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INNLEDNING 

Virksomhetsplanen presenterer og informerer om lover, bestemmelser og planverk på statlig 

og kommunalt nivå som grunnlag for drift av barnehage. 

Med bakgrunn i virksomhetsplanen utarbeides årsplan som presenterer barnehagens innhold 

og satsningsområder med arbeidsmåter og hvordan arbeidet skal dokumenteres og vurderes. 

I tillegg kan barnehagen utforme månedsplaner som gir mer detaljert informasjon om 

innholdet på den enkelte avdeling. 

 

ORGANISERING 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRERASSISTENT

Veronica Johansen

ADMINISTRASJONSSJEF 

Frode Skuggedal 

ENHETSLEDER BARNEHAGE 

Liz Karina Heggelund 

VASSHAUG BARNEHAGE 

Alle ansatte 
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TELEFONNUNMMER VASSHAUG BARNEHAGE 

 

SALANGEN KOMMUNE 

 

Vasshaug 
barnehage 
 

771 72 132 
 

  Eller ringe direkte 
til avdelingene 

Enhetsleder Liz Karina 
Heggelund 

 98 76 78 20 / 900 
59 285 

Styrerassistent Veronica 
Johansen 

 98 76 78 23 

Kjøkken Kirsti N/Sølvi 
Dalberg 

 98 76 78 25 

Avdelingene: Navn: Alder: Mobilnummer: 
RØD ØRN 5 år 98 76 78 27 
ORANGE ELG 4 år 98 76 78 30 
GUL MAUR 3 år 98 76 78 28 
BLÅ KRABBE 2 år 98 76 78 32 
GRØNN LARVE 1 år 98 76 78 37 
Arbeidsrom 
personal 

  98 76 78 24 

 

 

 

 

 

 

http://www.salangen.kommune.no/
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RAMMEBETINGELSER 

Økonomi 

Det utarbeides budsjett for enheten på grunnlag av antall barnehageplasser, vedtak etter 

opplæringsloven og stillingshjemler. Stillingshjemlene styres av barnehageloven, 

opplæringsloven og Salangen kommunes areal og bemanningsnorm 

Stillingshjemlene styres av bemanningsnorm i barnehageloven og antall barn etter  arealnorm 

i vedtektene. Barnehageloven styrer hvor mange barnehagelærere som skal være i 

barnehagene.  

Styringskortene for barnehagene er styrende og synliggjør resultat og mål for enheten. 

Bemanning 

Hver enkelt barnehage og avdeling har en grunnbemanning på en pedagogisk leder og to 

fagarbeidere/assistenter på 18 barn over 3 år eller 9 barn under 3 år. Ved økning i 

barnegruppene utover dette ansettes en barnehagelærer ved økning på inntil 3 barn under 3 år 

eller 6 barn over 3 år. 

Det vil si 3 barn under eller 6 barn over per voksen i barnehage. 

 Alle førskolelærere har ei ubunden arneidstid på minimum 4 timer i uken, jfr. sentral 

særavtale SFS 2201 som tas i løpet av arbeidsdagen. I denne perioden er ikke pedagogene på 

avdeling. 

Organisering  

Barnehagen har enhetsleder for enheten og styrerassistent. Enhetsleder har overordnet ansvar 

for enheten og oppgaver som eier og barnehagemyndighet. Styrerassistent har ansvar for den 

daglige driften. 

Pedagogisk bemanning §1 i forskrift om pedagogisk bemanning 

I forskrift om pedagogisk bemanning er det stilt krav om at det skal være minimum én 

pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn 

når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer.  Normen skal være 

oppfylt for barnehagen totalt. 

Ved utvidelser av barnegruppene utover dette ansettes en førskolelærer utover dette etter 

pedagognormen  hvis arealet  tillater det. Bemanningsnorm i Salangen er 1 voksen per 3 barn 

under 3 år eller en voksen per 6 barn over 3 år. 

