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1. Felles del 
 

1.1 Innledning/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 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 

De siste årene er de private barnehagene i Ås blitt invitert til å være med i 

rapporten. I rapporten er i tillegg til de 6 kommunale barnehagene 9 ordinære 

private barnehager og 1 privat familiebarnehage med. 

 

Tilstandsrapportering er ikke en lovpålagt oppgave for barnehage. Rapporten har 

som mål å bidra til større oppmerksomhet om kvaliteten på barnehagefeltet. 

Rapporten er ment å være et utgangspunkt for dialog og planlegging av 

kvalitetsutviklingen i barnehagene i Ås kommune. 

 

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagene for at barn skal få en god 

start, og gode muligheter til å klare seg videre i livet. Det er barnehageeiers plikt 

å sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. Det har skjedd 

mange endringer innen barnehagesektoren de siste årene. Alle endringene har 

krevd og krever fortsatt mye omstilling og innsats fra den enkelte barnehage.                                                                                                                                   

 

Regjeringen har revidert kompetansestrategien for ansatte i barnehagene for 

perioden 2018–2022. Dette for å gjøre barnehagene bedre i stand til å møte 

kravene i regelverket. Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste 

ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, 

lek, danning og læring.   
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1.2 Lov og forskrifter  

 FN`s Barnekonvensjon 

 Lov om barnehager med forskrifter 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  

Rammeplan er en forskrift til lov om barnehager 

1.3 Statlig kompetansestrategier  

 Kompetanse for fremtidens barnehage, revidert strategi for kompetanse og 

rekruttering 2018-2022  

 Regional ordning 2020-2021 - barnehagebasert kompetanseutvikling 

 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk  

1.4 Statlige søkbare tilskudd 

 Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen hos 

minoritetsspråklige barn i barnehage. Kommunen tildeler. 
Kommunen mottar øremerket tilskudd basert på antall minoritet språklige 

barn rapportert i BASÌL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ås kommune fikk 

tildelt kr 797 603 i 2020. Kommunen som barnehagemyndigheten tildeler 

etter søknad tilskuddet videre til barnehager etter egne kriterier. 

Våren 2020 fikk 5 kommunale og 6 private barnehager innvilget tilskudd. 

Høsten 2020 fikk 6 kommunale og 4 private barnehager innvilget tilskudd.      

 Tilskudd svømming til barnehagebarn i barnehage. Fylkesmannen tildeler. 

I 2020 fikk to private barnehager i Ås tilskudd 

 Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter- 

Fylkesmannen tildeler. Ingen søknader. 

 Tilretteleggingsmidler videreutdanning for barnehagelærere – UDIR tildeler 

Barnehageeier godkjenner og prioriterer søkere. UDIR tildeler. Våren 2020 

fikk 2 barnehagelærere fra 1 kommunal barnehage og ingen barnehagelærere 

fra private barnehager tilskudd. Høsten 2020 fikk 6 søkere fra kommunale 

barnehager avslag. 2 barnehagelærere fra en privat barnehage søkte og 1 

fikk avslag. 

 Tilretteleggingsmidler 2020-2021 – lokal prioritering - Til barnehageeiere som 

har ansatte som tar utdanning som barnehagelærer ved siden av jobb i 

barnehage - Fylkesmannen tildeler. I 2020 mottok 3 ansatte fra 2 kommunale 

barnehager og 1 ansatt fra privat barnehage midler.                

1.5 Statlige kvalitetssystemer/ verktøy og støttemateriell  

Ressurser og utviklingsverktøy for å vurdere og reflektere over egen og 

barnehagens pedagogiske praksis, og for å prioritere barnehagens mål og tiltak.                                                 

 UDIR`s ståstedsanalyse for barnehager.  

 UDIR`s foreldreundersøkelse for barnehager.                                                                

 Pedagogisk dokumentasjon  

 Ekstern vurdering.                                                            

 Støttemateriell til Rammeplanen.    

Det finnes også et rikt utvalg av støttemateriell til bruk i personalets arbeid 

med å iverksette rammeplan i praksis på UDIR sin hjemmeside. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487?q=rammeplan%20for%20barnehagens%20innhold
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompetansestrategi-for-barnehage-2018_2022.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompetansestrategi-for-barnehage-2018_2022.pdf
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/barnehage/regional-kompetanseutvikling/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kompetansetiltak-tett-pa/id2721747/
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1.6 Pandemi og smittevern 

2020 var et spesielt år for barn, foreldre og ansatte i Ås barnehagene. Fra 13 

mars til 20 april 2020 var barnehagene i Norge helt eller delvis stengt. Kun barn 

med foreldre med samfunnskritiske oppgaver, barn med vedtak og «sårbare 

barn» fikk tilbud om å gå i barnehagen. 20.april gjenåpnet barnehagene på rødt 

nivå, noen barnehager hadde redusert åpningstid.  

 

Regjeringen utarbeidet 2020 «Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen 

om barnehager» som følge av utbrudd av Covid-19. Til gjenåpningen i april ble 

det utviklet egen smittevernveileder for å håndtere koronasituasjonen i 

barnehage samt en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser 

hvilke smitteverntiltak barnehagene må følge. Den generelle smittesituasjonen i 

Norge avgjør hvilket nivå som følges. Smittevernsituasjonen kan endre seg raskt 

noe som betyr at barnehagene må planlegge for alle situasjoner; både grønt, 

gult og rødt nivå. Barnehageeier ble pålagt å lage beredskapsplan slik at 

barnehagen/ene raskt kunne veksle mellom de ulike nivåene.  

Regjeringen varslet at barnehagene kunne åpne på gult nivå etter sommerferien, 

det vil si at en avdeling regnes som en kohort og at de ansatte ikke får arbeide 

på tvers av avdelinger. På gult nivå er det lav terskel for å være hjemme med 

symptomer ved luftveisinfeksjoner for både barn og ansatte. Flere barnehager 

har i dialog med foreldre hatt redusert åpningstid. Barn med foreldre med 

samfunnskritiske oppgaver, barn med vedtak og «sårbare barn» har fått tilbud 

om ordinær åpningstid. 

Barnehageansatte har gjort en stor og betydelig innsats for å gi barna et trygt og 

godt tilbud under koronaepidemien. Barnehagen har tilpasset seg ulike 

smittesituasjoner, gjennom raske omorganiseringer der både barnas beste og 

smittevern ble ivaretatt. Det har vært viktig for barnehagene å informere 

foreldre og ansatte om endringene i god tid og på en god måte. Sentrale og 

lokale avgjørelser, og informasjon som har kommet i siste liten, har enkelte 

ganger vært en utfordring. 

Hvilke erfaringer barnehagene har hatt i denne tiden beskrives av den enkelte 

barnehage. 

2. Virksomhetsområdet barnehage 

 

2.1 Barnehager og antall barn i Ås  

Pr. 15.12.2021 er det 22 barnehager i Ås. 6 kommunale barnehager, 12 

ordinære private barnehager og 2 private familiebarnehager. De private 

barnehagene har ulike eiere. Tilbudet er mangfoldig med ulike profiler og 

satsningsområder. Det er ulikt hvordan barnehagene er organisert. De fleste er 

inndelt i avdelinger, noen har aldersblandede grupper, mens andre igjen har 

organisert gruppene etter fødselsår.  
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Tallene er hentet fra årsmeldinger for barnehager (Basil) pr.15.12.2020: 

 Antall barn  

f. 2018 og 

senere 

Antall barn  

f. 2017 og 

tidligere 

Antall 

barn 

totalt 

Antall barn 

med 

deltidsplass 

Totalt antall barn i 

barnehage med annet 

språk enn norsk, samisk, 

svensk, dansk og engelsk  

Kommunale 

barnehager 

174 375 554 5  

Private 

barnehager 

188 339 527 0  

 

Totalt  

 

362 

 

719 

 

1081 

 

5 

 

257 

 

2.2 Barn med behov for tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp 

For barn med vedvarende behov utover det ordinære barnehagetilbudet har 

kommunen ansvar for å vurdere barnets behov, fatte vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 31 Rett til spesialpedagogisk 

hjelp, samt å iverksette vedtakene. Barn med nedsatt funksjonsevne kan i tillegg 

ha rett til særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i 

barnehagen jf. barnehagelovens § 37.  

 

Det er i en lengre periode jobbet med omstilling og ny retning for den 

spesialpedagogiske innsatsen for barn i Ås kommune. Målet for omstillingen er å 

etablere et helhetlig system med felles kultur og forståelse for spesialpedagogisk 

innsats i et inkluderende felleskap. Delmål er å snu fordelingen av ressursbruken 

fra vedtak til forebygging, ha spesialpedagogisk kompetanse tettere på barna, 

samt bruke ressurser og tverrfaglig kompetanse mer hensiktsmessig. Videre er 

det ønskelig å øke kapasiteten gjennom bedre tverrfaglig samarbeid, samt å 

bygge gode «bunnlinjer» i barnehagene slik at flere barn favnes av det ordinære 

tilbudet. Spesialpedagogen skal sammen med barnehagens pedagogiske 

personale bidra til økt kvalitet i det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske 

arbeidet i barnehagen.   

 

Pedagogisk team: 

Fra august 2020 ble 6 spesialpedagoger underlagt virksomhet barnehage og 

samlet i et team under ledelsen av en pedagogisk koordinator. 

Spesialpedagogene skal være en spesialpedagogisk ressurs nærmere barna, 

samt fremme inkludering og felleskap. Pedagogisk koordinator fikk 

vedtaksmyndighet slik at likeverdsprinsippet kunne ivaretas helhetlig på tvers av 

lovparagrafer. Det er jobbet med å utvikle en felles fagforståelse som grunnlag 

for evalueringer, nye rutiner og samarbeidsprosesser. De ulike arbeids- 

prosessene har skapt nye løsninger det jobber videre utfra. Dette er en 

utviklingsprosess og et arbeid som må ta nødvendig tid.  
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Antall barn med vedtak: 

Per 15.12.2020 var det 26 barn fra Ås, og 2 barn fra andre kommuner med 

vedtak etter barnehagelovens § 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp etter 

barnehagelovens § 37 Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene.   

Antall innvilgede årstimer med spesialpedagog og assistent jf. 

barnehagelovens § 31: 

Per 15.12.2020 var det innvilget 6 878 årstimer (60 min) med spesialpedagog 

fordelt på 13 barnehager og 23 barn, og 9 980 årstimer med assistent fordelt på 

8 barnehager og 11 barn. 540 årstimer spesialpedagog og 282 årstimer assistent 

ble brukt til barn som er bosatt i andre kommuner. Kommunene refunderer 

utgiftene. 

Antall innvilgede årstimer med assistent jf. barnehagelovens § 37:  

Per 15.12 2020 var det innvilget 12 480 årstimer/264 uketimer med assistent til 

tilrettelegging fordelt på 6 barnehager og 11 barn.  

 

Foreløpig samspiller ikke målsetningene i omstillingsarbeidet forvaltningsarbeidet 

som gir føringer for praksisen. Det er en økning på anbefalte årstimer i de 

sakkyndige vurderingene. 

 

Ressursbarnehager: 

I 2021 skal det utarbeides en strategi for to ressursbarnehager; Frydenhaug 

barnehage i Ås sør og Nordby barnehage i Ås nord.  

2.3 Personalet i barnehagene 

Kompetansekrav jf. Barnehageloven: 

Jf. § 24 Styrer, skal barnehagen ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ 

ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som 

barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og 

pedagogisk kompetanse.  

Jf. § 25 Pedagogisk bemanning, skal pedagogiske ledere ha utdanning som 

barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig 

pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehage- 

pedagogikk. 

Barnehagelovens forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i 

barnehager § 1, gir norm for pedagogisk bemanning, § 2 gir kommunen 

anledning til å innvilge midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk 

bemanning. Forskriftens § 3 sier at kommunen kan innvilge dispensasjon fra 

utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, 

dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har 

vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. 

Jf.§ 26 Grunnbemanning, skal bemanningen være tilstrekkelig til at personalet 

kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, videre gir denne paragrafen 

norm for grunnbemanningen. Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til 

grunnbemanning i for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. 
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Antall ansatte innen ulike kategorier/utdanning totalt i Ås kommune per 

barnehage: 

Tallene er hentet fra årsmeldinger for barnehager (BASIL) pr.15.12.2020: 

Barnehage Årsverk 

styrer 

Årsverk 

pedagogisk 

ledere 

Pedagoger 

med 

dispensasjon 

fra 

utdannings 

kravet 

Pedagoger 

med 

tilleggs- 

utdanning 

Årsverk 

fag- 

arbeidere 

Årsverk 

Assistenter 

(annen 

bakgrunn) 

Årsverk 

lærlinger 

Kommunale:        

Frydenhaug 1,00 5,00 0,00 0 3,80 6,60 1 

Tunveien 0,60 4,00 0,00 0 4,80 0,80 1 

Sagalund 0,40 4,00 0,00 2 2,60 1,40 0 

Søråsteigen 0,71 9,00 0,00 4 7,40 4,10 0 

Rustadskogen 0,29 4,00 0,00 2 1,00 3,00 1 

Solbergtunet 1,00 14,00 0,00 6 12,00 6,00 0 

Nordby 1,00 6,00 0,00 3 4,00 7,00 0 

Vinterbro 1,00 9,00 0,00 1 11,00 1,00 1 

Private:        

Kroerbarnehagen 0,20 2,00 0,20 0 0,40 0,30 0 

Knerten 1,00 4,20 0,00 0 2,00 1,64 0 

Rustadporten 1,00 6,00 0,00 0 3,00 3,90 1 

Dysterlia 1,00 4,20 0,00 0 1,80 3,40 0 

Haugtussa 1,00 5,00 0,00 0 3,00 4,00 0 

Moerlia 1,00 5,30 0,00 0 2,00 4,70 0 

Kaja 1,00 4,00 0,00 1 2,10 3,00 0 

Åkebakke 1,00 6,00 0,00 0 4,00 2,00 0 

Tamburbakken 1,00 4,00 0,00 0 4,00 0,20 0 

Orrestien 1,00 5,00 0,00 0 3,80 4,87 0 

Sjøskogen 1,00 5,00 0,00 1 6 3,2 0 

Løvstad 1,00 6,00 0,00 3 0,80 3,60 0 

Private  

familie bhg: 

       

Do-Re-Mi 0,20 0,22 0,00 0 0,00 1,00 0 

Pingvinen 0,04 0,26 0,00 0 1,00 1,00 0 

Totalt 17,44 112,18 0,20 23 77 79 6 

Andelen menn som jobbet i barnehage i Ås pr.15.12.2020 var 10,2%. 

Regjeringens mål har i mange år vært 20%. 

2.4 Samarbeid med andre kommunale instanser 

 Skole: I nasjonale styringsdokumenter slås det fast at barnehage og skole 

skal samarbeide til barnets beste. Kommunen har ansvar for å sette 
samarbeidet på dagsorden». Virksomhetenes ledelse har ansvar for at 

samarbeidet mellom enhetene fungerer best mulig.  
 Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT): PPT er sakkyndig instans i saker om 

spesialpedagogisk hjelp. Barn henvises til PPT av foresatte eller i samråd med 
barnehage. PPT bistår også barnehagene i arbeidet med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling.  

 Barnevernstjenesten: Barnehagene samarbeider med barnevernet i aktuelle 
saker. Alle som arbeider etter barnehageloven, skal i sitt arbeid være 

oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten og 
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melde fra til barnevernstjenesten. 
 Bedre tverrfaglig innsats (BTI): En organisasjonsmodell for samhandling som 

alle som møter barn og unge i Ås kommune skal jobbe etter. Hensikten er å 

sikre en lik praksis, godt samarbeid og unngå at de familiene det gjelder blir 
«kasteballer» mellom de ulike kommunale tjenestene. Startet høsten 2020. 

2.5 Felles møtearenaer for barnehagene 

Felles styrermøter for private og kommunale barnehager: 

 Det ble avholdt to felles styrermøter i regi av barnehagemyndigheten, ett 

felles styremøte i regi av kommunalsjef for oppvekst og opplæring og et felles 

møte i regi av virksomhetsleder barnehage i 2020. Tema på møtene var blant 

annet høring om endring i barnehageloven, smittevernlovgivningen med 

veileder og trafikklysmodell i forbindelse med gjenåpning av barnehager, 

orientering om spesialpedagogisk team, omstillingsprosessen og nye tiltak for 

området, samt håndbok for spesialpedagogikk i barnehager. 

Styrernettverk for private og kommunale barnehager: 

 Virksomhetsleder for barnehager arrangerte styrernettverk med aktuelle 

tema. Målet var å inspirere til refleksjon og endring i egen barnehage.  

2.6 Kommunen som barnehagemyndighet 

 Kommunen er jf. barnehagelovens § 10 lokal barnehagemyndighet. 

