
LIAS
LIAS, tidligere Lofoten Industri AS ble etablert i 1973 og er Lofotregionens attføringsbedrift. Bedriften har hatt en gradvis utvikling og kan i dag 

tilby produkter og tjenester innenfor en rekke bransjer og virksomhetsområder.

I Svolvær er vi i dag lokalisert på tre steder; hovedbedriften på Vorsetøya,  LIAS bruktbutikk i Roald Amundsensgt. og LIAS barnehager avd 

knøttene på Stranda. Leknesavdelingen ble etablert i 1986 og der er vi i dag lokalisert på fire steder; LIAS vaskeri i Storeidøya, LIAS 

bilopphuggeri i Mjåneset, LIAS barnehager avd. multemyra i Torvhaugan og LIAS kompetanse i Storgata.

Hva er en attføringsbarnehage?
En attføringsbarnehage er en barnehage som er spesielt tilrettelagt for å ta imot personer som av ulike årsaker må skifte yrke, eller har 

andre begrensninger i forbindelse med yrkesvalg. Disse personene blir søkt inn via NAV.

Barnehagene har en fast grunnbemanning som består av styrer, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. De som kommer inn via 

NAV kommer i tillegg til de fast ansatte.

Kvalitet i barnehage
Det nærmer seg full barnehagedekning i mange kommuner, og foreldre har i langt større grad enn tidligere mulighet til å velge den barne-

hage de ønsker for barnet sitt. Vi tror at stadig flere foreldre vil foretrekke en barnehage som kan dokumentere at de arbeider kontinuerlig 

med å kvalitetssikre og forbedre tilbudet de leverer til barna. I denne brosjyren kan du lese mer om hva vi mener med akkurat det.

Kvalitet i barnehagene



LIAS´  kvalitetsmål for barnehagedriften:

• LIAS barnehager skal oppleves som gode og attraktive barnehager for barn, foreldre og ansatte.

• Kundetilfredshet, her menes foreldre, måles årlig. Måltall for kundetilfredshet med det helhetlige barnehagetilbudet settes til 80 %.

• Etter måling av kundetilfredshet skal mål for forbedring etableres og følges opp.

Equass
Høsten 2011 bestemte Attføringsbedriftene i NHO at de ønsket å sertifisere sine medlemsbarnehager gjennom Equass. Equass er et system 

som kvalitetssikrer arbeidet med velferdstjenester. Her er det brukerne av velferdstjenester som er i fokus. I barnehagen vil det si barn og 

foreldre.

De bedriftene som ønsket å sertifisere sine barnehager fikk da delta i et pilotprosjekt med samlinger i Oslo. Vi har gått gjennom alle kravene 

og definert hva dette betyr for barnehagene. Hver enkelt barnehage har jobbet med Equass for å få på plass rutiner og dokumentasjon. 

Mye av jobben har bestått av å evaluere det vi allerede har og gjør, samt å dokumentere dette.

Fra før er attføringsarbeidet ved Lofoten Industri sertifisert gjennom Equass. En slik sertifisering varer i to år. Da er det tid for resertifisering. 

Dette betyr at Equass aldri blir en perm på kontoret, men at vi hele tiden må tenke og jobbe ut fra de kravene og målene som stilles.

Barnehagearbeidet ble sertifisert for første gang i november 2012. Under sertifiseringen intervjuet revisor: ansatte, foreldre, representant fra 

kommunen samt ledelsen i LIAS. 

Hva betyr det for barn og foreldre?
Individuell aktivitetsplan

På foreldresamtalen skal det årlig utarbeides en Individuell aktivitetsplan for hvert enkelt barn som inneholder mål,

metoder og ansvarsfordeling. På neste foreldresamtale evalueres planen, og vi justerer eller utarbeider nye målsettinger.

Med en individuell aktivitetsplan vil barnehagens ansatte arbeide mer målrettet og tydelig med å styrke enkeltbarnets kompetanse og 

utvikling. Samtidig tror vi at dette arbeidet vil styrke samarbeidet mellom foreldre og barnehagen.