Ved spesielle behov ansettes det ekstra ressurser. 
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Barnehagelovens §17 Styrer 

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en 

daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir 

barnefaglig og pedagogisk kompetanse. 

 

Barnehagelovens §18 Barnehagens øvrige personale 

Pedagogisk ledere må ha utdanning som førskolelærere. Likeverdig med førskoleutdanning er 

annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i 

barnehagepedagogikk. 

 

GODKJENNING 

Kommunen som barnehageeier har ansvar for godkjenning av barnehagene etter §§10 og 11. 

Ved godkjenning gjøres ei konkret  vurdering av enhetsleder barnehage, helsesjef  og 

administrasjonssjef etter vedtatt plan for godkjenning i  Salangen kommune. 

Administrasjonssjef er gitt avgjørelsesmyndighet etter denne bestemmelse etter 

delegasjonsreglementet. 

DISPENSASJONER 

Dispensasjon fra utdanningskravet  

Salangen kommune har laget en "Tiltaksplan for rekruttering av barnehagelærere i Salangen 

kommune 2014-2016" 

Grunnlaget for søknad om dispensasjon er hjemlet i Lov om barnehager §§17 og 18, med 

forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet og forskrift om 

pedagogisk bemanning, samt merknader til disse. 

Kommunen kan, etter søknad , innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år av 

gangen etter at stillingen er lyst ut og det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere. Det er 

administrasjonssjef som gjør vedtak. 

Ved søknad om dispensasjoner behandles søknad av enhetsleder og godkjennes av 

administrasjonssjef  etter" plan for dispensasjoner i Salangen kommune". Administrasjonssjef 

er gitt avgjørelsesmyndighet etter denne bestemmelse etter delegasjonsreglementet. 

Dispensasjoner skal ikke være regelen men gis unntaksvis. 
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BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT OG KOMMUNALE RAMMER 

 

 

 

BARNEHAGELOVEN  

Barnehageloven med forskrifter  av 17.juni 2005 nr 64 om barnehager, er det overordnede 

lovverk som regulerer drift av barnehager i Norge. Noen av de viktigste paragrafene er: 

§1  Formål 

" Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem" 

§ 2  Barnehagens innhold  

" Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet" 

§ 3  Barns rett til medvirkning 

" Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet" 

§ 4  Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

" For å sikre samarbeid med barnas hjem,  skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg" 

§ 19  Politiattest 

" Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal 

vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep" 

§ 20  Taushetsplikt 

"For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt" 

§§ 21-22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 
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RAMMEPLANEN 

Kunnskapsdepartementet har 1.mars 2006 med hjemmel i barnehageloven fastsatt forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Forskriften trådte i kraft 1.august 2006. 

Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme for 

planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også 

informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. 

 

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SALANGEN 

Vedtektene hjemler blant annet regler for opptak, oppholdstid, arealnorm, permisjoner, 

oppsigelse og foreldrebetaling. 

Viktige punkt: 

 søknadsfrist 1.mars til hovedopptak 

 åpningstid fra 7.15 - 16.15 

 sommerstengt ukene 28 - 29 - 30 - 31 

 stenger kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag 

 stengt julaften og nyttårsaften 

 5 planleggingsdager  

Vedtektene er vedtatt i kommunestyret i møte 22.04.2010 

 

PEDAGOGISK PLATTFORM 

Alle de ansatte forplikter seg til å jobbe etter pedagogisk plattform. Plattformen  er et 

verdidokument som sier noe om hvordan barnet skal bli møtt i barnehagen og grunnleggende 

verdier og syn på læring. 

 

KVALITETSPLAN/ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENE 

Dette er en overordnet plan for  barnehagen med felles mål for alle barn i barnehagene, 

pedagogisk plattform for de ansatte og mål for aktiviteter, fagområder og satsningsområder. 
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SENTRALE VEILEDERE   

Barns trivsel – voksnes ansvar ( utgitt av  utdanningsdirektoratet) 

Forebyggende arbeid mort mobbing starter i barnehagen. 