Kommunen skal gi veiledning om og påse at barnehagene drives i samsvar 

med bestemmelsene i denne loven med forskrifter, med unntak av 

bestemmelsene i kapittel V med forskrifter. 

 Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under 

opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 16. 

Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.  

 Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske 

distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene 

legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin 

kultur. 

 Hver kommune skal opprette og føre register til bruk for Arbeids- og 

velferdsetaten i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av 

kontantstøtte etter kontantstøtteloven.. 

 Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i 

den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver 

som barnehagemyndighet. 

 Jf. barnehagelovens § 11 Krav til likebehandling og uavhengighet 

skal kommunen likebehandle private og kommunale barnehager når den 

utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere 

oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har 

som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens 

upartiskhet som barnehagemyndighet. 

 Jf. barnehagelovens § 53. Kommunens tilsyn med barnehagene, fører 

kommunen tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med denne loven 

med forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kapittel V med forskrifter. 
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I Ås kommune er barnehagemyndighetsrollen delegert fra kommunestyret til 

kommunedirektøren, videre delegert til kommunalsjef for oppvekst og opplæring 

som har videredelegert oppgaven til to rådgivere. Barnehage- myndighetsrollen 

er adskilt fra rollen som barnehageeier og rådgiverne er organisert direkte under 

kommunalsjef for oppvekst og opplæring. 

 

Barnehagedekning og opptak  

For å tilpasse tilbud og etterspørsel valgte kommunen å stenge flere avdelinger 

fra august 2020. Når det var færre kommunale plasser å velge mellom, førte det 

til at flere barn fikk plass i private barnehager. Allikevel opplevde noen private 

barnehager å gå med ledige plasser utover høsten 2020. 

Ås kommune hadde full barnehagedekning i 2020, det vil si at alle med rett til 

plass, som søkte plass innen fristen for hovedopptaket 1. mars fikk et tilbud. 

Mange barn fikk også tildelt plasser i suppleringsopptaket utover høsten. Det var 

8 barn på venteliste som hadde søkt og ønsket barnehageplass i Ås pr 15.12, 

men ikke fått plass (uavhengig av barnets bostedskommune). 

 

Tilsyn med barnehager 

Barnehagemyndigheten skal ved aktiv og god veiledning og tilsyn påse at 

barnehagene drives i tråd med gjeldende regelverk. Aktiv og god veiledning er et 

viktig virkemiddel for å oppnå gode barnehager og sikre at barna får et godt og 

forsvarlig barnehagetilbud. Veiledning gis på forespørsel, men barnehage- 

myndigheten vurderer også på eget initiativ barnehagens behov for veiledning. 

Det foretas en fortløpende risikovurdering av mulige lovbrudd, samt alvorlig- 

hetsgraden av lovbruddet. Risikovurderingen gjøres ut fra resultater ved tidligere 

tilsyn, varslinger, bekymringsmeldinger, klager, hendelser og andre kilder. Tilsyn 

kan også være hendelsesbaserte. Barnehagemyndigheten vurderer om 

barnehagen bør ha tilsynsbesøk eller om det er tilstrekkelig med dokumenttilsyn. 

 

I 2020 ble det gjennomført to dokumenttilsyn i to ulike barnehager. Tema var 

samarbeidsutvalg, vedtekter, politiattest, taushetsplikt og bemanning. Tilsynene 

avdekket to lovbrudd, lovbruddene ble raskt lukket. For 2021 er det planlagt 

ytterligere dokumenttilsyn. I 2020 ble det utarbeidet en egen Håndbok tilsyn i 

kommunale og private barnehager i Ås 2020- 2023 

 

Godkjenning av nye barnehager:  

I Ås har det vært lite utbygging og etablering av ordinære barnehager samt 

familiebarnehager de siste årene. Barnehagemyndigheten godkjente en ny 

kommunal barnehage, Nordby barnehage, etter barnehageloven §14.  

 

Dispensasjoner etter barnehagelovens § 26 og forskrift om pedagogisk 

bemanning og dispensasjon i barnehage § 1, 2 og 3: 

 Det var ingen barnehager som i søkte dispensasjon fra pedagogisk norm jf. 

forskriftens § 1 og 2. 

 Barnehagemyndigheten behandlet 6 søknader og ga 6 midlertidige 

dispensasjoner fra utdanningskravet som barnehagelærer jf. forskriftens § 3. 

https://www.as.kommune.no/haandbok-for-tilsyn-med-kommunale-og-private-barnehager.6302618-351890.html
https://www.as.kommune.no/haandbok-for-tilsyn-med-kommunale-og-private-barnehager.6302618-351890.html
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 Det var ingen barnehager som søkte eller dispensasjon fra 

grunnbemanningen jf. barnehagelovens § 26. 

 

Endringer i barnehageloven, innføres fra 01.01.2021: 

 Barns rett til medvirkning og hensynets til barnets beste § 3 

 Internkontroll i barnehagen § 9 

 Nytt kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø §§ 41,42 og 43. 

3. Ås kommune som barnehageeier, ved virksomhetsleder 
 

Barnehager, endringer 2020 

 Fra august 2020 opphørte Togrenda barnehage og ble erstattet med Nordby 

barnehage som åpnet tre av åtte avdelinger. Videre opphørte Sagaskogen 

barnehage. Sagalund ble lagt som en avdeling til Tunveien barnehage og 

Rustadskogen barnehage ble lagt som en avdeling til Søråsteigen barnehage. 

I Ås er det, pr. 15.12.2020, 6 kommunale barnehager, men man kan fortsatt 

søke til Sagaskogen og Rustadskogen som egne barnehager. 

 

Universitetsbarnehager 

 Søråsteigen og Solbergtunet barnehager er to av ti Universitetsbarnehager 

under OsloMet. 2020 er andre året barnehagene er med i prosjektet, som er 

planlagt å ha en varighet ut juli 2023. Styrerne i Solbergtunet og Søråsteigen 

barnehage har i forbindelse med prosjektet inntil 20 % stilling knyttet til 

OsloMet. Å være universitetsbarnehage innebærer at barnehagen på vegne av 

barnehagefeltet kan komme med tilbakemelding på oppgavene som 

studentene får, samt uttale seg om hvordan praksisen skal være. I tillegg kan 

barnehagene inviteres til å holde eller delta på faglige innlegg til studenter og 

ansatte ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet. I det å være 

universitetsbarnehager ligger det også en forventing om at barnehagene og 

OsloMet skal samarbeide om forsknings– og utviklingsprosjekter knyttet til 

barnehagefeltet. I 2020 ble samarbeidet utsatt grunnet koronaepidemien og 

nedstenging av barnehager og universiteter. Det har vært utfordrende for 

barnehagene å knytte kontakter med fagpersoner på OsloMet på grunn av 

omorganiseringer der. Forhåpentligvis vil samarbeidet starte opp igjen i løpet 

av våren 2021.  

 

Læringsmiljø  

 Barnehagen skal legge til rette for et læringsmiljø der barn blir sett og 

ivaretatt på en måte som fremmer livsmestring. Barnehagen skal arbeide 

systematisk for å gi barn et trygt og godt barnehagemiljø og for å fremme 

helse, trivsel og læring for alle barn. Barn lærer gjennom alt de opplever og 

erfarer. Læring har nær sammenheng med lek, danning og omsorg. Læring 

foregår i daglig samspill med andre mennesker og miljøet. Barnehageåret 

2020 var styrt av smittevernstiltak som påvirket barnas læringsmiljø. 

Pandemien har avdekket at barnehager har for lite areal innendørs. 
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 Barnehagene skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Barnehagenes fremste oppdrag er å bygge felleskapsverdier 

gjennom å støtte betingelser for at alle mennesker kan leve et liv de setter 

pris på gjennom hele livet. 

 De kommunale barnehagene tilrettelegger for læring i formelle og uformelle 

situasjoner, og etterstreber å tilby barna et rikt og stimulerende læringsmiljø 

der barnas medvirkning skal være i fokus. Det tilrettelegges for at barna skal 

få tenke selv, utforske selv og skape egne teorier. Personalets oppdrag er å 

legge til rette for ulike læringsarenaer som kan gi de muligheter til å skape 

sammenhenger.  

 Det jobbes mye med utforming av det fysiske miljøet i barnehagene da dette 

er ett viktig område for å skape gode læringsmiljøer hvor barn kan møtes og 

være sammen om noe felles. Ved å tilrettelegge for gode møteplasser i 

barnehagen, støtter personalet barna i å få lekekamerater. Arbeidet bygger 

på en forståelse av at vennskap er frivillig og må foregå på barns premisser.  

Barnehagene har erfart at kravet om inndelinger i kohorter har vært sårbart 

med hensyn til valg av lekekamerater.  

 Det jobbes kontinuerlig med at barnehagens felleskap skal være en arena der 

barn og personalet får erfaringer med å lytte til hverandre, reflektere over 

egne og andres synspunkter, samt ivareta hverandres behov. Arbeidet med 

det fysiske miljøet har i 2020 på grunn av smittevernhensyn vært begrenset. 

Barnehagene har måtte redusere lekemateriellet betraktelig noe som har 

gjort læringsmiljøene fattigere. I tillegg har det periodevis vært store 

begrensinger på hvor barna har kunnet oppholdet seg i barnehagen. 

Inndelinger av inne og utemiljøet har vært krevende og redusert barnas 

muligheter innenfor det fysiske miljøet.  

 De kommunale barnehagene jobber i stor grad gjennom prosjektarbeid. 

Prosjekt er en arbeidsmetode der barna alltid er i sentrum og inngår i relasjon 

med andre og miljøet rundt. I prosjektarbeid er personalet lite opptatt av hva 

barna skal lære til ulike tider, men mer opptatte av hvordan barna skal lære. 

Barna skal delta i hele prosessen for å bli bevisst sine egne tanker og 

læringsprosesser. Barna er med og styrer prosessene, med støtte og hjelp fra 

voksne. Prosjektarbeid blir gjennom dette en demokratisk, forskende måte å 

skape ny kunnskap. Personalet utarbeider prosjektplaner som skal sikre 

progresjon. 

 

Personalet 

 Alle barnehager skal ha styrer og pedagogisk ledere med godkjent utdanning. 

Det skal være en pedagog per 7 barn under tre år og en pedagog per 14 barn 

over tre år. Bemanningsnormen har krav om en voksen per 3 barn under tre 

år, og en voksen per 6 barn over tre år. I praksis har innføring av pedagog og 

bemanningsnorm ført til at barnehagene enten har redusert antall barn eller 

økt antall ansatte. Pedagognormen virker i samspill med bemannings- 

normen, de er ikke samordnet, noe som gjør det utfordrende å utnytte de 

effektivt. Normene gir barnehagene mindre fleksibilitet med hensyn til opptak 

av barn og inntekter. I de kommunale barnehagene har bemanningen blitt 
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tilpasset maksimalt antall barn i forhold til pedagognormen og supplert med 

fagarbeidere/assistenter for å innfri bemanningsnormen. 

 

Sykefravær 

 Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Styrerne har tett 

oppfølging av de sykemeldte. Fokuset rettes spesielt mot ansatte med mye 

korttidsfravær. Ås kommune er IA-bedrift og følger retningslinjene for 

sykefraværsoppfølging jf. IA avtalen. Sykefraværsarbeidet gis høy prioritet. 

Felles innsats og systematisk arbeid over tid er nødvendig for at kommunen 

skal nå sine mål. Sykefraværet har blitt fulgt opp i tråd med Ås kommunes 

føringer, retningslinjer og rutiner som frem av avvikssystemet KXS. Styrerne 

har drevet systematisk og målrettet sykefraværsoppfølging og noen 

barnehager har etablert samarbeidsavtale med NAV/NAV arbeidslivssenter om 

virksomhetsbasert sykefravær. Med utgangspunkt i sykefraværsprosenten for 

alle de kommunale barnehagene skal det fastsettes konkrete måltall for 

virksomheten totalt sett og hver enkelt barnehage. 

 

Dette er sykemeldinger og egenmeldt fravær. Sykt barn og andre permisjoner 
ligger ikke i tallene: 
 

 

3.1 Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagene jobbet i 2020 

 Smitteverntiltakene under koronaperioden har medført store endringer i 

barnehagenes tilbud og organisering. Under deler av pandemien har 

barnehagene vært nødt til å organisere seg helt annerledes enn hva de har 

vært vant til. De korte tidsfristene og implementering av nye krav var svært 

krevende. Behovet for effektive kommunikasjonskanaler og gode rutiner 

internt og til foreldre var stort. I mars 2020 var det også stor usikkerhet når 

det gjaldt bruk av ansatte. Virksomhet barnehage lånte ut flere medarbeidere 

til helsetjenesten noe som var en nyttig, men krevende erfaring. 

 Under hele pandemien har det vært en stor oppgave å holde kontakt med 

personalet, samt å organisere tilbud til foreldre med samfunnskritiske 

funksjoner ut fra ulike nivåer. Å få tak i tilstrekkelig og kompetent personalet 

vært en utfordring for barnehagene. 

 De kommunale barnehagene har gjennom pandemien opplevd at de har klart 

å ivareta barn og familier som har trengt barnehagetilbud. Samtidig har de 

erfart at kravene og den pålagte organiseringen ikke har vært bærekraftig på 

sikt. Foreldre har behov for ordinær oppholdstid og barn har behov for et 

rikere læringsmiljø med muligheter for flere å leke med. De ansatte har behov 

for møter og plantid på tvers av avdelinger og barnehager for å kunne holde 

på og utvikle det pedagogiske tilbudet. Barnehager er bygget og organisert 

Sykefravær 2019 Korttidsfravær < 16 dager i 
% 

Sykefravær  
> 16 dager i % 

Samlet i % 

Sykefravær totalt i % 3,46 7,07 10,52 

Sykefravær2020 
 

Korttidsfravær < 16 dager i 
% 

Sykefravær  
> 16 dager i % 

Samlet i % 

Sykefravær totalt i % 4,02 9,78 13,8 
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for samarbeid og felleskap, og viktige elementer går tapt når barn og ansatte 

blir låst i små kohorter. Barnas muligheter for lek og aktiviteter blir begrenset 

både inne og ute når hver kohort må tilbringe dagen på bestemte områder for 

å unngå kontakt med andre kohorter. Barna vært nødt til å være mye ute 

uansett årstid og værforhold. Koronapandemien har avdekket at barnehager 

generelt sett har for lite areal innendørs til å kunne møte lignende 

krisesituasjoner på en tilfredsstillende måte.  

 Gjennom pandemien har det stadig blitt stilt nye krav og forventinger til 

barnehagene. Alle ansatte på alle nivåer har lagt inn stor arbeidsinnsats for å 

få barnehagene til å fungere. Mange ansatte er slitne, og pandemiens 

langvarige forløp og usikre utvikling, har bidratt til en betydelig slitasje på alle 

nivåer i barnehagesektoren. De ansatte i barnehagene har gitt utrykk for 

aksept for situasjonen, at de etter beste evne har gjort det som har vært 

krevd av dem selv om retningslinjer og krav ikke alltid har vært like klare. 

Koronakrisen har tydeliggjort barnehagen som en av samfunnets pilarer. 

Barnehage er ikke bare viktige for barnas liv og utvikling, men er også helt 

sentralt for at vårt samfunn skal fungere. I en krise som krever full innsats og 

stor fleksibilitet over lang tid, er det særlig viktig å oppleve at dette sees av 

andre. Slik anerkjennelse kan være en grunnleggende forutsetning for at 

barnehagesektoren oppfattes som en attraktiv arbeidsplass på lenger sikt. 

 

Kompetanseutvikling 

 Ås kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne er den viktigste 

ressursen for å levere gode tjenester. Ås kommune skal være en attraktiv 

arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever at deres kunnskap og erfaring 

brukes bevisst for å oppnå verdiskapning og måloppnåelse. Dette gjøres blant 

annet ved å investere i bruk og utvikling av den ansattes erfaring og 

kompetanse i tråd med «Virksomhet barnehage» sitt behov. Ås kommune har 

som barnehageeier ansvar for å sikre at personalet har den nødvendige 

kompetansen for å ivareta kravene slik de er uttrykt i «Lov om barnehager» 

og «Forskrift om rammeplan for innhold i barnehager». Det er et økende krav 

til kompetanse i barnehagen.  

 Barnehagen utvikles som pedagogisk virksomhet og som lærende 

organisasjon når den samlede kompetansen utvikles individuelt og kollektivt. 

Kompetanseheving skal inkludere hele barnehagens personalgruppe. Felles 

deltagelse og refleksjon er et viktig verktøy i arbeidet. 

