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Barne- og  
ungdomsarbeideren  
i Oslobarnehagen 
 
 



• Oslo har 766 barnehager, med totalt ca 37 000 barn. 

– 55 % private og 45 % kommunale 

• Lav barnehagedeltagelse - 86,5%  

• 31% av alle barn i barnehage får ekstra ressurser til styrket tilbud 

• 28 % av barna i barnehage har minoritetsbakgrunn 

 

• Det er over 11 000 ansatte i Oslos barnehager 

• I underkant av 50 % av disse har ingen barnefaglig eller barnehagefaglig kompetanse 

• 33 % av medarbeiderne har barnehagelærerutdanning 

• 6,6 % av medarbeiderne har barne- og ungdomsarbeiderutdanning 

 

 

 

 

Hvem er Oslobarnehagen? 



Mål for barnehagene i Oslo 

• Barnehagebarn skal ha et trygt og 
inkluderende læringsmiljø, fritt for 
mobbing 

 
• Barnehagebarn skal få et pedagogisk 

tilbud som støtter det enkelte barns lek, 
utvikling og læring 

 
• Barnehagebarn skal utvikle gode 

språklige og sosiale ferdigheter og være 
godt forberedt til skolestart  
 

• Barnehagebarn skal møte ansatte med 
høy kompetanse og tid til å følge opp den 
enkelte 
 



• Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016-2020 

• Setter mål for arbeidet med kompetanse og rekruttering 

• Fokuserer på det profesjonelle fagfellesskapet i barnehagen 

• Barnehagene skal utvikles som lærende organisasjoner 

• Øke andelen barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere 

 

• Ny grunnbemanningsavtale for Oslo kommunes barnehager (inngått 9.11.16) 

• Mål om at minst halvparten av barnehagens personale skal ha barnehagelærerutdanning 

• Mål om at andelen fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeidere eller annen relevant 
fagarbeiderutdanning skal økes til opp mot en fjerdedel av de ansatte 

• Sikre en bemanningsnorm 

• Formal- og realkompetanse knyttet til arbeid med barn skal prioriteres 

 



– Tilrettelagt opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget for 
barnehagemedarbeidere (praksiskandidatordningen) 

• 50 medarbeidere tok eksamen til jul 

• 50 nye medarbeidere i januar (hvorav 25 med ekstra fokus 
på norsk språk) 

• Starter nye klasser fra høsten 

• Oslo kommune betaler prøveavgift for medarbeidere som 
velger å gå opp til fagprøven 

– Oslo kommune skal ta imot flere lærlinger og elever i praksis 
fra barne- og ungdomsarbeiderutdanningen (måltall på 63 
lærlingeplasser i 2017) 

 

– Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 

– Tilleggsutdanning for andre pedagoger 
 

Eksempel på tiltak – opplæring på arbeidsplassen 



• Store forskjeller fra bydel til bydel 

• Mange bydeler satser stort på BU-arbeideren, 
og driver aktiv rekruttering for å ansette flere 

• Ikke alle bydeler og barnehager klarer å 
nyttiggjøre seg av BU-arbeiderens kompetanse 

• For lav søknad på barne- og 
ungdomsarbeiderutdanningen blant 
ungdommer 

– Oslo kommune må bidra til at dette blir en 
mer attraktiv yrkesvei 

 

 

Har barne- og ungdomsarbeideren en plass i Oslobarnehagen? 