Barnehagene i Salangen har dette som satsningsområde som en del av "Tidlig innsats". 

 

Alle barnehagene i barnehagenettverket for Indre Midt Troms har dette som fokusområde og  

jobber med veilederen på personalmøtene, steg for steg med spørsmålene fra veilederen. Det 

er også laget en egen mobbeplan i  Salangen. Mobbeplanen skal revideres og tilpasses 

veilederen. 

Barns trivsel - voksnes ansvar ( utgitt av utdanningsdirektoratet) 

Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen 

Til barnets beste ( utgitt av barn og likestillingsdepartementet kunnskapsdepartementet) 

veileder samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten.  

 

Kompetanse for fremtidens barnehage ( utgitt av kunnskapsdepartementet) 

Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2012 

 

Barndommen kommer ikke i reprise ( utgitt av barne-, likestilling og 

inkluderingsdepartementet) 

Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( 2014-2017) 

 

Språk i barnehagen  (utgitt av utdanningsdirektoratet) 

En veileder om språkstimulering, dokumentasjon, vurdering av språk og språktilegnelse 

Fra eldst til yngst 

( utgitt av kunnskapsdepartementet) 

 Den har som formål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god 

overgang for barn når de begynner på skolen.. Veilederen har anbefalinger om tilrettelegging 

av samarbeid av de ulike aktørenes roller 

Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr 41 

Tilrådning fra kunnskapsdepartementet av 29.mai 2009  med  fokus på" fra nok plasser til 

gode nok plasser." 
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SALANGEN KOMMUNE SIN VISJON OG VERDIER 

VISJON:SALANGEN KOMMUNE SPRENGER GRENSER 

VERDIER: 

SPREK - ROMSLIG - FRAMTIDSRETTA 

For barnehagen betyr dette: 

Sprek: 

Ha humor: Le når man har lyst å gråte, ta seg selv uhøytidlig, le med og ikke av 

Å tørre: Være ærlig, være leken, ta avgjørelser 

Se muligheter: Ta et skritt i det ukjente, gi ja en sjanse før du sier nei, ikke låse seg fast i 

gamle rutiner, se muligheter i stede for begrensninger 

 

Romslig : 

Omsorgsfull: Se hverandre, ta vare på hverandre, gi hverandre tilbakemeldinger 

Positiv: tenke ja, i stede for nei, ha et åpent sinn, villig til forandring 

Gi alburom: Vise respekt for hverandre, være åpen for andre sine meninger, ha plass til alle  

 

 

Fremtidsretta: 

Tenke nytt: Være åpen for andre sine ideer, villig til å starte med seg selv, ta sjanser 

Være nysgjerrig: Være engasjert, oppsøke nye arenaer, stille spørsmål 

Være oppdatert: Fortelle hva en trenger, være oppsøkende, stille krav til seg selv og andre 
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TILSYN MED BARNEHAGENE ETTER LOV OM BARNEHAGER § 16 

Hvem utfører tilsynet? 

Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter etter Lov om barnehager.  Kommunen 

har en egen tilsynsplan. 

 

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den som 

barnehagemyndighet er pålagt etter denne lov. 

I vår kommune er tilsynsordningen organisert slik: 

Nettverket for barnehagene i indre Midt Troms utarbeider en felles tilsynsplan. 

Lavangen og Salangen samarbeider om tilsyn med barnehagene i kommunene. To 

representanter fra kommuneadministrasjonen utfører tilsyn i den enkelte barnehage. 

Tilsynsmyndigheten velger ut representanter som skal intervjues fra barnehagen 

Det kan være aktuelt å samkjøre tilsynsbesøket med andre instanser i kommunen (brann, 

helse, politi) 

Det utarbeides en rapport etter hvert besøk. Av rapporten vil det fremgå om det blir gitt 

pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller 

godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, 

eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging 

av virksomheten. Vedtak om retting eller stenging kan påklages til fylkesmannen. 