 De kommunale barnehagene holder et høyt faglig nivå. Dette beror på at det 

gjennom 14 år har blitt jobbet systematisk og kontinuerlig med tydelig og 

god pedagogisk forankring tilknyttet Reggio Emilia pedagogikken.  

 Kommunen som barnehageeier har god erfaring med å variere formen på de 

utviklingstiltakene som arrangeres.  

 

Tiltak for utvikling av personalets kompetanse 

 Nettverk og kurs: Felles nettverk for kommunale barnehager gjennomføres 

hvert år. I tillegg arrangeres flere kurs og fagdager som både privat og 

kommunale barnehager kan melde seg på. 
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 Styrernettverk: Ås har mange barnehageeiere og barnehager med ulik 

organisering og satsingsområder. Virksomhetsleder for barnehager arrangerte 

styrernettverket med aktuelle tema med mål å inspirere til refleksjon og 

endring i egen barnehage.  

 Nettkurs: Pedagogene de i kommunale barnehager er pålagt å gjennomføre 

nettkurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn». Kurset gir personale 

kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i 

barnehage eller skole, og hva personalet må gjøre når det avdekkes. 

 Digitale kompetansepakker: Personalet oppfordres til å benytte seg av 

kompetansepakkene som ligger på UDIR sine hjemmesider.  

 Fagdager og dialogmøter: Barnehage og skoler samarbeider om flere 

satsningsområder. Det arrangeres møtepunkter for faglig drøfting og 

erfaringsutveksling på områdene overganger, livsmestring og bedre 

tverrfaglig innsats. 

 Med utgangspunkt i satsingsområdene har barnehagene utarbeidet lokale 

kompetansetiltak for 2020.  

 I 2020 ble det satset på å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner. 

Arbeidet med dette krever styrere som blir avlastet tilstrekkelig fra praktisk 

administrasjon og god dekning av barnehagelærere med kompetanse til å 

gjennomføre endringer og evaluering av egen praksis. Koronaepidemien og 

de strenge smitteverntiltakene som kom som følge av denne har gitt 

barnehagene store utfordringer i arbeidet med å videreutvikle seg til lærende 

organisasjoner. 

 

Lokale styringsdokumenter, planstruktur: 

Barnehagene styres etter flere planer og som er en del av oppfølgingssystemet. 

Gjennom de ulike planene skal barnehagene gis grunnlag for å handle langsiktig 

og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Her er en oversikts over «Virksomhet 

barnehage» sine planer pr. desember 2020:  

 Beredskapsplan: De kommunale barnehagene benytter seg av 

nettplattformen «Kriseportalen.no». Kriseportalen er et omfattende system 

for barnehagens krisehåndtering og HMS-arbeid som tar vare på alle 

involverte når krevende situasjoner oppstår. 

 Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler 2018-2021: 

Pedagogisk utviklingsplan for kommunale barnehager og skole 2018-2021 

beskriver felles utviklingsområder for barnehager og skoler, og egne områder 

for henholdsvis barnehage og skole. 

 Plan for overgang barnehage – skole/SFO: Planen beskriver 

samarbeidsrutiner mellom barnehage og skole/SFO basert på nasjonale 

føringer og kommunens erfaringer. 

 Handlingsplan for godt psykososialt miljø i barnehagene: Handlingsplan 

for et godt psykososialt miljø i barnehager er et overordnet dokument som 

skal sikre det systematiske arbeidet med det psykososiale miljøet på 

barnehageeier- og barnehagenivå. 

 Kompetanseplan for barnehager i Ås: Formålet med kompetanseplanen er 

å sikre at alle barn i barnehagene i Ås kommune får et kvalitativt godt tilbud 

og at de ansattes kompetanse utvikles i tråd med statlige styringssignaler. 
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Kompetanseplanen skal gi god informasjon til kommunale og statlige 

styringsorganer, samt personal og foresatte i barnehagene.  

 IKT plan: IKT-planen skal bidra til å ta et viktig og riktig steg i en digital 

retning. IKT-planen har vektlagt faglig utvikling og pedagogisk bruk. 

Kommunale barnehager skal bygge en målrettet og systematisk IKT-

kompetanse som skal bidra til digitalt kompetente barn og ansatte. 

 Barnehagebehovsplan: Planen tar for seg behovet for økt 

barnehagekapasitet i Ås kommune med utgangspunkt i 

befolkningsframskrivinger 

 Sorgplan for Ås kommunale barnehager: Planen beskriver rutiner og 

arbeid med sorg i barnehagene 

 

I tillegg til disse har kommunen overordnende planer og hver barnehage egne 

interne planer. 

 

Systemoppfølging  

Kvalitetssikring handler om å ha et overordnet system – et system som ivaretar 

lovverk, forskrifter og samtidig bygger den profesjonskulturen som bidrar til å 

oppnå dette. Kvalitetssystemet - KXS er et verktøy som skal sikre at 

organisasjonen oppnår en helhetlig og god praksis, og er en viktig del av 

kommunens internkontrollsystem. Det å sikre internkontroll og styring er et 

viktig lederansvar. Rammeplanen pålegger styrer og pedagogisk leder ansvar for 

planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens pedagogiske 

virksomhet. KSX er styringssystemet i kommunen hvor man som leder må ha 

oversikt over gjeldende rutiner og praksis. I tillegg skal man ha en overordnet 

kjennskap til innholdet å ta ansvar for prosedyrer og rutiner for sin 

virksomhet/enhet. Alle styrerne i Ås kommunale barnehager har ansvar for at 

alle medarbeidere kjenner til, forstår og bruker kvalitetssystemet, avviks og 

forbedringssystemet.  Det en forventning om at alle styrere sikrer oppdatering av 

egne prosedyrer og rutiner fortløpende i sin virksomhet/enhet. To styrere med 

merkantile ressurser har et ekstra ansvar for å påse at KXS på barnehage 

området er oppdatert med egne rutiner, retningslinjer, skjemaer og informasjon.  

De kommunale barnehagene har oppdatert plansystemet og internkontroll- 

systemet i 2020. Barnehagene har gjennomført ROS analyser og skal ha årlig 

gjennomgang i egen barnehage som grunnlag for videre arbeid. Arbeidet med å 

utarbeide rutiner og prosesser for å sikre ny lov om barns rett til et godt og trygt 

psykososialt miljø er startet og vil jobbes videre med i 2021. 

Barnehageområdet har svært liten tradisjon for å melde avvik knyttet til barns 

«vold» mot ansatte. Det har vært arbeidet systematisk for å øke forståelsen av 

viktigheten av å melde dette, noe som har ført til øking av antall avvik fra 2019.  

Avvikene som rapporteres dreier seg i hovedsak om «vold» mot ansatte og/eller 

manglede oppfølging av rutiner.  

 

 2019 2020 

Meldte avvik i KSX 7 28 
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Barnehagenes planstruktur  

 Årsplan: Alle barnehager er lovpålagte å ha en årsplan. Årsplanen skal bygge 

på rammeplanens intensjoner, målsettinger i kommunens øvrige planer og 

inneholde informasjon om det pedagogiske arbeidet for det/de kommende år. 

Planen er et arbeidsdokument for personalet og er i tillegg informasjon til 

foreldre, ulike samarbeidspartnere, kommunen og andre interesserte. 

Foreldrene sikres medvirkning i barnehagens virksomhet og innhold gjennom 

samarbeidsutvalgets fastsettelse av årsplanen. Det er mulig å lese årsplanene 

på barnehagenes hjemmesider. 

 Refleksjonsbrev: Refleksjonsnotat/protokoller/ brev konkretiserer hvordan 

barnehagene jobber med planer, hvorfor man har gjort de valgene man har 

gjort og hvordan man kan jobbe videre med det. 

Refleksjonsnotat/protokoll/brev kommer ut hver måned og sendes ut til 

foreldrene, og legges ut på nettsidene. 

 Prosjektrapport: Prosjektrapporten er det dokumentet som viser hvordan 

barnehagen har jobbet med rammeplanen og prosjektarbeid. Det blir laget 

prosjektrapporter flere ganger i året. Foreldrene oppfordres til å lese 

prosjektrapportene, slik at foreldrene kan se hvordan barnehagen jobber 

helhetlig med rammeplanen og den pedagogiske plattformen i forhold til 

barna.  

 Ståstedsanalysen: Utdanningsdirektoratets (UDIR) De kommunale 

barnehagene bruker ståstedsanalysen når de opplever det som 

hensiktsmessig å gjennomføre den. Ståstedsanalysen ble gjennomført av 

samtlige kommunale barnehager i 2019. 

 Foreldreundersøkelsen: UDIR sin foreldreundersøkelse gjennomføres 

annen hvert år som en del av kvalitetssikringsarbeidet. I 2019 gjennomførte 

alle de kommunale barnehagene foreldreundersøkelsen.  

3.2 Satsningsområder 2021 

I pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler 2020-2023 er felles 

satsningsområder med skole; gode overganger, bærekraftig utvikling, bedre 

tverrfaglig innsats og pedagogisk bruk av digitale verktøy. De kommunale 

barnehagenes egne satsningsområder er pedagogisk ledelse og livsmestring.  

Felles kompetansetiltak er beskrevet i «Kompetanseplanen for barnehager i Ås 

2020». 

 

Pedagogisk ledelse  

Godt lederskap skaper vilkår for at ansatte kan ta i bruk og utvide sin 

kompetanse slik at målene i rammeplanen kan realiseres og kvaliteten på det 

pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. Ledelse av utviklings- og 

endringsprosesser er en sentral oppgave for barnehagens ledere i samarbeid 

med de øvrige ansatte. Sammen skal de bidra til at barnehagen er en lærende 

organisasjon. Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er 

engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå 

organisasjonens mål. I slike organisasjoner ledes og støttes de ansatte til å se 

ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen. 

Barnehagene skal ha en pedagogisk ledelse som har kompetanse i å sette i gang 



18 
 

og lede refleksjons- og læringsprosesser i organisasjonen. Barnehagelederne skal 

ha kompetanse i å lede dette arbeidet på systemnivå. 

Livsmestring 

Barnehagen er en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid for 

utvikling av god psykisk helse. Barnehagen skal legge til rette for et læringsmiljø 

der barn blir sett og ivaretatt på en måte som fremmer psykisk helse og 

mestring. Barnehagen skal støtte barna i deres møte med hverdagen, der de vil 

møte motgang og må stå opp for seg selv. 

 

Barnehagen skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, diskriminering, vold 

og andre typer krenkelse. Barnehagen skal arbeide systematisk for å gi barn et 

trygt og godt barnehagemiljø for å fremme helse, trivsel og læring for alle barn. 

Personalet skal støtte barns initiativ til samspill, bidra slik at barn opplever 

vennskap og lære hvordan en beholder venner. De voksne må forebygge, stoppe 

og følge opp utestengning, mobbing og diskriminering og uheldige 

samspillsmønstre. 

 

Kommunalområdet oppvekst og opplæring startet opp med å innføre den 

tverrfaglige samhandlingsmodellen BTI. Virksomhetslederne i oppvekst og 

opplæring har i 2020 jobbet for å kartlegge behov, informere og utarbeide nye 

rutiner tilknyttet BTI. I løpet av 2021 skal virksomhetslederne sette i gang 

kompetanseheving i å bruke arbeidsmodellen med tilhørende verktøy. Innenfor 

dagens rammer er det ikke midler til eksterne ressurser. 

3.3 Rammefaktorer 

En forutsetning for effektiv drift av de kommunale barnehagene er god 

kapasitetsutnyttelse. Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller 
november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass 
innen utgangen av den måneden det fyller ett år. I påvente av retten inntreffer, må 

flere barnehageplasser fra august til november stå vakante. En utfordring de 

senere årene har vært overkapasitet av barnehageplasser i Ås kommune. For å 

tilpasse tilbud og etterspørsel har Ås kommune valgt å holde flere kommunale 

avdelinger stengt. Lavere barneantall og stengte avdelinger har ført til 

nedbemanning.  

 

Det har vært viktig å styre innenfor vedtatt budsjettramme. Styrer har 

identifisert avvik og iverksatt korrigerende tiltak. I 2020 har det vært stort fokus 

på økonomirapporteringer i «Framsikt». Det har vært kontroll av konteringslister 

månedlig. I tillegg har det blitt rapportert økonomisk status per. februar, april, 

august, oktober samt årsrapport. Rapporteringene pr. april og august har inngått 

i tertialrapporteringene. Styrerne har tilegnet seg nødvendig kompetanse i 

Framsikt for å styre og følge opp barnehagens økonomi. De kommunale 

barnehagene har utnyttet pedagognormen maksimalt. Samt at både styrer og 

administrativ ressurs har måtte benyttes som vikarressurs ved behov. 

 

Nasjonal omstilling og effektivisering av barnehagesektoren peker i retning av en 

bevegelse bort fra små, autonome, gruppeorganiserte barnehager mot større 
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barnehager. I arbeidet med omstilling og effektivisering i Ås kommune har det 

vært nødvendig å gå i samme retning. Store enheter kan i større grad legge til 

rette for utviklingsprosjekter, administrativ effektivisering og bedre samordning 

av spesialisert kompetanse. Endringer i organisasjonskartet førte også til 

nødvendige endringer i forhold til regnskap. Endringene har gjort det utfordrende 

å holde oversikt over forbruket i enkelte enheter.  

 

Som en del av omstillingen i Ås kommune har det blitt jobbet med å styrke det 

tverrfaglige samarbeidet om barns helhetlige livsløp. Det er jobbet med å 

etablere et helhetlig pedagogisk støttesystem nærmere barna som skal bidra til å 

styrke det tverrfaglige samarbeidet om barns helhetlige livsløp. Dette er et 

tidkrevende arbeid og omstillingene videreføres inn i 2021. 

3.4 Kommunale barnehagers utviklingsmelding 2021 

De kommunale barnehagene i Ås holder et høyt faglig nivå. Dette beror på at det 

gjennom mange år har blitt jobbet systematisk og kontinuerlig med tydelig og 

god pedagogisk forankring tilknyttet Reggio Emilia pedagogikken.  

 

Fra 2021 trer nye bestemmelser i barnehageloven i kraft. De viktigste 

endringene i loven dreier seg om nytt regelverk om psykososialt barnehagemiljø 

samt krav om interkontroll i barnehagen. Endringene i barnehageloven får 

betydning for barnehagenes praksis. Et inkluderende miljø, samt kompetente og 

tilstedeværende barnehageansatte er avgjørende for å sikre lovendringene. 

 

Barnehage er først og fremst en pedagogisk institusjon og møteplass for barn. 

Det er en arena for felleskap for store og små. Fremover skal det jobbes sterkt 

med å videreutvikle og skape inkluderende felleskaper i barnehagene hvor alle 

skal føle seg sett og anerkjent som en likeverdig og verdifull deltager. Det skal 

arbeides for å skape barnehagen til et oppvekstfelleskap som kobler sammen 

ulike mennesker, tverrfaglige tjenester, ressurser og kompetanse. Barnehagen 

skal være et styrkende ledd til laget rundt barna. 

 

Kjernen i barnehagens virksomhet er å legge til rette for et trygt og godt 

psykososialt miljø som fremmer trivsel, utvikling og læring hos barn. 

Barnehagene skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken 

og læringen til barna. Barnehagenes fremste oppdrag blir å bygge 

felleskapsverdier gjennom å støtte betingelser for at alle mennesker kan leve et 

liv de setter pris på gjennom hele livet. 

 

Med målrettet arbeid skal «Virksomhet barnehage» dreie fokuset mot 

forebyggende og allmennpedagogisk innsats ved å skape et helhetlig pedagogisk 

støttesystem som styrker tidlig innsats og det tverrfaglige samarbeidet i 

barnehagen. «Virksomhet barnehage» skal fremme respekt for menneskeverdet 

ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna 

skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 

Barnehagene skal gi barna felles erfaringer og synliggjøre verdien av felleskap og 
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tilhørighet. Dette skal forbedre faktorene som påvirker kvaliteten på alt det 

barnehagene gjør slik at det som en konsekvens fremmer barnas helse, trivsel 

og læring og dermed minsker risikoen for uønskede hendelser. 

