å 

sikre tidlig innsats for alle barn og ungdom. Hver virksomhet har egne mål og tiltak. Dette 

dokumentet skal sikre god samhandling innenfor prioriterte områder, knyttet til begrepet tidlig 

innsats. 

Utvikle sosiale ferdigheter 

 
Det er helt avgjørende for mestring i barnehage, skole og fritid at barn har gode sosiale 
ferdigheter. I Askim legger vi vekt på ferdigheter knyttet til: selvkontroll, selvhevdelse, 
samarbeid, ansvarlighet og empati. 

 
Kvalitetskriterier Kjennetegn Suksessfaktorer 

Det arbeides systematisk med 
utvikling av sosiale ferdigheter. 

Barn og ungdom lærer om, 
trener på og får 
tilbakemeldinger på sosiale 
ferdigheter. 

God samhandling basert på 
barnets behov. 

 

Sikre gode overganger mellom barnehage og skole 

 
Ivareta barnets og foresattes behov og sikre god kvalitet. 

 
Kvalitetskriterier Kjennetegn Suksessfaktorer 

Det gjennomføres samtaler 
med representanter fra 
barnehage og skole, og barn 
med foresatte. 

Foresatte opplever å bli lyttet 
til og barnet opplever trygghet 
knyttet til å begynne på skolen. 

God planlegging av innhold og 
organisering. 

 

Sikre god kvalitet i oppmerksomhetsfasen 

 
Oppmerksomhetsfasen defineres som den fasen hvor barnehage og skole blir 
oppmerksomme på at barnet har behov som krever tilpasninger og spesiell oppfølging. 

 
Kvalitetskriterier Kjennetegn Suksessfaktorer 

Barnet får den oppfølgingen 
som gir ønsket effekt. 

Det settes inn riktige tiltak 
tidlig, slik at et vedtak om 
spesialpedagogisk tilbud 
unngås. 

Gode rutiner får oppfølging av 
det enkelte barn. 

Stafettloggen gir god oversikt 
over behov, tiltak og ansvar. 

Alle barn som defineres inn i 
oppmerksomhetsfasen, er 
registrert i stafettloggen. 

Stafettloggen oppleves som 
brukervennlig.  

 

 



Sikre god foreldreinvolvering 

 
Foresattes interesse for og kompetanse om barnets utvikling og læring har stor betydning. 
Spesielt viktig er relasjonskompetanse. 

 
Kvalitetskriterier Kjennetegn Suksessfaktorer 

Foresatte tilbys kurs i Circle of 
security (COS). 

Det gjennomføres kurs 
kontinuerlig. 

Kursholdere med god 
kompetanse. 

 

God samhandling 

 
Barnehage, skole og familiens hus skal ha kunnskap om hverandre og lære av hverandre. 

 
Kvalitetskriterier Kjennetegn Suksessfaktorer 

Det er organisert dialog og 
refleksjon om felles teamer. 

Deling av relevante erfaringer 
og dialog i heterogene grupper. 

Involvering og eierskap til 
innholdet. 

 

 

 