Kommunen kan foreta både anmeldte og uanmeldte tilsyn. 

Spørsmål vedrørende tilsyn kan rettes til : 

Salangen kommune 

v/ Liz Karina Heggelund tlf 77172132 el mob:900 59 285 

Lavangen kommune 

 v/Tove Hansen tlf 77176512 el mob:915 55 730 
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VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNERE 

 

Tverrfaglig forum for barn og unge i Salangen (TEFBUS) 

Tlf. 771 72 180 

Salangen kommune har en tverrfaglig samarbeidsgruppe for barn og unge i  

Salangen (TEFBUS). Hensikten med gruppa er, så tidlig som mulig, å gi hjelp, sette inn 

gode tiltak til barn, unge og deres familier som er i en vanskelig livssituasjon. Gruppen 

består av representanter fra skole, barnehage, barnevern, psykiatri, og helse 

Helsesøster er koordinator for gruppa.  

Astafjord barneverntjeneste for Gratangen, Lavangen og Salangen 

Tlf.77 17 20 55 

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge 

oppvekstvilkår. Gjennom å gi råd, veiledning og praktisk hjelp i 

kortere eller lengre perioder ønsker vi bistå barn og familier slik 

at barna sikres gode levekår og utviklingsmuligheter. 

 

PPT  (pedagogisk-psykologisk tjeneste)  

 

Tlf. 77 17 28 00 

Tjenesten skal hjelpe barnehage og skole i arbeidet med å legge til rette 

opplæringen for barn med særlige behov. PPT er sakkyndig instans i forhold til tilråding om 

spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skolen. Det er opprettet  egne 

ressursteam i hver barnehage som har fastsatte møter med PPT  og ved behov barnevern for drøfting 

av enkeltsaker og bekymringer. 

Helsestasjonen  

 

Tlf. 771 72 180 

 

Tjenesten omfatter blant annet helseundersøkelser, opplysningsvirksomhet og veiledning, 

vaksinasjonstilbud og samarbeid rundt barn med spesielle behov. 

 

Fysioterapitjenesten 
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Tlf. 771 72 080 

Fysioterapeut kan gi tilbud om behandling etter henvisning fra lege eller helsestasjon.  

Fysioterapeut kan veilede foresatte, personale i barnehage eller skole o.a. som er sammen 

med barnet. 

Ergoterapitjenesten  

Tlf. 920 31528 

Salangen statlige mottak  

Tlf. 77 17 20 99 

Salangen skole 

Tlf: 771 72 175 

HMS i BARNEHAGENE 

Barnehagene har et felles verneombud. jfr. Arbeidsmiljøloven kapittel 6. Verneombud 

skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik 

måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd 

er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

Verneombud for barnehagene Annie Teigland. 

Annie.Teigland@salangen.kommune.no 

Barnehagene har internkontrollsystem for kvalitetssikring av 

enheten. De ansatte skal gjøre seg kjent med kriseplan, kriseperm, 

rutineperm, brannvernperm. De ansatte skal jevnlig ha førstehjelpskurs og brannkurs. 

Hver barnehage har egen brannvernleder med godkjent kurs. 

Kommunen samarbeider med Bedriftshelse Nord på Finnsnes og har en egen 

samarbeidsplan med konkrete tiltak for hvert år etter behov fra avdelingene.    
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INTERNE SAMARBEIDSFORA 

For å utvikle barnehagene faglig og driftsmessig er det opprettet ulike fora for å få et bredest 

mulig samarbeid innad i enheten 

Ledermøter 

Består av strategisk ledelse og  enhetsledere fra alle avdelingene i kommunen. Her drøftes 

overordna strategier for enhetene. 

Pedagogisk ledermøter i barnehagen 

Pedagogiske ledere fra de ulike avdelingene samarbeider på tvers av avdelingene. 