 

Gjennom barnehagenes pedagogiske plattform skal barna samles om et felles 

innhold som er det felles tredje. I dette arbeidet skal det utarbeides felles 

forståelse og praksiser gjennom prosjekt tema. Barnehagene skal ha et stort 

fokus på fellesskapene aktiviteter. Lek og læring skal være byggesteiner i og til 

felleskapet. Felleskapet skal være raust og fleksibelt, samt tåle forskjeller fordi 

barn er forskjellige. I tillegg skal det utarbeides og prøves ut nye tverrfaglige 

samarbeidsarenaer, rutiner og tiltak, samt at ressursbarnehagene skal etablere 

sin posisjon fra august 2021. I kompetanseplanen for barnehager i Ås 2021 er 

pedagogisk ledelse og et godt psykososialt miljø hovedsatsningene. 
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4. Tilstandsrapport fra den enkelte barnehage 

4.1 Kommunale enheter 

4.1.1 Frydenhaug barnehage                                            

        
 

Faktaopplysninger: 
Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år: m2  

Barn over 3 år: 4,0 m2, barn under 3 år: 5,2 m2. 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 431 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år:107  

 Leke- og oppholds areal ute: 5342 m2 

 

Antall barn pr.15.12: 55 

 Over 3 år: 40  

 Under 3 år: 15  

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

Barnehagen har tre avdelinger som er fordelt etter barnas alder. Den yngste 

avdelingen har 15 barn, den midterste 24 barn på 3 og 4 år, og den eldste 

avdelingen har 16 barn født i 2015.  

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 22,50 

Oppfyller barnehagen pr. 15.12: 

 Pedagognormen? Ja  

 Bemanningsnormen? Ja   

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei 

Grunnbemanningen? Nei 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020 hva 

ble resultatet: Frydenhaug barnehage gjennomførte foreldreundersøkelsen i 

2019. Den gjennomføres annethvert år. 

Resultater fra brukerundersøkelsen 2019 

Barnehagens svarprosent 72% 

Ute og innemiljø 4,3 

Relasjon mellom barn og voksen 4,3 

Barnets trivsel 4,6 

Informasjon 3,9 
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Barnets utvikling 4,5 

Medvirkning 4,2 

Henting og levering 4,3 

Tilvenning og skolestart 4,5 

Tilfredshet 4,5 

 

Områder barnehagen har satt fokus på ut ifra resultatene:  

 Informasjon til foreldrene om hvordan dagen til barnet har vært. 

 Foreldrenes medvirkning gjennom delaktighet, god informasjonsflyt og 

samarbeid. 

 Hygiene i barnehagen - spesielt håndhygiene. 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei 

 

Barnehagens satsningsområder 2020 utover kommunens felles 

satsinger: 

Barnehagen skal være en av to ressursbarnehager i kommunen, barnehagen har 

i 2020 jobbet mye med å definere hva en ressursbarnehage er og kan være i Ås 

kommune.   

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 

barnehage  

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona 

epidemien: 

Å drifte en barnehage under de strengeste tiltakene har vært utfordrende. Barna 

får ikke leke med venner fra andre kohorter, blir ikke kjent med andre voksne i 

barnehagen, og de har i perioder fått mindre muligheter i det fysiske miljøet. 

Barna blir begrenset i møte med andre, mister muligheter for nye vennskap, og 

det å kunne bygge relasjoner på tvers av alder. 

For de voksne ser vi at når muligheten for å samarbeide på tvers er borte vil vi 

også miste mulighetene for å skape gode lærende organisasjoner. Barnehagene 

trenger å kunne snakke sammen, ha refleksjonsmøter og pedagogmøter for å 

holde kvaliteten på tilbudet oppe. På gult nivå kan vi opprettholde mer 

møtevirksomhet så det fungerer bedre, selv om vi ser frem til hverdagen uten 

trafikklys. Usikkerheten, og det å alltid forberede seg på karantene og røde lys er 

også slitsomt, dette gjør noe med motivasjonen til de ansatte. Det skaper også 

et høyere arbeidspress både på pedagoggruppen og på ledelsen i barnehagen.   

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020:  

Barnehagen har begynt å jobbe som ressursbarnehage og fått større forståelse 

av hva det vil innebære. Barnehagen har kunnet tilpasse rom og lokaler for barn 

som har behov for skjerming og ro pga. lavere barneantall. Frydenhaug har også 

tilsatt sin egen spesialpedagog i 2020. Barnehagen har hatt en stor økning av 

barn med ekstra behov dette året, dette har gjort at hele personalgruppen har 

måtte jobbe med inkludering og ulikhet som verdi i praksis.  
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4.1.2 Nordby barnehage 

 
 

Faktaopplysninger: 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år:  

4 m2 barn over 3 år 5,2 m2 barn under 3 år 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 867 m2  

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 216 

 Leke- og oppholds areal ute: 5446 m2 

  

Antall barn pr.15.12: 58 

 Over 3 år: 38 

 Under 3 år: 20 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

Barnehagen hadde i 2020 tre avdelinger som var fordelt etter barnas alder. Den 

yngste avdelingen har tretten barn, den midterste 20 barn på to og tre år, og 

den eldste avdelingen har 25 barn fra tre til seks år.  

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 18,10 

Oppfyller barnehagen pr 15.12: 

 Pedagognormen? Ja  

 Bemanningsnormen? Ja   

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei  

 Grunnbemanningen? Nei 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Barnehagen har ikke gjennomført foreldreundersøkelsen i 2020. Siden den åpnet 

i 2020 kan det heller ikke legges ved resultater fra 2019. 

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei.  

Barnehagens satsningsområder 2020 utover kommunens felles 

satsinger: 

Barnehagen åpnet 1.8.2020. Vi har derfor ikke laget oss noen andre nye 

satsningsområder for høsten 2020 enn å skape en god barnehage og en 

Nordbykultur. Vi har også jobbet med de områdene som er felles og hatt fokus 

på disse.   
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Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 

barnehage 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona 

epidemien: 

 Å drifte en barnehage under de strengeste tiltakene har vært utfordrende. 

Barna får ikke leke med venner fra andre kohorter, blir ikke kjent med andre 

voksne i barnehagen, og har i perioder fått mindre muligheter i det fysiske 

miljøet.  

 Barna blir begrenset i møte med andre, mister muligheter for nye vennskap 

og å bygge relasjoner på tvers av alder.  

 For de voksne ser vi at når muligheten for å samarbeide på tvers er borte, vil 

vi også miste mulighetene for å skape gode lærende organisasjoner. 

Barnehagene trenger å kunne snakke sammen, ha refleksjonsmøter og 

pedagogmøter for å holde kvaliteten på tilbudet oppe. I gult nivå kan vi 

opprettholde mer møtevirksomhet så det fungerer bedre, selv om vi ser frem 

til hverdagen uten trafikklys.  

 Usikkerheten, og det å alltid forberede seg på karantene og røde lys er også 

slitsomt, dette gjør noe med motivasjonen til de ansatte. Det skaper også et 

høyere arbeidspress både på pedagoggruppen og på ledelsen i barnehagen.   

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

 Nordby barnehage åpnet høsten 2020 i helt nye lokaler. Alle i personalet med 

unntak av en er rekruttert fra de andre kommunale barnehagene i 

kommunen. Dette har gitt en erfaren personalgruppe med masse kunnskap 

og rutine. Det har også gitt oss en mulighet til å dele kunnskap og forståelse 

av Reggio Filosofen mellom barnehagene.   

 Vi er veldig fornøyde med bygget vårt og de mulighetene det gir. Barnehagen 

har kapasitet for åtte avdelinger, men åpnet bare tre høsten 2020, dette har 

gitt rom for å benytte tomme lokaler til glede for barna. Vi har laget oss et 

stort atelier, en gymsal, et vannrom, og et spill og bok bibliotek. De store 

lokalene har også gitt oss mulighetene til å være adskilt i koronasituasjonen 

vi står i.  

 Den største utfordringen vi har hatt i Nordby har vært å bli kjent med 

hverandre, skape god kultur og skape et godt arbeidsmiljø på tvers av 

avdelingene når vi ikke skal være sammen på tvers av kohortene vi jobber i.  
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4.1.3 Solbergtunet barnehage 

 

 
 

Faktaopplysninger: 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år: 

4 m2 barn over 3 år 5,2 m2 barn under 3 år 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 1044 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 261 barn. 

 Leke- og oppholds areal ute: 6 6000 m2 

 

Antall barn pr.15.12: 138 

 Over 3 år: 92 

 Under 3 år: 46 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

Vi har 8 avdelinger, for barn under 3 år er det aldershomogene grupper med 12 

og 13 barn i hver gruppe. Det er 4 ansatte pr. avdeling hvorav 2 pedagoger og 2 

fagarbeidere/assistenter. For barn over 3 år er det to alderstrinn i hver gruppe, i 

hver gruppe er det 23-25 barn. Grunnen til variasjon i gruppestørrelser er alder 

på søkere til barnehagen. Vi tilpasser gruppene etter søkermassen. 

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 

Oppfyller barnehagen pr 15.12 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra:  

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei 

 Grunnbemanningen? Nei  

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020 hva 

ble resultatet: Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i 2019, den gjennomføres 

annet hvert år.  

Resultater fra brukerundersøkelsen 2019 

Barnehagens svarprosent 75,89 % 

Ute og innemiljø 4,4 

Relasjon mellom barn og voksen 4,5 

Barnets trivsel 4,8 

Informasjon 4,4 



26 
 

Barnets utvikling 4,7 

Medvirkning 4,2 

Henting og levering 4,5 

Tilvenning og skolestart 4,4 

Tilfredshet 4,7 

 

Områder barnehagen har satt fokus på utfra resultatene i   

foreldreundersøkelsen: 

På bakgrunn av svarene fra foreldreundersøkelsen 2019, har vi hatt fokus på 

informasjon og medvirkning. Svarene ble løftet til SU og FAU.  

 Informasjon - tilbakemeldingene er at foreldre får nok informasjon fra 

barnehagen. Dette har vi hatt et spesielt fokus på under pandemien, å gi 

relevant og nok informasjon til foreldre. Vi har etterspurt dette i 

foreldregruppen og fått tilbakemeldinger om at vi har informert det vi har 

mulighet til å informere om. Det vil alltid være et ønske om mer informasjon i 

situasjoner hvor vi har hatt karantene. I disse situasjoner har vi felles maler 

for de kommunale barnehagene som benyttes, vi må samtidig ivareta 

taushetsplikten i forhold til smittede familier.  

 Medvirkning - vi fortsetter å dokumentere barnas medvirkning gjennom 

pedagogisk dokumentasjon. 

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei 

 

Områder barnehagen vil sette fokus på utfra resultatene i 

ståstedsanalysen:  

Vi jobber fortsatt med digitale praksiser og dokumentasjon. 2020 ble et år hvor 

mye ble satt på vent. 

 

Barnehagens satsningsområder 2020 utover kommunens felles 

satsinger:  

 Solbergtunet har fått midler fra statsforvalteren til å delta i «Barnehagemiljø 

og krenkelse», en studie for alle ansatte i regi av Høgskolen i Innlandet. Vi 

startet senhøsten 2020 med forberedelsene til dette og startet opp med selve 

studiet 1.1.2021. Studiet vil vare i 1,5 år. Studiet vil ha fokus på barns 

psykososiale barnehagemiljø og er en implementering av nytt kapittel 8 i 

barnehageloven.  

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 

barnehage 

 Midler fra statsforvalteren til å delta i «Barnehagemiljø og krenkelse», en 

studie for alle ansatte i regi av Høgskolen i Innlandet. 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona 

epidemien: 

De kommunale barnehagene har hatt ordinær åpningstid under hele pandemien, 

men vi har hatt redusert oppholdstid. Dette gjør at foreldre kan benytte 
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barnehagen når de har et reelt behov for plass. Solbergtunet opplever at dette 

gjør det enklere å kunne møte hver familie sine behov ut fra deres 

familiesituasjon.  

Vi opplever at det og være på rødt nivå er krevende for alle parter, sett fra barns 

perspektiv har de ikke mulighet til å leke med hvem de ønsker, være i hvilke rom 

de ønsker, heller ikke mulighet til å velge om de kan være ute eller inne. Barna 

spør etter vennene sine og de ansatte, de er opptatt av at de ikke har samme 

muligheter som tidligere og setter ord på dette. De yngste barna har ikke samme 

behov, det viktigste er at de har «sine» faste ansatte som er deres trygghet. 

Gult nivå er nå vår nye hverdag, vi har tilpasset oss dette og det fungere greit. 

Utfordringene er at det er vanskelig å hjelpe hverandre på tvers av avdelinger, 

se til hverandres barn, sende barn til andre avdelinger ved fravær. Dette gjør at 

vi har et større behov for vikarer for å holde barnehagen åpen ved høyt fravær. 

For personalet er det utfordrende å skulle møte så mange familier hver dag med 

tanke på smitte, vi har igangsatt mange smittevern tiltak for å ivareta de 

ansatte. 

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

Solbergtunet har et veldig stabilt personale, det er få som slutter og mange har 

arbeidet her siden oppstart i 2010 og utbygging i 2014. Flere i personale tar 

videreutdanning innenfor arbeid med barn, en lærende organisasjon 

kjennetegnes ved at alle ansatte er engasjert i å utvikle og dele kunnskap dette 

igjen påvirker barns og unges leke- og læringsmiljø. 

 

I utgangspunktet har vi hatt et lavt sykefravær. 2020 har vært preget av mer 

fravær enn ellers, dette skyldes korona pandemi. Det er vanskelig og kunne 

utnytte egne ressurser på best mulig måte da pandemien setter en stopper for 

dette pga. smittevernhensyn og vanskeligheter med å få vikarer ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4.1.4 Søråsteigen barnehage med avdeling Rustadskogen 

 

 

Faktaopplysninger: 

Leke- og oppholdsarealer: 

Søråsteigen: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år:  

4 m2 barn over 3 år 5,2 m2 barn under 3 år 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 442,7 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 111 barn 

 Leke- og oppholds arealer ute: 3382 m2 

Rustadskogen: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år: 4,0 m2 og 5,2 m2 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 170,1 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 42 barn 

 Leke- og oppholds arealer ute: 2 292 m2 

 

Antall barn pr.15.12: 

Søråsteigen: 94 

 Over 3 år: 65 

 Under 3 år: 29 

Rustadskogen: 36 

 Over 3 år: 24 

 Under 3 år: 12 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

Søråsteigen: 

5 avdelinger med relativt aldershomogene avdelinger med 12- 13 barn på 

småbarns avdelinger og 24-25 barn på storebarnsavdelinger. 

Rustadskogen: 

2 aldersblandede avdelinger, en småbarnsavdeling med 12 barn (1-3 år) og en 

storbarnsavdeling med 24 barn (3-6 år).  

 

Personalet: 

Søråsteigen: 

Antall årsverk pr 15.12: 22,4 

Oppfyller barnehagen pr 15.12: 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja  

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Ja 

     Eventuelt for hvilken periode: 20.03.2020 -01.08.2020. 
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 Grunnbemanningen? Nei 

Rustadskogen 

Antall årsverk pr 15.12: 8,3 

Oppfyller barnehagen pr 15.12: 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja  

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei 

 Grunnbemanningen? Nei  

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020 hva 

ble resultatet: Søråsteigen gjennomførte UDIR Foreldreundersøkelse i 2019, 

gjennomføres annethvert år. 

Resultater fra brukerundersøkelsen 2019 

Barnehagens svarprosent 70,0 % 

Ute og innemiljø 4,2 

Relasjon mellom barn og voksen 4,3 

Barnets trivsel 4,7 

Informasjon 4,0 

Barnets utvikling 4,5 

Medvirkning 4,2 

Henting og levering 4,2 

Tilvenning og skolestart 4,3 

Tilfredshet 4,5 

 

Rustadskogen: 

Hadde en svarprosent på 25 %, og resultatene anses derfor ikke som relevante. 

 

Områder Søråsteigen barnehagen har satt fokus på utfra resultatene i 

foreldreundersøkelsen: 

Har hatt fokus på områdene informasjon og medvirkning. Områdene har vært til 

diskutert i SU, og særlig informasjon har vært det mest aktuelle på ha fokus på 

igjennom 2020. Et år med pandemi og smitteverntiltak har skapt et behov for å 

finne andre måter å kommunisere og informere på.  

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei 

 

Barnehagens satsningsområder 2020 utover kommunens felles 

satsinger: 

 Samarbeid med OsloMet som Universitetsbarnehage, med hovedvekt på 

videreutvikling av praksisoppgaver for barnehagelærerstudenter.  

 Regional kompetanseutvikling og samarbeid med Høgskolen i Østfold i 

forbindelse med kompetanseutvikling i barnehagen knyttet til tematisk 

satsningsområde «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning». 

Begrepet INKLUDERING har vært sentralt for barnehagen i dette 

utviklingsarbeidet.  
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Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 

barnehage 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona 

epidemien:  

Barnehagen er i utgangspunktet gode på organisering og arbeid på tvers av 

avdelinger, både for å dekke opp for hverandre ved fravær og for å utveksle 

erfaringer og refleksjoner knyttet til det pedagogiske arbeidet. Dette har i 

perioder ikke vært mulig under pandemien. Barnehagen som en lærende 

organisasjon, og også barnas mulighet til å medvirke og bestemme i egen 

barnehagehverdag, har blitt svekket/redusert som følge av smittevernhensyn.  