Livskvalitet

På foreldresamtalen blir alle foreldre spurt om hva barnehagen kan tilrettelegge for, for å bedre barnets livskvalitet 

i den tiden barnet oppholder seg i barnehagen. Fokus på livskvalitet vil gjøre det enklere å se hele barnet.

Informasjon

Et viktig område i standarden er informasjon. Både barn og foreldre skal ha tilgjengelig informasjon om det som foregår per dags dato, og 

det som skal skje fremover. Det blir også lagt stor vekt på grundig informasjon ved oppstart av nye barn. Her finnes egen sjekkliste som 

inneholder sjekkpunkter på at all informasjon er gitt. Dette kan bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet for barn og foreldre. Samtidig får 

barnehagen en god anledning til å synliggjøre det pedagogiske arbeidet.

Tilbakemelding

Barnehagene gjennomfører grundige og årlige tilfredshetsundersøkelser blant foreldrene. Dette er i tråd med kvalitetsstandarden. 

Undersøkelsen gir alle foreldre mulighet til å gi en anonym tilbakemelding på tjenestene barnehagene leverer. Resultatet med drøfting blir 

fremlagt i SU (samarbeidsutvalget) og på barnehagenes foreldremøter.

Barnehagen mottar også tilbakemelding fra kommunen i form av tilsyn med tilsynsrapport. Muntlige og skriftlige tilbakemeldinger og klager 

skal registreres og behandles på den mest hensiktsmessige måten, og de ansatte skal informere om status i saken.

Tilbakemeldinger gir et godt grunnlag for forbedringer på lang og kort sikt. Resultatet vil bli en stadig bedre barnehage til det beste for alle 

involverte i barnehagen.

Kompetanse

Barnehagene har egen kompetanseutviklingsplan som skal sikre heving av de ansattes kompetanse.

Kompetanseheving medfører økt faglighet og utvikling av de ansatte, og dette bidrar til økt læringsutbytte for barna.

Prosjekter

Forbedringer som er av betydning for barnehagen skal defineres som prosjekter, og dokumenteres i-form av prosjektbeskrivelser og rapport. 

Barnehagene skal ha fokus på innovative måter å arbeide på. Prosjektarbeid vil være med på å heve kvaliteten på barnehagens innhold til 

det beste for barn og foreldre. Samtidig vil prosjekter sørge for økt kompetanse og innsikt for barnehagens ansatte.

Det vi ønsker å oppnå gjennom Equass-sertifisering er:

 • styrket samarbeid mellom foreldre og barnehagen

 • bedre informasjonsflyt mellom foreldre og barnehagen

 • en trygghet på at vi har prosedyrer og dokumenter som ivaretar arbeidet med barna

 • økt fokus på enkeltbarnet

 • gode rutiner ved oppstart av nye barn

 • økt yrkesstolthet

 • at vi handler og opptrer mer profesjonelt

 • at vi leverer et mer helhetlig tilbud

 • en enklere hverdag og dermed mer tid til barna

 • bedre kvalitet på alt vi leverer av tjenester i barnehagen

Visste du at…

 • LIAS gjennomfører jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser?

 • LIAS har egne etiske retningslinjer?

 • Du finner rettigheter og plikter i ”foreldreinformasjonen”?

 • Barnehagene har egne verdier, visjon og formål?

 • Barnehagene kartlegger alle hverdagssituasjonene med fokus på å fremme barnas selvstendighet?

 • Barnehagene har egne prosedyrer som skal sikre sammenheng mellom de tjenestene som leveres?

 • Prosedyrer for personvern og konfidensialitet evalueres årlig?

 • Barnehagene gjennomfører brukerundersøkelser blant foreldre?

 • Barnehagenes Årshjul skal bidra til kontinuerlig forbedring?

 • LIAS har egen rekrutteringspolitikk?

 • Tilleggsverdien ved å delta i samfunnsbaserte aktiviteter evalueres?

 • Les mer på www.equass.no og www.attforingsbedriftene.no
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Knøttene barnehage

Idrettsveien 21 - 8300 Svolvær

Telefon: 76 07 18 88

www.lias.no

Multemyra barnehage

Torvhaugan 61 - 8370 Leknes

Telefon: 76 08 86 60

www.lias.no