Pedagogisk team 

Består av alle pedagoger i enheten. Hovedfokus er barnehagefaglige drøftninger og det  

pedagogisk innhold i barnehagene. 

Avdelingsmøter  

De ulike avdelingene på Vasshaug har 1 time fellesmøte i uken.  

Personalmøter 

Består av alle ansatte i barnehagen.  Her drøftes barnehagefaglige saker, temaer og 

kompetanseheving.. 

Ressursteam 

Samarbeidsforum mellom barnehagen og PPT 

HMS 

 Egen HMS gruppe for barnehagen 

Tillitsvalgte 

Tillitsvalgte kalles inn til møter av avgjørende betydning for drift av barnehager og områder 

som berøre de ansatte, De deltar også i arbeidsgrupper ved endringer på barnehageområdet.   

Utdanningsinstitusjoner 

Barnehagen tar imot studenter, lærlinger og praksiselever. Barnehagene har som mål og være 

gode læringsinstitusjoner for elever, lærlinger og ansatte.  

STYRINGSKORT 

Et styringskort er et oppsett som enkelt synliggjør mål og resultat for den enkelte virksomhet 

og hva målene er framover. Disse utarbeides av enhetsleder i samarbeid med barnehagene og 

er å finne i budsjettkommentarer, årsmeldinger og virksomhetsplan for barnehageområdet. 
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Styringskort - (barnehagene) 
             
             
   Resultat Mål Mål Mål Mål 

   2012 2013 2014 2015 2016 

             
 Tjenester / brukere           
             
 Andel barnehage 89,7 100 100 100 100 
 0 år 0 0 0 0 0 
 Gruppestørrelser 24 24 18 18 18 
 Foreldremøter 100 100 100 100 100 
 Foreldresamtaler 100 100 100 100 100 
 Barnesamtaler    50 50 100 100 100 
 Kartlegging 1-5 år Alle med  100 100 100 100 100 
 Begrepsopplæring 4-5 år overgang barnehage-skole 50 50 100 100 100 
 Brukerundersøkelse - svarprosent 62 65 70 80 50 
 Brukerundersøkelse er en verdifull undersøkelse som gir indikator på kvalitet.   
 Organisasjon           
 Medarbeiderundersøkelse 92 100 100 100 100 
 Arbeidsmiljø uten mobbing 5,1   6 6 6 
 Andel ansatte med førskolelærerutdanning 17,5 22,5 50 50 50 
 Gjennomførte medarbeiderundersøkelse 100 100 100 100 100 
 Sykefravær gjennomsnitt barnehagene 7,76 7,5 7 6,5 9,0 
             
             
             
             
             
 Økonomi           
             
 

Netto driftsutgifter per barn med plass 141 000 
141 
000 

140 
000 

137 
000 

135 
000 

 
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn 170 000 

170 
000 

160 
000 

157 
000 

157 
000 

 Avvik budsjett og regnskap 210 116 0 0 0 0 
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TILTAKSPLAN STYRINGSKORT  

BRUKER STATUS 2016 MÅL  2016 - 2017 TILTAK Ansvar 

Andel barnehage  Opptak gjennom 
hele året etter at 
det ble en 
barnehage 

100 %  dekning  
Alle som søker 
skal få plass, også 
de uten rett til 
plass 

Ny barnehage med 
fleksible løsninger 
(funksjonsanalyse) 

Politikere 
Adm.sjef 
Enhetsleder 

Gruppestørrelser Gruppene er delt 
inn etter årskull 
fra 1-5 år 

 En barnehage og nok 
pedagoger gir 
mulighet for fleksible 
løsninger 

Enhetsleder 

Barnesamtaler Innført i i 2012 
som en del av 
barns 
medvirkning og 
forebygging av 
mobbing 