På «rødt nivå» har barnehagen oppfordret foresatte til å redusere oppholdstiden 

til barna, for å gi de ansatte mer rom for å rekke ekstra arbeidsoppgaver knyttet 

til smittevern, og for å kommunisere med foreldre, planlegge barnehagedagene 

osv. Organiseringsjobben for å få kohorter og oppholdstider til å gå opp har vært 

stor og tidkrevende for flere avdelinger. Det har generelt vært krevende å skulle 

omorganisere en hel barnehage på kort varsel. Tid er nødvendig for at man skal 

kunne finne gode løsninger. 

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

Koronapandemien har gjort barnehagehverdagen både annerledes og mer 

krevende. Barnehagen har oppdaget at de til vanlig er gode på flere ting som 

ikke har vært mulig å følge opp i 2020. Dette har ført til frustrasjon, men også til 

nye løsninger og der igjen mestringsfølelse.  

Høsten 2020 ble Rustadskogen en del av Søråsteigen. Dette har ført til at 

barnehagen har sett på egen praksis med nye øyne. Samtidig som dette kan 

være en berikelse, har det også vært krevende å skulle samkjøres og bli kjent 

med hverandre et år hvor man ikke har muligheter til å møtes på tvers av 

kohorter og hus, og hvor avstand og antall nærkontakter har vært dominerende.   

Barnehagen har hatt samarbeid med både OsloMet og Høgskolen i Østfold. Dette 

har vært spennende, og har bidratt til både faglig utvikling og forvirring i en tid 

med mye nytt i egen kommune.    
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4.1.5 Tunveien barnehage med avdeling Sagalund 

 

 
 

Faktaopplysninger: 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år:  

Tunveien: barn over 3 år: 4,0 m2, barn under 3 år: 5,2 m2. 

Sagalund: barn over 3 år: 4,0 m2, barn under 3 år: 5,2 m2. 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt:  

Tunveien: 448,8 

Sagalund: 165 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år:  

Tunveien: 111 

Sagalund: 41 

 Leke- og oppholdsareal ute: 

Tunveien: 3822 m2 

Sagalund: 1871m2 

 

Antall barn pr.15.12: 

 Over 3 år: Tunveien: 38/Sagalund: 24 

 Under 3 år: Tunveien: 9/Sagalund: 12 

 

Gruppeinndeling gruppestørrelser:   

 Tunveien har per i dag tre aldershomogene avdelinger. Avdelingen for barn 

under 3 år har 9 plasser og avdelingene for barn over 3 år har 15 og 24 

plasser. På grunn av redusert barneantall er bemanningen tilpasset 

barneantallet på avdelingene. 

 Sagalund har to aldersblandede avdelinger, avdelingen for barn under 3 år 

har 12 plasser og avdelingen for barn over 3 år har 24 plasser.  

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: Tunveien: 12,90/ Sagalund: 9,10  

Oppfyller barnehagen pr. 15.12: 

Pedagognormen?  

 Tunveien: Ja 

 Sagalund: Ja 

Bemanningsnormen?  

 Tunveien: Ja 

 Sagalund: Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

Utdanningskravet som barnehagelærer? 

 Tunveien: Nei  
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 Sagalund: Ja, for perioden 09.03 – 31.07.2020 

Grunnbemanningen?  

 Tunveien: Nei  

 Sagalund: Nei 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020 hva 

ble resultatet: Tunveien og Sagalund gjennomførte begge foreldreundersøkelsen 

i 2019: 

Resultater fra brukerundersøkelsen 2019 Tunveien Sagalund 

Barnehagens svarprosent 47,5 % 61,3 % 

Ute og innemiljø 4.0 4.4 

Relasjonen mellom barn og voksen 4.3 4.6 

Barnets trivsel 4.6 4.8 

Informasjon 4.1 4.7 

Barnets utvikling 4.5 4.9 

Medvirkning 4.0 4.7 

Henting og levering 4.3 4.5 

Tilvenning og skolestart 4.2 4.8 

Tilfredshet 4.2 4.9 

 

Områder barnehagen har satt fokus på utfra resultatene i 

foreldreundersøkelsen: 

 Tunveien hadde en lav svarprosent på foreldreundersøkelsen. Dette gjorde 

arbeidet med undersøkelsen noe vanskelig og det er usikkert om svarene 

representerer hele foreldregruppen. Det ble jobbet videre med undersøkelsen 

ved å ha foreldrekafé der personal og foreldre kunne reflektere rundt ulike 

problemstillinger, spesielt de temaene der det var lav score på 

foreldreundersøkelsen.  

 Sagalund ble det etter foreldreundersøkelsen et økt fokus på ute- og 

innemiljøene. Barnehagen var også i dialog med foreldrene på hvordan 

barnehagen kunne forbedre hente- og leveringssituasjon, gi bedre 

informasjon ut til foreldrene, samt forbedre foreldrenes opplevelse av å 

medvirke.  

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? 

Ståstedsanalysen er ikke gjennomført i 2020. 

 

Barnehagens satsningsområder 2020 utover kommunens felles 

satsinger: 

Tunveien fikk tildelt ressurser i form av samarbeid med Høgskolen i Østfold for å 

drive barnehagebasert kompetanseutvikling innenfor temaet «Et inkluderende 

miljø for omsorg, lek, læring og danning», med undertema «Barnehagens arbeid 

med å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp mobbing og utestenging». 

Sagalund deltar også i dette arbeidet fra høsten 2020. Høsten 2020 har det i 

personalgruppen blitt jobbet spesielt med begrepene livsmestring og inkludering. 
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Dette arbeidet tas med videre og vil bli knyttet opp imot nytt kapittel VIII i 

barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø.  

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tunveien fikk i november 2019 tildelt svømmemidler, midlene er overført til 

årets budsjett pga. manglende vanntilvenningstilbud under Covid 19 

pandemien. 

 Barnehagen har fått tildelt «tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen 

blant minoritetsspråklige barn i barnehage» tilsvarende ca. 10 % stilling. 

Ressursen brukes for å styrke grunnbemanningen. Dette gir oss mulighet til å 

jobbe i mindre grupper og gå inn med mer støtte i lek og aktiviteter, både 

inne og ute. 

 I forbindelse med den barnehagebaserte kompetanseutviklingen som nevnt 

over er det tildelt ressurser i form av samarbeid og partnerskap, støtte og 

veiledning fra Høgskolen i Østfold, utdanningsinstitusjon med 

barnehagelærerutdanning. 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona 

epidemien: 

Det har krevd mye planlegging og organisering å drive godt under pandemien. 

Det gjorde det noe lettere at en avdeling etter hvert kunne regnes som en 

kohort. Å drive barnehage på rødt nivå er utfordrende, dette gjør det spesielt 

sårbart ved voksenfravær, det krever mye plass og organisering går ut over 

barnas relasjoner til hverandre. Når barna deles i mindre kohorter er det flere 

hensyn som skal tas og det kan hindre barna i å leke med de de selv ønsker. 

Smittevernstiltak, ingen samarbeid på tvers av avdelinger og inndeling av 

uteområder er et hinder for barns delaktighet og medvirkning i egen hverdag. 

Siden terskelen er lav for å være hjemme ved symptomer på sykdom så har det 

vært høyere fravær blant de ansatte, det har vært vanskelig å få tak i vikarer for 

å dekke opp dette fraværet.  

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

Tunveien har kun tre av fem avdelinger åpne på grunn av lavt barnetall i 

kommunen. Dette har gjort til at det har vært et lite faglig miljø, det blir mindre 

fleksibilitet og større utfordringer ved fravær. Så selv om personalet har blitt 

gode til å være fleksible og se løsninger, så har det vært positivt at Sagalund i 

august 2020 ble en del av Tunveien barnehage. Coronapandemien har begrenset 

muligheten for mye samarbeid på tvers, men det har allikevel blitt et større 

faglig miljø og det gjør det noe mindre sårbart ved fravær å ha flere ansatte som 

kan flyttes. 

Høsten 2020 var det en politisk sak om mulige endringer i barnehagestruktur, og 

flere av alternativene som ble lagt frem ville påvirke Tunveien og Sagalund i stor 

grad dersom de ble vedtatt. Muligheten for nedleggelse av Tunveien eller 

Sagalund skapte stor usikkerhet hos både personalet og foreldrene. Det var stor 

glede over at ingen av alternativene gikk gjennom denne gangen, men det har 

allikevel skapt en usikkerhet hos mange på hvor lenge det nå blir til neste runde.  

  



34 
 

4.1.6 Vinterbro barnehage 

 

 
 

Faktaopplysninger: 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år:  

Over 3 år: 4,0 m2.  Under 3 år: 5,2 m2. 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 427,1 kvm. 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 106 

 Leke- og oppholds areal ute: 2598 m2 

 

Antall barn pr.15.12: 90 

 Over 3 år:59 

 Under 3 år:31 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser: 

Barnehagen ble bygd som basebarnehage og drives derfor iht. dette. Vinterbro 

barnehage består av en småbarnsbase og en storebarnsbase.  Småbarnsbasen 

er delt i to med henholdsvis 15 barn i hver gruppe med tilhørende 5 voksne. Av 

disse 2 pedagoger. Innenfor dette er de ofte organisert i mindre aldersinndelte 

grupper. Storebarnsbasen består av 59 barn. Siden nedstengning i mars 2020 

har barna på storebarnsbasen vært i aldersinndelte grupper med faste voksne. 

Av disse voksne er det minimum 1 pedagog pr. gruppe i tillegg til fagarbeidere. 

Innenfor de aldersinndelte gruppene igjen, har barna vært fast inndelt i enda 

mindre grupper store deler av dagene. 

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 23,8  

Antall årsverk er inkludert sekretær, renholder, kokk og ansatte som utfører 

arbeid tilknyttet barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats. 

Oppfyller barnehagen pr 15.12: 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

Utdanningskravet som barnehagelærer? Ja 

 Eventuelt for hvilken periode:1.3.2020 – 31.10.2020 

Grunnbemanningen? Nei 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020 hva 

ble resultatet: Foreldreundersøkelsen ble sist tatt i 2019, tas annethvert år. 
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Resultater fra brukerundersøkelsen 2019  

Barnehagens svarprosent 52,7% 

Ute og innemiljø 3,9 

Relasjon mellom barn og voksen 4,1 

Barnets trivsel 4,6 

Informasjon 3,8 

Barnets utvikling 4,4 

Medvirkning 3,8 

Henting og levering 3,8 

Tilvenning og skolestart 3,7 

Tilfredshet 4,1 

 

Områder barnehagen har satt/vil sette fokus på utfra resultatene i   

foreldreundersøkelsen:  

Informasjon - dette temaet har vi involvert foreldrene i over flere år i 

foreldresamtaler, på foreldremøter, FAU og SU og dette arbeidet har medført ny 

informasjonspraksis i barnehagen. Da vi fortsatt scoret lavt på temaet i 

ståstedsanalysen skulle det på nytt bli løftet opp i foreldresamarbeidet og i våre 

møtearenaer. Vi rakk kun å ta det opp i SU før nedstengingen. Der ble vi bla. 

enige om å sende mer informasjon på «Transponder» (kommunale barnehages 

meldingssystem til foreldre), som f.eks. dagsrapporter fra hver gruppe, 

informasjon om smittsomme sykdommer som dukket opp i barnegruppene, flere 

påminnelser om planleggings– og merkedager mm. I løpet av nedstengningen 

ble det også opprettet en del lukkede Facebook grupper for de ulike 

barnegruppene hvor familiene og barnehagene med samtykke delte informasjon 

om hvordan de hadde det, og hva de gjorde under nedstengingen. Det ble også 

sendt bilder og informasjon om hva som skjedde i barnehagen under 

nedstengingen. Noen sendte også ut forslag til sanger og aktiviteter som 

familiene kunne gjøre hjemme o.l. Disse Facebook gruppene ble spesielt 

populære, og det har vært stort ønske om å opprettholde disse også etter 

gradvis gjenåpning av samfunnet, noe vi har valgt å gjøre.  

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? JA  

Eventuelt for hvilket/hvilke tema?  

I 2019 gjennomførte vi ståstedsanalysen hoveddel og tilleggstemaene “Nærmiljø 

og samfunn “og “Barnehagens digitale praksis.” Vi hadde i 2019 stort fokus på 

digitale verktøy, og jobbet mye med å få økt vår kompetanse innen området 

både på interne møter, planleggingsdager og nettverk på tvers av de kommunale 

barnehagene.  

 

Områder barnehagen vil sette fokus på utfra resultatene i 

ståstedsanalysen:  

Gjennom besvarelsene på ståstedsanalysen avdekket vi at det fortsatt var mye 

vi måtte jobbe med innen feltet digitale verktøy og vi har forsøkt å finne plass til 

temaet i videre praksis. Da det i 2020 kom mange andre store områder vi også 

måtte fordype oss i, i tillegg til koronaen, utfordret vi våre ansatte til å definere 

hvilke utfordringer den enkelte opplevde ift. digitale verktøy. De ble så gitt 
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individuelt tilpassete oppgaver og ansvar innen temaet. Andre store tema vi har 

måtte fordype oss i er BTI og ny lov om psykososialt barnehagemiljø. 

 

Barnehagens satsningsområder 2020 utover kommunens felles 

satsinger: 

 Lek, livsmestring og prosjekterende arbeidsmåter  

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tilskudd til tiltak for å styrke det norskspråklige blant minoritetsspråklige 

barn i barnehage. 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona 

epidemien: 

 Krevende tid med stor belastning på alle ansatte i barnehagen. 

Koronaepidemien har vært en stor psykisk påkjenning for alle, men medført 

ekstra usikkerhet og frykt for selve viruset hos ansatte i risikogruppene som 

gjennom jobb har måttet omgås mange mennesker som er potensielle 

smittebærere gjennom hele året. Det har vært utfordrende å organisere for 

de ulike nivåene av trafikklysmodellen da trafikklysfargene har vekslet svært 

fort og vi har måttet omorganisere oss gang på gang innen svært korte 

tidsfrister. Ved så raske skifter, har det også vært utfordrende å gi ansatte og 

foreldre riktig og nok informasjon om situasjonen og hvilke regler som gjelder 

til enhver tid.  

 Det har vært utfordrende å kvalitetssikre at smittevernreglene har blitt 

overholdt på de ulike trafikklysnivåene. Gjennom kohorttenkingen har vi hatt 

store utfordringer med å disponere lokalene og uteområdet slik at vi har 

overholdt smittevernskravene.  

 Kohortinndelingen har også gjort oss svært sårbare ved sykdom og annet 

fravær i personalgruppen. Vi er en barnehage som verdsetter hverandres 

ressurser og ønsker å bruke dem på tvers til beste for barna og barnehagen 

som organisasjon. Vi er derfor vant å jobbe på tvers av baser og grupper og 

fordele personalressursene etter behov. Vi ønsker også å være en lærende 

organisasjon der vi drar vekselvirkninger på hverandres erfaringer, faglige 

kunnskaper og ferdigheter i interne møter på tvers av grupper og baser. Når 

de ansatte har blitt låst til faste kohorter og smittevernreglene forhindrer oss i 

å bruke hverandre på tvers, har vi fått problemer med å bemanne de ulike 

kohortene tilstrekkelig ved fravær. I 2020 greide vi å anskaffe en del stabile 

vikarer, men dette har ikke vært nok til å dekke det reelle vikarbehovet. Ulike 

grupper har vært underbemannet flere ganger og de har derfor ikke greid å 

gjennomføre planlagte prosjekter eller faglige møter som skal sikre kvaliteten 

på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det er dette som medvirker til at 

barnehagen fungerer som en lærende organisasjon. 

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

 Gleder: Personalets kreativitet og innsats for å gjøre barnehagen så god som 

mulig under en pandemi. Personalets evne til å se barna og gi disse gode 

barnehagedager med omsorg, lek og læring i sine isolerte kohorter under en 
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pandemi. Personalets pågangsmot, fleksibilitet og endringsvilje i en svært 

uforutsigbar tid. 

