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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Ås kommune har valgt at kommunen som barnehagemyndighet skal ha ansvar
for tilstandsrapporteringen for barnehager fra 2020. Barnehagemyndigheten har
ansvar for å gi alle barnehager, både kommunale og private, veiledning samt
påse at de drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med
forskrifter.
Tilstandsrapport for barnehager 2020 viser det arbeidet som kommunen har
gjort som barnehagemyndighet og barnehageeier i 2020, samt det lovgrunnlaget
som ligger til grunn. Den viser videre hvordan barnehagene har jobbet med
utviklingsarbeid samt nøkkeltall for barnehagene. Hovedområdene er
virksomhetsområdet barnehage, Ås kommune som barnehageeier samt
presentasjon av den enkelte barnehageenhet. Tilstandsrapporten beskriver
kvalitetssystem, kompetanseutvikling, satsingsområder, rammefaktorer og
utviklingsmelding. Enhetenes del viser hvordan den enkelte barnehage oppfyller
bemanningskrav, hvordan barnehagen har og kommer til å jobbe med
satsningsområder, resultater av foreldre og ståstedsundersøkelsen, samt gleder
og utfordringer som barnehagene står i.
Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets (UDIR) rapportportal BASIL som
henter informasjon fra årsmeldinger fra den enkelte barnehage pr. 15.12.2020
Fakta i saken:
Tilstandsrapportering er ikke en lovpålagt oppgave for barnehagene, men Ås
kommune har valgt at hver kommunal barnehage skal utarbeide en
tilstandsrapport for året som har vært. De siste årene er de private barnehagene
i kommunen invitert til å være med i rapporten. I tilstandsrapporten for 2020 er i
tillegg til de 6 kommunale barnehagene, 9 ordinære private barnehager og 1
privat familiebarnehage med. Tilstandsrapporten har som mål å bidra til større
oppmerksomhet om kvaliteten på barnehagefeltet. Rapporten er også
utgangspunkt for dialog og planlegging av kvalitetsutviklingen i barnehagene.
Fra 2020 er det 6 kommunale barnehager, 12 private ordinære barnehager og 2
private familiebarnehager i Ås. Togrenda barnehage ble nedlagt 31.07.2020 og
erstattet med Nordby barnehage fra 01.08.2020. De kommunale barnehagene
Sagalund og Rustadskogen, tidligere Sagaskogen barnehage, ble lagt under
henholdsvis Tunveien og Søråsteigen barnehage fra 01.08.2020. Barnehagene
har ulike profiler, satsningsområder og organiseringen varierer. Barnehagene er
fleksible og innretter den interne organiseringen etter søkermassen.
I hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) sitt vedtak 22.04.2020 om
tilstandsrapport for barnehage 2019, bes det om at det skal rapporteres på avvik
på samme måte som for skolene, og at dette skal gjøres i tertialrapporteringen.
Skole har for 2020 rapportert dette i tilstandsrapporten, og det gjøres derfor
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tilsvarende for barnehage. HOK ba i samme vedtak om at det i
tilstandsrapporten skal oppgis størrelse på barnehagenes uteareal. Dette blir
oppgitt i rapporten fra den enkelte enhet. I noen barnehager er ikke utearealet
oppmålt. HOK ba også om at tilstandsrapporten for barnehage skal gå til
kommunestyret når den har vært ferdigbehandlet i hovedutvalget.
2020 var et spesielt år for barn, foreldre og ansatte i barnehagene. Fra 13. mars
til 20.april 2020 var barnehagene i Norge helt eller delvis stengt. Kun barn av
foreldre med samfunnskritiske oppgaver, barn med vedtak og «sårbare barn»
fikk tilbud om å gå i barnehage. 20. april gjenåpnet barnehagene på «rødt nivå»
med strenge smitteverntiltak. Noen barnehager hadde redusert åpningstid.
Barnehageansatte har gjort en stor og betydelig innsats for å gi barna et trygt og
godt tilbud under koronaepidemien. Barnehagene har tilpasset seg ulike
smittesituasjoner gjennom raske omorganiseringer der både barnas beste og
smittevern har vært ivaretatt. Det har til dels vært store utfordringer med å
skaffe nok vikarer når personalet har vært hjemme, blant annet på grunn av
luftveissymptomer.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Miljømessige konsekvenser:
Ingen
Vurdering og konklusjon:
Barnehagenes samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å
ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i
sammenheng.
Barnehagesektoren i Ås har mangfold i eierskap, størrelse, organisering, personal
og barnegrupper. Barnehagene har i hovedsak et stabilt, kompetent og godt
kvalifisert personale. Barnehagene har gode planer og arenaer for kompetanseutvikling internt og eksternt. Barnehageansatte har gjort en stor og betydelig
innsats for å gi barna et trygt og godt tilbud under koronaepidemien.
Barnehagene har tilpasset seg ulike smittesituasjoner gjennom raske
omorganiseringer der både barnas beste og smittevern er ivaretatt.
Under koronaepidemien har barnehagen hatt en viktig samfunnsrolle. Barn,
foreldre og personale ser nå frem til en normal barnehagehverdag. Foreldre har
behov for forutsigbarhet. Barn har behov for et rikere læringsmiljø. De ansatte
har, for å holde på og utvikle det pedagogiske tilbudet, behov for plantid, møter
og kompetanseutvikling på tvers av avdelinger og barnehager.
Kommunedirektøren anbefaler at tilstandsrapporten for 2020 tas til etterretning.
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Kan vedtaket påklages? Nei
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart
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