2 barnesamtaler i 
året  

Laget veileder for 
barnsamtaler i forkant 
av foreldresamtaler og 
ved behov 

De ansatte 
på 
avdelingene 

Foreldresamtaler Tilbud om to 
samtaler i året 

Alle skal ha 2 
samtaler i året 

Foreldre/foresatte 
kalles inn til samtaler 
høst og vår 

Styrer 
ped.leder 

Kartlegging 1-5 år Ikke systematisk 
kartlegging 

100 % kartlegging 
med Alle med og 
Tras ved behov 

Alle ansatte skal ha 
kompetanseheving på 
kartleggingsverktøy 

Styrer og 
ped.leder 

Begreps 
Opplæring 
 
Språkløype 

Systematisk 
begrepslæring 
satt i system 

Integreres i det 
daglig i 
barnehagen 
Pakke 1 - 10 

Kompetansehevingen 
Felles begrepsplan  
Strategiplan 
språkkommune 

Enhetsleder  
Styrer 
Arb.gruppe 

Bruker 
undersøkelse 

Ikke satt i system. 
Vasshaug laget 
egen for 1.års 
evaluering for 
foreldre og 
ansatte 

Hver 2.år 
Svarprosent 70 -
80 % 

Lage mal for 
gjennomføring av 
brukerundersøkelser. 

Enhetsleder 

ORGANISASJON     

Medarbeider 
samtaler 

Gjennomføres i 
alle barnehagene 

Alle skal ha 
medarbeider 
samtaler med 
nærmeste leder 

Samtaler hvert år etter 
kommunens veileder. 

Enhetsleder 
Styrer 
Ped.ledere 

Andel ansatte med 
førskolelærerutdan
ning 

Barnehagelærere 
i alle pedagogiske 
stillinger 

100 % 
barnehagelærer 
dekning 
 

Tiltaksplan for 
rekruttering av 
barnehagelærere 

Politikere 
Adm 
Enhetsleder 

Sykefravær Stort sykefravær 
17 % i første 
kvartal 2016 

Nedgang til 8,0 % Fokus på sykefravær 
på alle nivå. Jobbe i 
HMS gruppe og  med 
tilrettelegging(tilskudd  

Enhetsleder  
Styrer 

ØKONOMI     

Korrigerte brutto 
driftsutgifter per 
barn med plass 

Bruker ca  170 
000 per barn i 
året. 

Mål  157 000,- 
som er gj.snitt 
landet. 

Ny barnehage 
En enhetsleder 
Stordriftsfordeler 

Adm.sjef 
Enhetsleder 
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OVERORNEDE PLANER 

 Kriseplan for barnehagene 

 Kriseperm for barnehagene  

 Salangen kommunes kriseplan 

 Barnehageloven med forskrifter 

 Rammeplan for barnehagene 

 Vedtekter for barnehagene i Salangen kommune 

 Felles årsplan for barnehagene 

 Virksomhetsplan for barnehagene 

 Kost i barnehagene 

 Ansvarsskjema til de som har barn i barnehagen 

 Rutiner for sikkerhet på utelekeplassen 

 Kommunal planstrategi 

 Plan for tilsyn etter barnehageloven 

 Økonomiplan for Salangen kommune 

 Kompetanseplan for nettverket i indre midt troms 

 Veileder for barnesamtaler 

 Plan mot mobbing 

 Plan ved biting 

 Rutiner for muskel og skjelettplager 

 Rutiner for opplæring i førstehjelp 

 Førskolebarn med nedsatt funksjonsevne - rutiner for tiltak i Salangen kommune  

 Spesialpedagogisk håndbok for midt troms regionen 

 Plan for overgang barnehage - skole for midt troms 

 Pedagogisk plattform 

 Etiske retningslinjer for Salangen kommune 

 Strategiplan Språkkommune 

 AKAN retningslinjer 

 Seniorpolitiske retningslinjer 

 Veileder for medarbeidersamtaler i Salangen kommune 

 Permisjonsreglement for Salangen kommune 

 Internkontrollsystem - verktøykassa 

 Samarbeidsplan bedriftshelsetjenesten 
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