 Utfordringer: Korona og de negative konsekvensene denne har hatt på 

bemanning, faglig innhold i barnehagen, muligheter for samarbeid på tvers, 

barnas muligheter for vennskap, lek og læring på tvers av aldergruppene.  
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4.2 Private enheter 

4.2.1 Haugtussa Steinerbarnehage  

 

 
 

Faktaopplysninger: 

Barnehagen eies av Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås 

 

Leke og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år: 

Over 3 år: 4 m2, under 3 år: 5,3 m2 

 Godkjent leke og oppholdsareal: 350 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 65 

 Leke- og oppholdsareal ute: 1625 m2  

 

Antall barn pr. 15. 12: 52 

 Over 3 år: 36 

 Under 3 år: 16 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser: 

2 grupper med barn i alderen 1-3 år og 2 grupper med barn i alderen 3- 6 år. 9 

barn i grupper 1-3 år og 18 barn i grupper 3-6 år 

 

Personalet: 

Antall årsverk pr. 15. 12: 14, 70 

Oppfyller barnehagen pr. 15. 12: 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei 

 Grunnbemanningen? Nei 

 

Sykefravær: 3% 

 

Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020: 

Kompetanseutvikling:  

 Det arbeides kontinuerlig med kompetanseutvikling. En ansatt har fullført 

barne- og ungdomsarbeiderfag og en ansatt studerer deltid til 

spesialpedagog. Vi å ha en spesialpedagog på huset. Digitale kurs: «Den 

viktige leken» og «Barn med utfordrende adferd» v/ Nordiske impulser. 

Enkelte ansatte har deltatt og gitt innlegg til gruppearbeid og fellesarbeid 

over temaene. Vi har hatt ukentlige kollegie- møter, avdelingsmøter og 
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pedagogisk leder møter. Kollegiemøter og avdelingsmøter er på 3, 15 timer, 

etter arbeidstid.                                                                                                                         

Hovedtema på våre møter har vært voksenrollen, med vektlegging på 

voksenrollen i lek, og barns samspill i lek. Vi har brukt temasider fra 

utdanningsdirektoratet for gruppearbeid og felles arbeid. Vi har også lagt vekt 

på temaer: grensesetting, integrasjon og fellesskap. Vi har hatt et større 

dukketeaterprosjekt med bygging av scene, for hånd dukker og 

marionettdukker og laget dukker, dette for kunstnerisk formidling av eventyr 

til inspirasjon for lek. 

 Flere ansatte var påmeldt til diverse kurs både høst og vår, og til det årlige 2 

dagers steinerpedagogiske barnehagestevne, men alt ble avlyst pga. korona 

situasjonen. Under nedstengningen i mars og april arbeidet ansatte med 

barnehagefaglige temaer både digitalt og ved lesing av bøker. 

Lokale styringsdokumenter:  

 Rammeplan for barnehagens innhold og Steinerbarnehageforbundets 

rammeplan. Barnehagens årsplan som er bygget på lovverket, rammeplan og 

den steinerpedagogiske rammeplanen.                                                                                                       

Planer for kollegiemøter, avdelingsmøter og pedagogisk ledermøter, planer for 

avdelingene. Kompetanseutviklingsplan, virksomhetsplaner, beredskapsplaner 

og HMS planer.                                                                                                                                                                                    

Systemoppfølging:  

 Det arbeides jevnlig med temaer fra rammeplanene. Det utarbeides og 

fastsettes temaer for avdelingsmøter og kollegiemøter. Vi har 5 plandager pr. 

år. På 2 av plandagene deltar alle ansatte på det årlige steiner- pedagogiske 

barnehage- stevne. Dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske 

arbeidet og referater fra alle møter. Informasjonsmailer og brev blir jevnlig 

sendt ut til foreldre. 

 HMS gjennomgang 2 g. pr. år med vernerunde ute og inne. Alle beredskaps 

planer gjennomgås årlig.                                                                                                                          

 Årlige medarbeidersamtaler 

Møtestruktur og /nettverk: 

 Vi har ukentlige kollegiemøter, avdelingsmøter og pedagogisk leder møter. 

 Samarbeidsutvalgsmøter 2-3 ganger pr. år, foreldremøter 2 ganger pr. år 

 Styremøter 3- 4 ganger pr. år. Årlige møter med bedriftshelsetjenesten. 

 Styrer deltar i styrermøter og plandager i regi av Ås kommune og er med i 

nettverk for styrere i barnehager i Ås. Styrer deltar i nettverk for private 

barnehager i Ås. Styrer er med i nettverk for styrere i regi av 

Steinerbarnehageforbundet. Steinerhøyskolen og Steinerbarnehageforbundet 

er et viktig nettverk for alle ansatte for kurs, videreutdanning og 

kompetanseheving 

 Ansatte deltar ellers på kurs på mange ulike arenaer innenfor det 

barnehagefaglige, noe vi regner med som en del av vårt nettverk. 

 

Barnehagens satsningsområder i 2020: 

 Integrasjon og fellesskap 

 Voksenrollen i barns lek 

 Grensesetting 
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 Dukketeater prosjekt 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020   

hva ble resultatet? Foreldreundersøkelsen ble ikke tatt i 2019 eller 2020. 

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Ja 

Eventuelt for hvilket/hvilke tema? Hoveddelen 

 

Områder barnehagen har satt fokus på utfra resultatene i 

ståstedsanalysen: 

Vi vil sette mere fokus på ulike variasjoner i lek både ute og inne, både med 

forskjellige materialer, og med inspirasjon fra de voksne. 

Vi vil også legge enda mere vekt på formidling av samisk kultur. 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under 

koronaepidemien: 

 Nedstengningen i mars kom brått, og åpningen av barnehagen 20. april, på 

rødt smittevernnivå var nytt og ukjent. Det ga oss utfordringer, men i 

evalueringen av perioden med rødt nivå ga alle utrykk for å ha erfart mye 

positivt både for barn og voksne. Alle ansatte var til stede gjennom hele 

åpningstiden, som var redusert til 7, 5 timer pr. dag. Barna var delt inn i små 

kohorter med god voksentetthet og mye uteliv, noe vi erfarte var veldig godt 

for barna. Organiseringen av rødt nivå førte til mye ekstra kostnader med 

utgifter til ekstra personal. På gult smittevernnivå har vi hatt normal 

åpningstid, og det har fungert greit med avdelingskohorter, og oppdelte 

utearealer for hver kohort. Vi har hatt god organisering av ekstra 

renholdsrutiner, og barna har tilpasset seg til ekstra håndvask og nye rutiner. 

Koronasituasjonen ble en del av vår hverdag, og vi var godt forberedt på 

skiftende smittevernnivåer. 

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

 Vi ser tilbake på et annerledes år som gav oss nye utfordringer, men vi ser 

positivt tilbake på de erfaringene vi høstet. Det ble gjort en stor innsats på 

avdelingene, og foreldrene har støttet godt opp omkring situasjonen vi har 

hatt, og huset har vært fullt av glade barn!  Vi kan se tilbake på at vi kom oss 

igjennom året på en god måte. 

 Barnehagen fylte 30 år i august, og det ble ingen større feiring av dagen som 

var planlagt, men vi sendte en hilsen til alle som hadde arbeidet hos oss, eller 

som hadde bidratt med noe for barnehagen gjennom disse årene, og dette ble 

et viktig tilbakeblikk for oss alle. 

 

Barnehagens rammefaktorer: 

Barnehageplasser: Alle våre plasser var fylt opp på våren, men vi hadde noen 

ledige på høsten, som alle ble fylt opp i løpet av høstmånedene.                                                                                                                                                              



41 
 

Økonomi: Vi har uforutsigbar økonomi, tilskuddet fra kommunen varierer, og 

antall barn varierer. Det er utfordringer med overkapasitet på barnehageplasser i 

Ås. Barnehagen har fortsatt mye lån på bygget som ble bygget i 2007 

Omstillinger endringer: Vi har ikke hatt noen større omstillinger eller endringer  

Barnehagebyggets tilstand: Bygget er i god stand 

 

Barnehagens utviklingsplaner for 2021: 

 I vår kompetanseutviklingsplan, har vi lagt vekt på de fire satsningsområdene 

som er de førende, men med hovedvekt på språk og kommunikasjon, og 

barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

 Vi er en av landets steinerbarnehager som er med på en felles søknad til 

statsforvalter om kompetansehevingsmidler til Steinerhøyskolen. Vi har meldt 

inn ønske om kompetanseheving for satsningsområdet språk, kommunikasjon 

og spesialpedagogikk. Hvis høyskolen ikke får midler, vil ansatte delta på 

ulike barnehagefaglige arenaer med kurs o. a., om overnevnte 

satsningsområder. 

 På kollegiemøter og avdelingsmøter er det planlagt følgene temaer til 

fordypning og gruppearbeid: Livsmestring og psykisk helse, tilknytning, 

barneobservasjon og foreldresamarbeid. 
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4.2.2 Kaja barnehage 

 

- 

 

Faktaopplysninger: 

Kaja barnehage er privat og eies og drives av Stiftelsen Kaja barnehage. 

 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år: 

Over 3 år 4 m2 og under 3 år 5,2 m2 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 228,2 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år:57 

 Leke- og oppholds areal ute: 2800 m2 

 

Antall barn pr.15.12: 40 

 Over 3 år: 26 

 Under 3 år: 14 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

2 aldersdelte avdelinger som deles i mindre grupper det meste av dagen. 

På småbarnsavdelingen er det to faste grupper for å gi stabilitet og trygghet for 

barna.  

 På stor avdeling varierer gruppene i større grad. Gruppene settes sammen ut 

fra barnas alder, interesser og hvem de leker med. 

 Begge avdelinger har i tillegg rullerende tur- og lekegrupper. 

Sammensetningen av gruppene evalueres og tilpasses kontinuerlig.  

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 10,5 

Oppfyller barnehagen pr 15.12 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei 

 Grunnbemanningen? Nei 

 

Sykefravær:  

Det har vært utfordrende med sykefravær og vikarer, ettersom terskelen for 

fravær er svært lav i forbindelse med pandemien.  

For å gi minst mulig slitasje på personalet som er igjen på jobb, setter vi inn 

vikar fra første dag, dersom vi får tak i folk. Dette utgjør en stor kostnad, men 

ansees som en investering i personalets trivsel og helse. I 2020 har dette vært 

spesielt utfordrende.  
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Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020: 

Kompetanseutvikling:  

 Vi har det siste året jobbet med bruk av pedagogisk dokumentasjon i arbeidet 

med lek og det fysiske miljøet. Høgskolen i Østfold har bistått oss i arbeidet. 

Lokale styringsdokumenter/planstruktur:  

 Årsplanen er 3-delt. Del 1: Generell informasjon og pedagogisk plattform. Del 

2: Pedagogiske mål og planer. Del 3: Personalets arbeidshefte.  

Systemoppfølging:  

 HMS-system og bedriftshelsetjeneste gjennom PBL (Private Barnehagers 

Landsforbund) sikrer gode rutiner for egenvurdering og internkontroll.   

Møtestruktur/nettverk:  

 Ukentlig: Ledermøter. Avdelingsmøter 

 Månedlig: Personalmøter. HMS-møte. Nettverksmøter med private styrere i 

Ås (har ikke blitt gjennomført i 2020 pga. smittesituasjonen) 

 Andre møter: SU-møter ca. 2-4 ganger pr år. Styremøter ca. 6-8 ganger pr 

år. Foreldremøter vår og høst. Foreldrene har egne møter i grupper ut fra 

barnas alder for å organisere sosiale arrangementer, byttedager, 17. mai, 

dugnad osv. (Dette har ikke blitt gjennomført i 2020 pga. smittesituasjonen 

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: Ja 

 Tilskudd til tiltak for å styrke det norskspråklige blant 

minoritetsspråklige barn i barnehage. 

Barnehagens satsningsområder i 2020:  

 Sosial kompetanse med vekt på lek:  

” Gjennom leken skal alle barn oppleve fellesskap og utvikle vennskap med 

andre barn” 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020   

hva ble resultatet: 

Resultater fra brukerundersøkelsen 2020 

Barnehagens svarprosent 70% 

Ute og innemiljø 4,3 

Relasjon mellom barn og voksen 4,7 

Barnets trivsel 4,8 

Informasjon 4,4 

Barnets utvikling 4,8 

Medvirkning 4,4 

Henting og levering 4,5 

Tilvenning og skolestart 4,6 

Tilfredshet 4,7 

 

Områder barnehagen har satt/vil sette fokus på utfra resultatene i   

foreldreundersøkelsen: 

 Barnehagens fysiske miljø: Er allerede godt i gang i samarbeid med HiØ 

 Informasjon og medvirkning: Skal tas opp i løpet av våren 2021.  
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Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? 

Har startet, men ikke fullført ståstedsanalysen. Jobber videre med den i 2021. 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona- 

epidemien: 

 Sykefraværet har vært høyt pga. koronarelatert fravær og det har vært 

utfordrende å få tak i nok vikarer 

 Uforutsigbarhet om personalsituasjonen (sykefravær) fra dag til dag og 

opplevelsen av å være utsatt for smitterisiko gjør personalet ekstra slitne 

 Vi har hatt fast vikar på mandag en lang periode, for å skape mer 

forutsigbarhet og sikre at ledergruppen ikke må jobbe for mye i helgene.  

 Mye ekstraarbeid for ledergruppen, spesielt på rødt nivå.  

 Det har vært vanskelig å få gjennomført planleggingstid og faste møter, 

spesielt på rødt nivå. 

 Det har vært utfordrende å gi foreldrene nok informasjon.  

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

 Personalet viser seg fra sin beste side. De har stor omsorg for hverandre, 

barna og familiene deres. De er endringsvillig og yter det de kan.  

 Økt digital kompetanse i personalgruppa. Har tatt i bruk felles digital 

plattform (Workplace). Dette styrker fellesskapet også når vi har stengt.  

 Det har vært godt å ha andre ting å fokusere på enn smittevern.  

Vi har hatt stor glede og nytte av samarbeidet med Høgskolen i Østfold!  

 Vi opplever informasjonsflyten fra kommunen som ustrukturert, noe som har 

gjort at vi er utrygge på om vi har fått all informasjon vi skal ha. Det er 

belastende å hele tiden måtte lete etter informasjon i frykt for at vi har gått 

glipp av noe viktig. Vi gleder oss over tilbakemelding til de private 

barnehagene om at dette er i ferd med å bli gjort noe med!  

Vi vet imidlertid at dette året har vært uforutsigbart for alle, inkludert 

kommunen, og at informasjon er vanskelig å gi når man ikke vet.  

 Vi ønsker at informasjon om smittevern i barnehagene blir sendt til de 

kommunale og private barnehagene samtidig.  

 Det er ønskelig med jevnlige, felles presiseringer om smitteverntiltak i 

barnehagene. Dette hadde hjulpet i våre tilbakemeldinger til foreldrene.  

 

Barnehagens rammefaktorer:  

Barnehageplassene:  

Deler av 2020 var ikke alle plasser fylt opp, noe som påvirket økonomien. 

Økonomi: Etter en helt nødvendig større renovering av bygget, startet vi 2020 

med svært lav likviditet. Ettersom det ikke gis økt kapitaltilskudd uten økte 

plasser, er våre låneutgifter betydelig økt, uten at inntekten har økt tilsvarende. 

Vi har derfor betydelig dårligere økonomi nå enn før renoveringen. Kommunen 

avslo barnehagens søknad om økt kapitaltilskudd etter renoveringen i november 

2019.  

Omstillinger/endringer: Endringsarbeid i samarbeid med Høyskolen i Østfold 

gjennom ordningen for Regional kompetanseutvikling. 

Barnehagebyggets/byggenes tilstand:  
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Opprinnelig byggeår er 1956. Bygningsmassen har vært renovert i flere trinn. 

Det er utfordringer med lekkasjer etter siste byggetrinn. Disse er under 

utbedring av entreprenør. Hele taket bør byttes, men barnehagens økonomi 

tillater ikke en så stor utgift nå. Det jobbes med å finne midler til dette, f.eks. 

ved offentlig støtte. 
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4.2.3 Knerten barnehage 

 

 
Faktaopplysninger: 

Stiftelsen Knerten barnehage eies og drives av de foreldrene som til enhver tid har barn i 
barnehagen.  

 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år: 

Over 3 år 4 m2 og under 3 år 5,2 m2 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 162,1 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 40 

 Leke- og oppholds areal ute: 1889 m2 

 

Antall barn pr.15.12: 34 

 Over 3 år: 21 barn 

 Under 3 år: 13 barn 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

1–4 års og 3–6 års avdelinger med 15 barn på 1 – 4 års avdeling og 19 barn på 

3 – 6 års avdeling.  

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 11  

Oppfyller barnehagen pr 15.12 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei 

 Grunnbemanningen? Nei 

 

Sykefravær:  

Vi har hadde noe høyere korttidsfravær i 2020 grunnet korona, men god tilgang 

på dyktige vikarer. 

 

Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020: 

Kompetanseutvikling:  

 Webinar og nettkurs gjennom blant annet UDIR og Statped. 

 Førstehjelpskurs. 

 Utarbeidelse av didaktiske planer, utarbeidelse av beredskapsplan for 

håndtering av koronaepidemi, ny struktur for årsplan og HMS system.  
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Lokale styringsdokumenter/planstruktur:  

 Månedsbrev med vurdering av foregående måned og planer for neste.  

 Didaktiske planer med mål og metode for rutiner og aktiviteter.  

 Årsplan med utgangspunkt i rammeplan og lov om barnehager, med oversikt 

over hvilke temaer og aktiviteter vi skal jobbe med gjennom året.  

Systemoppfølging:  

 HMS, dokumentasjon, generell møtevirksomhet, medarbeidersamtaler, 

rapportering til styret. 

Møtestruktur/nettverk:  

 Avdelingsmøter, ledermøter, styremøter og årsmøte. 

 5 planleggingsdager i løpet av året. 

 Nettverk med andre private ledere, møter med kommunale og private ledere. 

 WhatsApp til diskusjonsforum, felles informasjon og beskjeder.  

 Gult nivå: Avdelingsmøter på kveldstid, ca. hver 3. uke. Ledermøter med god 

avstand på dagtid.  

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: Nei 

 

Barnehagens satsningsområder i 2020: 

 Voksenrollen, - teorien om det autoritative perspektiv. 

 «Balanse» i hverdagen med vekt på yoga, fysisk miljø og litteratur.  

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020 hva 

ble resultatet? Vi tok ikke foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020. Skal tas 

høsten 2021. 

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona- 

epidemien: 

Stengt periode: Barnehagen holdt åpent for barn som hadde rett på et tilbud. 

Dette gjaldt også i påskehelgen. Personalet sendte for øvrig små filmsnutter med 

hilsener, laget enkle fortellinger, quiz, osv. for å holde kontakten. Foreldre 

opprettet Facebook gruppe.  

Rødt nivå: Vi organiserte oss i små grupper med faste voksne. Gruppene var i 

stor grad ute, og uteområdet var delt inn i faste soner. Krevende å organisere, 

med mye arbeid i forkant.  

Gult nivå: Hver avdeling er en kohort. Det settes inn vikar ved sykdom. 

Personalet skal ikke gå mellom avdelingene med mindre det er høyst nødvendig. 

Tilnærmet normal hverdag, men med forsterket renhold og smittevernrutiner. 

Leit å ikke kunne være sammen på tvers av avdelingene, og heller ikke kunne 

gjennomføre foreldrearrangementer.  

Organiseringen på både gult og rødt nivå har fungert godt, selv om det også er 

en sårbarhet ved relativt rigide løsninger. Disse må, etter hvert som vi gjør oss 

flere erfaringer, vurderes og justeres.  
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Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

Mange gode øyeblikk med barna. Personalet som omstilte seg raskt i en 

annerledes hverdag. Godt samarbeid med foreldre. De voksne har vært tett på 

gjennom hele dagen uten avbrytelser i form av møter, ol.  Samtidig er det en 

sårbarhet knyttet til organisering i små grupper. Det er også generelt 

utfordrende å planlegge i en ellers usikker tid.  

 

Barnehagens rammefaktorer:  

Barnehageplassene: Jevn og god tilgang på søkere.  

Økonomi: Det er utfordrende å skulle planlegge for en god og stabil økonomi, da 

inntektsfaktorene er varierende. Vi har relativt høye kostnader knyttet til 

pensjon. For å sikre en stabil drift er vi avhengige av å gå med noe overskudd. 

Gikk med overskudd i 2020 på grunn av korona; bl.a. lavere utgifter til generelt 

forbruk (turer, leker, osv.), lavere arbeidsgiversats og høyere refusjoner fra NAV.  

Omstillinger/endringer: Søkermassen styrer hvordan avdelingene må 

organiseres. Tradisjonell småbarnsavdeling har blant annet de siste årene blitt 

utvidet til en 1 -4 års avdeling.  

Barnehagebyggets tilstand: Barnehagen fremstår som godt vedlikehold. Det må 

regnes med noe økte kostnader til vedlikehold etter hvert som bygget blir eldre.  

 

Barnehagens utviklingsmelding for 2021: 

Fortsetter med gjeldende satsingsområder.  

 ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon. 

 Psykososialt barnehagemiljø. 

 Psykososialt arbeidsmiljø. 

 Vedlikehold og utarbeidelse av nytt område ute, samt grupperom og 

personalrom inne.  
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4.2.4 Kroerbarnehagen DA 

 

 
 

Faktaopplysninger: 

Kroerbarnehagen DA er en privat barnehage som eies av Bjørg Tveit Strøm og 

Inger-Lise Norseth Stubberud 

 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år:  

Barn under 3 år 5,2m2 og barn over 3 år: 4 m2 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 190,8 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 47 

 Leke- og oppholds areal ute: 2060 m2 

 

Antall barn pr.15.12: 12 

 Over 3 år: 8 

 Under 3 år: 4 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelse  

Aldersblandet, gjennomsnittlig 12 barn i gruppen 

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 3,45  

Oppfyller barnehagen pr 15.12 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Ja, 20% 

Eventuelt for hvilken periode: 10.februar-31.desember 2020. 

 Grunnbemanningen? Nei 

 

Sykefravær:  

Det var 18 dager med sykefravær i 2020, knyttet til Korona for alle ansatte. 

 

Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020: 

Kompetanseutvikling:  

 Veiledningshjelp fra Høyskolen i Østfold våren 2020 (REKOMP, felles med 

Vestby Naturbarnehage (VNB) til refleksjons- og observasjonsarbeid. Dette 

ble avkortet pga. korona. 

Lokale styringsdokumenter/planstruktur:  

 Årsplan 
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Systemoppfølging:  

 Arbeid knyttet til HMS, internkontroll, rapporteringer og noen andre er det 

hjelp fra felles administrasjon vi har sammen med VNB. 

Møtestruktur/nettverk:  

 Styrernettverk sammen med VBN, personalmøter hver måned, pedagogmøter 

sammen med VNB (ingen høst 2020 pga. korona) 

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn  

 Vi har deltatt på svømmeundervisning som VBN har fått statlige midler til. 

 

Barnehagens satsningsområder i 2020: 

REKOMP med refleksjons- og observasjons veiledning, våren 2020. 

Språk med bruk av språkløyper, høsten 2020. 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020   

hva ble resultatet?  Undersøkelsen ble gjennomført i 2020 

Resultater fra brukerundersøkelsen 2020 

Barnehagens svarprosent 81,82 

Ute og innemiljø 4,5 

Relasjon mellom barn og voksen 4,8 

Barnets trivsel 4,9 

Informasjon 4,7 

Barnets utvikling 5,0 

Medvirkning 4,7 

Henting og levering 5,0 

Tilvenning og skolestart  

Tilfredshet 5,0 

 

Områder barnehagen har satt/vil sette fokus på utfra resultatene i   

foreldreundersøkelsen: 

Det som er viktig å jobbe med å holde på de gode resultatene. 

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona- 

epidemien: 

 Vi har stort inne og uteområder basert på at vi ikke har så mange barn, så 

det var ikke så vanskelig å organisere barnehagen med å gå over i rød sone. 

Vi opplevde stort sett positiv å være i små grupper, så dette er noe vi har 

fortsatt med så langt det lar seg gjøre. 

 Foreldrene leverte barna ferdig påkledd til utelek. Vi tok dem imot i porten. 

Dette gjaldt også ved henting om ettermiddagen. Dette har vi opplevd som 

veldig positiv og har fortsatt med dette selv i gul sone. Det har blitt færre 

overganger for barna og vi føler at vi får tatt imot barna på en mer 

tilfredsstillende måte. 
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 Barnehagens gleder og utfordringer i 2020:  

 Den største utfordringen vi har hatt under pandemien er at vi ikke har fått 

samlet foreldre og barn til arrangementer. Dette gjelder også samarbeid med 

andre barnehager på personalnivå. 

 

Barnehagens rammefaktorer:  

Barnehageplassene: Det er ikke fullt hos oss på høsten, slik at vi tar inn barn 

gjennom året.  

Økonomi: Barnehagen har en økonomisk buffer. Styrer har et driftsbudsjett, som 

tilsvarer funksjon 201 i kommunalt regnskap. 

Omstillinger/endringer: Kroerbarnehagen har god omstillingsevne, og har klart 

endringene og utfordringene med endring i barneantall og med korona på en god 

måte. Vi har et tett samarbeid med Vestby Naturbarnehage (VBN), og dette gjør 

det enklere for oss å være en liten barnehage. 

Barnehagebyggets/byggenes tilstand: Leier lokaler av Kroer Vel og Kroer 

Menighet. Vi har ansvar for vedlikehold på inne-områdene i barnehagen. 

Byggene er av noe eldre dato, men i god stand. 

 

Barnehagens utviklingsmelding for 2021: 

 Satsningsområde for personalet er «Barnehagemiljø og krenkelser» i 

samarbeid med VNB. Dette er det Høyskolen i Innlandet som har utarbeidet. 

Er et kompetanseprogram vi skal jobbe med ut 2023. 

 Språkløyper fortsetter i 2021, dette var et to årlig prosjekt som startet i 

august 2020. 

 Vi jobber for å videreutvikle og styrke vårt styrerteam slik at det blir et 

tydeligere og sterkere, og godt kjent for våre ansatte, sammen med VNB. Her 

er det kompetanseutveksling og praktisk bistand som vil være to av 

områdene vi jobber med. 
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4.2.5 Løvstad naturbarnehage 

 

 
 

Faktaopplysninger: 

Løvstad naturbarnehage er en privat, foreldreeid barnehage 

 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år:  

3,6 for barn over 3 år og 4,6 for barn over 3 år 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 175,2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 48 

 Leke- og oppholds areal ute: 2147m2 

 Barnehagen har flere lavvoer i nærmiljøet som benyttes daglig. 

 

Antall barn pr.15.12: 42 

 Over 3 år: 23 

 Under 3 år: 19 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser: 

 13 barn u/3 år på Krabbene 

 5 barn u/3 år og 10 barn o/3 år på Revehiet 

 13 barn o/3 år på Trekkfuglene 

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 12,17 

Oppfyller barnehagen pr 15.12 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei 

 Grunnbemanningen? Nei 

 

Sykefravær: 

Barnehagen jobber systematisk i forhold til nærvær på arbeidsplassen. 

 Egenmeldt fravær i 2020 var 3,1 % mot 2019 var 1,38 % 

 Legemeldt fravær i 2020 var 9,7 % mot 2019 som var 4,39 % 

 Vi setter det forhøyede fraværet i forbindelse med koronasituasjonen.  
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Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020: 

Kompetanseutvikling:  

 Barnehagen følger sin egen strategiplan for kompetanseutvikling. Det 

innebærer bl.a. deltakelse i styrernettverk, videreutdanning for to pedagoger, 

en assistent som tar deltidsutdanning som barnehagelærer. Fokuset i 2020 

har vært «Rammeplanen i praksis» og den nye mobbeloven. Hele personalet 

gjennomfører årlig livredningskurs/førstehjelpskurs. Det jobbes aktivt og 

jevnlig med HMS-rutiner i barnehagen 

Møtestruktur/nettverk:  

 I løpet av 2020 har personalet hatt 5 personalmøter og 5 plandager som vi 

har brukt bl.a. til kursdager, årsplanarbeid, planlegge hovedtrekkene i det 

pedagogiske arbeidet vårt, temaarbeid, planlegging av det fysiske inne- og 

uteområdet, HMS, samt div. info. I perioden barnehagen var stengt grunnet 

korona, gjennomførte de faste ansatte webinarer og oppdaterte seg faglig.  

Lokale styringsdokumenter/planstruktur: 

 Barnehagen har utarbeidet en årsplan som er en samlet plan for innholdet i 

barnehagen. Årsplanen gir en bedre oversikt over det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen, enn det som blir referert til i denne oppsummeringen. 

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Svømmeopplæringstilskudd 

 

Barnehagens satsningsområder i 2020: 

«Jorda vår»: Vi følger rammeplanen for barnehager. Rammeplanen er delt inn i 

syv fagområder, som barnehagene skal jobbe etter. Barnehagen har utarbeidet 

en årsplan som er en samlet plan for innholdet i barnehagen. Årsplanen gir en 

bedre oversikt over det pedagogiske arbeidet i barnehagen, enn det som blir 

referert til i denne oppsummeringen. 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Undersøkelsen ble tatt i 2018 med et snitt på 4,8. Barnehagens 

samarbeidsutvalg har besluttet at den skal tas annethvert år. I 2020 ble den 

avlyst av ulike årsaker.  

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? 

Vi har pleid å ta ståstedsanalysen, men i 2020 ble den ikke tatt.  

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona- 

epidemien: 

Faglig: Året var preget av koronatiltak, noe som har tatt tid fra helhetlig arbeid i 

personalgruppen. Fokuset har vært å få avdelingene til å fungere i større grad 

selvstendig, for å unngå å blande kohortene. Det har gått ut over faglig 

oppdatering i felleskap for personalet, og mange personalmøter har blitt avlyst i 

2020. Til gjengjeld har personalet enkeltvis fått lest seg opp på en del aktuelle 

temaer. Men det er et dilemma når man ikke får mulighet til å kunne «kna» og 

bearbeide det faglige i fellesskap med resten av personalet. Den enkelte ansatte 

har i større grad måtte jobbe selvstendig uten mulighet til å kunne lene seg på 
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de andre i jobbteamet. Datakunnskapen er økt betraktelig i personalgruppen, 

som har gjennomført møter på Teams og kommunisert digitalt med foreldrene i 

mye større grad enn før. 

Psykisk: Det har vært en krevende tid med bekymring for egen og andres helse. 

Det har til tider vært svært vanskelig å få tak i vikarer. Pedagogene har hatt en 

krevende tid når barnegruppene var enda mer delt, fordi man mistet litt av den 

oversikten man hadde i forhold til enkeltbarns utvikling og behov.  

Praktisk: Det har til tider vært utfordrende å organisere kohorter, gå fra et nivå 

til et annet, holde avstand og finne alle de praktiske løsningene korona- 

situasjonen krevde. Vi hadde ikke klart dette uten god hjelp fra vaktmester som 

har vært en viktig aktør i koronatiden. Målet var gode rutiner og forebygge 

smitte.  

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

 13. mars 2020 til 12. april stengte alle barnehager og skoler i Norge helt ned 

grunnet koronapandemien. Når barnehagene åpnet, var det på rødt nivå i 

trafikklysmodellen. Dette førte bl.a. til kortere åpningstid, inndeling av barna i 

små kohorter med faste ansatte pr. kohort og matpakker til alle måltidene. 

Etter sommerferien har barnehagen hatt åpent på gult nivå, som førte til en 

litt mer normal barnehagehverdag i forhold til åpningstider og matservering. 

Men fortsatt har det vært restriksjoner i forhold til smittevern.  

 Hele personalet har gjort en fantastisk innsats og har brukt mye tid og krefter 

på å omstille driften og gjennomføre gode smittevernrutiner. Under koronaen 

og nedstenging er det ingen av de ansatte som ble permittert. Også vikarene 

fikk lønn for avtalte tider. Til gjengjeld måtte de gjøre alternative 

arbeidsoppgaver som forefallende vedlikehold, fagoppdatering, kurs, 

oppfølging av familiene på teams osv.  

 Nøkkelen til at vi har lykkes har ligget i foreldrenes forståelse og deltakelse 

hele veien. Vi har virkelig stått sammen om å løse de store utfordringene med 

koronasituasjonen.  

Barnehagens rammefaktorer:  

Barnehageplassene: barnehagen har fylt opp alle plassene i 2020 

Økonomi: Det har vært nødvendig med store økonomiske endringer, og styrer 

har i samarbeid med styret satt inn flere tiltak for å bedre en hardt presset 

økonomi i barnehagen. Det er ingen som henter ut utbytte fra vår barnehage, 

fordi det er en ideell barnehage. Alt overskudd går tilbake til driften.  

Omstillinger/endringer: Koronasituasjonen førte til en stor omorganisering i 

barnehagen, både fysisk og pedagogisk. 

Barnehagebyggets/byggenes tilstand: Løvstad naturbarnehage består av to hus 

– et vi eier selv, fra 2005 kalt hovedhuset, og et eldre hus fra ca. 1900 som vi 

leier av Kjærnes Vel og som eies av Ås kommune. Det eldre huset er i hovedsak 

ferdig oppusset utvendig i 2020 (Ås kommunes ansvar ifølge intensjonsavtalen 

med Kjærnes Vel). Det som mangler utvendig, er å utbedre kjellerlemmen og 

inngangsparti. Det innvendige vedlikeholdet er imidlertid sterkt nedprioritert og 

har et stort etterslep i tillegg til avvik som ikke er lukket (som er Kjærnes Vels 

ansvar ifølge intensjonsavtalen med Ås kommune). Dette påvirker det fysiske 

arbeidsmiljøet, samt det ytre miljøet for barna. Det foreligger fortsatt ingen 
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samordningsavtale for dette huset mellom Ås kommune, Kjærnes Vel og 

barnehagen, tross utallige påminnelser og purringer fra barnehagen etter avviket 

fra Branntilsynet i 2014. Det betyr at det ikke er tydelig hvem som har ansvar 

dersom f.eks. det kreves noen arbeider på det elektriske anlegget, røranlegget 

eller hvem som skal pusse opp innvendig når taket er lekk.  
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4.2.6 Moerlia barnehage SA 

 

 
 

Faktaopplysninger: 

Moerlia barnehagen er en andelsbarnehage, eiet av de foreldrene som til enhver 

tid har barn i barnehagen.  

 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år: 

4 m2 for barn over 3 år og 5,5 m2 for barn under 3 år 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 278,2 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 65 

 Leke- og oppholds areal ute:1502 m2  

 

Antall barn pr.15.12: 54 

 Over 3 år: 36 

 Under 3 år:18 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

3 aldersblandede grupper. Ei avdeling med 24 barn i alderen 4-5 år, to 

avdelinger med 15 barn i alderen 1-3 år. Fire hele stillinger pr avdeling.  

 

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12:13 

Oppfyller barnehagen pr 15.12 

 Pedagognormen? JA 

 Bemanningsnormen? JA 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? NEI 

 Grunnbemanningen? NEI 

 

Sykefravær:  

Høyere korttidsfravær enn normalt pga. korona.  

 

Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020: 

Kompetanseutvikling:  

 Nytt digitalt HMS-system, smittevern, førstehjelpskurs med hjertestarter.  

Diverse webinar og nettkurs bla. om sunt kosthold og sårbare barn, god 

tilgang på faglitteratur. Er øvingsbarnehage for Høyskolen i Innlandet.  
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Lokale styringsdokumenter/planstruktur:  

 Årsplan med utgangspunkt i rammeplan og lov. Virksomhetsplan som går 

over flere år. Ukeplan med oppsummering ut til foreldre hver uke. 

Oppsummeringer/evalueringer jevnlig. Beredskapsplan, i 2020 også med 

korona. Plan overgang barnehage-skole.  

Systemoppfølging:  

 Evaluering og dokumentasjon, møter, medarbeidersamtaler, rapportering til 

styret, HMS arbeid. 

Møtestruktur/nettverk:  

 Avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter 9 pr år. 5 plandager. 

Ledernettverk med andre private ledere, felles styrermøter for private og 

kommunale ledere. Styremøter.  

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Søkte og fikk tilskudd til kompetanseheving for alle ansatte: Inkluderende 

barnehagemiljø gjennom Høyskolen i Innlandet. Går over tre semester og vi 

kan bruke 2,5 år på å gjennomføre 

 

Barnehagens satsningsområder i 2020: 

Vennskap, lek og inkludering 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020   

hva ble resultatet: 

Resultater fra brukerundersøkelsen 2019 

Barnehagens svarprosent 72 % 

Ute og innemiljø 4,5 

Relasjon mellom barn og voksen 4,7 

Barnets trivsel 4,9 

Informasjon 4,5 

Barnets utvikling 4,8 

Medvirkning 4,4 

Henting og levering 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,7 

Tilfredshet 4,8 

 

Områder barnehagen har satt/vil sette fokus på utfra resultatene i   

foreldreundersøkelsen:  

Henting og levering og foreldremøter 

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona- 

epidemien: 

 Stengt periode: Holdt kontakt med barn og foreldre gjennom digitale hilsener, 

ukebrev med oppgaver, Facetime, telefon  

 Rødt nivå: Små grupper med faste ansatte. Veldig mye ute. Krevende å 

organisere, men fungerte bra.   
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 Gult nivå: Fungerer bra i det daglige. Hver avdeling er en kohort som er mye 

enklere å organisere. Ansatte går ikke mellom avdelingene. Trist å ikke ha 

mulighet til å være nært barn fra andre kohorter og ingen fellesarrangement/ 

foreldrearrangement. 

 Felles: Kort varsel på endringer var utfordrende. Gode tilbakemeldinger fra 

foreldre på informasjon og organisering. Har en fast stab av vikarer så har 

hatt mulighet til å sette inn vikar ved fravær. Ingen smitte og ingen i 

karantene i 2020. 

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

Gleder: Glade barn, fornøyde foreldre, dyktige ansatte og støttende eier. 

Omstillingsvillige ansatte har gjort at vi har klart korona-utfordringene på en god 

måte. Bra tilgang på vikarer. Mange søkere ved hovedopptaket. 

Utfordringer: Koronasituasjonen. Økonomi med bekymringer om 

finansieringsmodell, tilskuddssatser, pensjonstilskudd og kapitaltilskudd.   

 

Barnehagens rammefaktorer:  

Barnehageplassene: Hadde flere søkere enn ledige plasser ved hovedopptaket og 

fylte alle plasser fra august. Venteliste over og under 3 år gjennom hele året. 

Har fylt opp ved ledig plass i løpet av året. 

Økonomi: Er avhengig av å gå med overskudd for å ha en buffer og til 

vedlikehold/investeringer. Ås kommunes satser ligger under nasjonale satser. 

Uforutsigbare kostnader til pensjon. For første gang var kapitalskuddet 

tilsvarende kapitalkostnader, tidligere år har kapitalkostnadene vært større enn 

tilskuddet. Prioriterer å bruke penger på vikar, setter inn vikar fra 1. fraværsdag. 

Gikk med overskudd pga. korona; lavere arbeidsgiveravgift, null i lønnsoppgjør 

og høyere refusjoner fra NAV.  

Omstillinger/endringer: Omorganiserte barnehagen høsten 2019 for å få flere 

småbarnsplasser.  

Mye omstilling ifm. korona.  

Barnehagebyggets tilstand: God, prioriterer løpende vedlikehold.  

 

Barnehagens utviklingsmelding for 2021: 

Kompetanseheving for alle ansatte om inkluderende barnehagemiljø.  

Arbeider videre med lek, inkludering og vennskap. 

Søkermassen avgjør til enhver tid hvordan vi organiserer avdelingene, så er 

forberedt på endringer.  



59 
 

4.2.7 Rustadporten barnehage 

 

 
 

Faktaopplysninger: 

Rustadporten barnehage er en foreldreeid samvirkebarnehage. 

 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år: 

4,0 m2 pr. barn over 3 år og 5,5 m2 netto for barn under 3 år. 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 307,4 m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 67 

 Godkjent leke- og oppholds areal ute: 3450 kvm 

 

Antall barn pr.15.12: 55 

 Over 3 år: 37 

 Under 3 år: 18 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

Småbarna under 3 år er i aldershomogene avdelinger, storbarna over 3 år er i 

base. Ettåringer, max 11 plasser pr 15.12 var det 7 barn. Toåringer max 12 

plasser pr 15.12 var det 11 barn. 3-6 åringer to avdelinger slått sammen – 37 

barn pr. 15.12. 

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 15,57 

Oppfyller barnehagen pr 15.12 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer?  Ja 

o Eventuelt for hvilken periode: 3.2.-31.7.2020 

 Grunnbemanningen? Nei 

 

Sykefravær: 11,99% 

 

Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020:  

(Styrer er styrervikar fra oktober 2020, dette punktet har jeg begrenset oversikt 

over) 

Kompetanseutvikling:  

 Det har vært satt opp veiledning for barneveildere/fagarbeidere 
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Lokale styringsdokumenter/planstruktur:  

 Årsplan og aktivitetsplan mot mobbing 

Systemoppfølging: PBL mentor  

Møtestruktur/nettverk:  

 Pedagogisk ledermøter ukentlig. Noe deltakelse i styrernettverk 

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tilskudd til lærekandidat 

 

Barnehagens satsningsområder i 2020: 

 Barnas verneombud (Stine Sofie stiftelsen) 

 Digital praksis i hverdagen 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020   

hva ble resultatet: 

Resultater fra brukerundersøkelsen 2020 

Barnehagens svarprosent 70,4 

Ute og innemiljø 4,3 

Relasjon mellom barn og voksen 4,3 

Barnets trivsel 4,8 

Informasjon 4,0 

Barnets utvikling 4,6 

Medvirkning 4,4 

Henting og levering 4,2 

Tilvenning og skolestart 4,1 

Tilfredshet 4,4 

 

Områder barnehagen har satt/vil sette fokus på utfra resultatene i   

foreldreundersøkelsen:  

 Overgang mellom avdelingene og bedre informasjon ut til foreldre på 

storebarna. 

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? 

Ikke gjennomført i 2020, ble planlagt, men det ble avlyst pga. korona 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona- 

epidemien:  

Etter hva jeg som rapportere kjenner til har det vært delt i grupper under rødt 

nivå. Det har hatt sine utfordringer for pedagogene som ikke deltok på annen 

gruppe enn førskolebarna pga. Ellers har barnehagen atskilte uteområder for 

småbarnsavdelingene og de store. Barna fra 3-6 år har vært ute så å si uten 

unntak i tiden fra april 2020 til ut desember. Det har gitt veldig mye friske barn 

og mulighet for å samarbeide mellom de to storebarnsavdelingene, de har blitt 

en base. Ulemper er vanskelig å ha avdelingsmøter og det har tatt mye tid fra 

pedagogene til å planlegge.  
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Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

Aktivt uteliv i fullt monn har vært i hovedsak en glede.  

Daglig leder gikk i permisjon fra 1.10, og hadde en del fravær i forkant av det. 

Ny daglig leder inn i vikariat fra 1 oktober.  

 

Barnehagens rammefaktorer:  

Barnehageplassene: Det var ikke fullt belegg pr 31.12, det ble først fullt medio 

april 2021 

Økonomi: et underskudd på året 2020 på -144 000, men barnehagen har god 

økonomi i bunnen.  

Omstillinger/endringer:  

Barnehagebyggets/byggenes tilstand: Slitt bygg, fra 1999, kjøkken har behov for 

oppussing, ganske nylig oppgradert utelekeplass 

 

Barnehagens utviklingsmelding for 2021: 

Vi satser videre på barnas verneombud 

Ellers er det en utfordring å skape godt kollegialt samhold med så mange 

restriksjoner og atskilte kohorter. Vi prøver å holde ut. 

Fast daglig leder tilbake 1.11.2021 
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4.2.8 Sjøskogen barnehage 

 

 
 

Faktaopplysninger: 

Sjøskogen barnehage SA er et foreldreeiet samvirkeforetak 

 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år:  

5,5m2 for barn under 3 år og 4m2 for barn over 3 år. 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 270,7m2 

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 67  

 Leke- og oppholds areal ute:1724m2 

 

Antall barn pr.15.12: 56 

 Over 3 år: 42 

 Under 3 år: 14 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

Tre aldersblandede avdelinger, 14 barn på små barn og 21 barn på store barn.   

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 15,5 

Oppfyller barnehagen pr 15.12: 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra:  

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei 

 Grunnbemanningen? Nei 

 

Sykefravær:  

Lite sykefravær, ingen lengre sykmeldinger, litt koronarelatert fravær pga. 

karantener. 

 

Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020: 

Kompetanseutvikling:  

 Har kompetansehevingsplan som vi har jobbet ut fra, vært med på ulike 

webinar 

Lokale styringsdokumenter/planstruktur:  

 Årsplan, månedlige planer og rapporter 
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Systemoppfølging:  

 Planer/ evalueringer, «PBL-mentor» med rutiner/prosedyrer, avviksmeld og 

handlingsplaner, medarbeidersamtaler og «My-kid» kommunikasjonsplattform 

Møtestruktur/nettverk:  

 Pedagogisk leder møter, personal møter, avdelingsmøter, refleksjonstimer, 

forum, styrer-nettverk 

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn. 

 

Barnehagens satsningsområder i 2020:  

 Lek og vennskap, fysisk aktivitet, mat og helse. 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020   

hva ble resultatet: Deltok i 2019 

Resultater fra brukerundersøkelsen 2019 

Barnehagens svarprosent 87,5 

Ute og innemiljø 4,1 

Relasjon mellom barn og voksen 4,6 

Barnets trivsel 4,8 

Informasjon 4,5 

Barnets utvikling 4,5 

Medvirkning 4,3 

Henting og levering 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,5 

Tilfredshet 4,6 

 

Områder barnehagen har satt fokus på utfra resultatene i   

foreldreundersøkelsen: 

Ute og innemiljø er pusset opp og oppgradert, og vi har fokusert mer på barns 

medvirkning i hverdagen. Informasjon til foreldrene er noe vi hele tiden også 

evaluerer hvor vi kan bli bedre. 

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona- 

epidemien: 

 Vi har hatt åpent hele tiden foruten de felles stengte ukene. Personalet har 

strukket seg langt for å opprettholde forsvarlig pedagogisk drift, og har 

måttet forholde seg til uforutsigbarhet og tilpasse seg brå endringer. Flere har 

opplevd psykisk stress ved å utsette seg for mulig smitte uten noen mulighet 

til å beskytte seg. Å måtte «krangle» med foreldre om overhold av smittevern 

har også tatt en del energi. Det å være adskilt i mindre kohorter har ført til 

mindre fellesskap på «huset», og at plantider, møter mm. har måttet vike til 

fordel for smittevern. 

 Positivt har vært å jobbe i mindre grupper, full bemanning hele dagen og mer 

tid til å se hvert enkelt barn.  
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Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

 På tross av en utfordrende tid er vi blitt gode til å tenke alternativt/ finne nye 

løsninger. Personalet strekker seg langt for å følge mål og planer, men det er 

dessverre ikke alltid mulig likevel. Veldig positivt å få være en 

øvingsbarnehage for studenter. 

 

Barnehagens rammefaktorer:  

Barnehageplassene: Har fylt opp alle våre plasser og har venteliste. 

Økonomi: God  

Omstillinger/endringer: Ingen  

Barnehagebyggets tilstand: Bygg fra 1996 som har vært utbedret på flere 

områder, bla. nytt hygienekjøkken høsten 2020 og oppgradering ute høst 2020. 

 

Barnehagens utviklingsmelding for 2021: 

Jobbe videre med ulike temaer i kompetansehevingsplanen vår, implementering 

av den nye mobbeloven, samt satsingsområdene våre. 
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4.2.9 Åkebakke barnehage 

 

 

 

Faktaopplysninger: 

Åkebakke barnehage eies og driftes av Stiftelsen Åkebakke barnehage som er en 

ideell, privat stiftelse. 

 

Leke- og oppholdsarealer: 

 Vedtektsfestet arealnorm for barn over og under 3 år: 

5,2 m2 for barn i alderen 0-3 år, og til 4,0 m2 for barn over 3 år. 

 Godkjent leke- og oppholdsareal inne totalt: 297m2  

 Godkjent antall barn dersom alle er over 3 år: 74 

 Leke- og oppholds areal ute: 2600 m2 

 

Antall barn pr.15.12: 42 

 Over 3 år: 24 

 Under 3 år: 18 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

Aldersblandede avdelinger, 2 avd. 1-3 år og 1 avd. 3-6 år. Kan variere ut fra 

barnegruppene og tilsøkning fra år til år. Villa Raptus: 24 plasser for barn 3-6 år. 

Filiokus:12 plasser for barn 1-3 år. Maximus: 12 plasser for barn 1-3 år 

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 13,45 

Oppfyller barnehagen pr 15.12 

 Pedagognormen? Ja 

 Bemanningsnormen? Ja 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer? Nei 

 Grunnbemanningen? Nei 

 

Sykefravær: 8% 

 

Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020: 

Kompetanseutvikling: 

 Vi har hatt to kurs for hele personalgruppen gjennom «Kanvas», ledelsen var 

på «lederforum 2020» gjennom Utviklingsforum, «trygg mat i barnehagen» 

gjennom PBL, ledergruppen har vært på digital hjemme konferanse 

«psykososialt barnehagemiljø» gjennom fylkesmannen i Oslo og Viken, 

digitalt kurs «bærekraftig utvikling» gjennom Bro AOF.  
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 Vi har også drevet intern kompetanseheving via fagforum for 

barnehagelærere og BUA/assistenter.  

 En ansatt tar videreutdanning i veiledning 30 st.   

 En ansatt tar videreutdanning innen organisasjon og ledelse.  

Lokale styringsdokumenter/planstruktur:  

 Virksomhetsplan og årsplan, ellers lager avdelingene egne periodeplaner.  

Systemoppfølging:  

 Vi bruker avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager i arbeidet med 

pedagogisk oppfølging, både planlegging og vurdering. Vi søker å involvere 

hele personalgruppen i dette arbeidet. I arbeidet med vurderinger benytter vi 

oss av ulike verktøy i tillegg til daglige refleksjoner. I tillegg involveres både 

barn og foreldre i dette arbeidet via både formelle og uformelle kanaler. 

 Ut fra vurderinger, ønsker, tanker og idéer fra personalgruppen sitter 

ledergruppen seg ned hver vår for å legge neste års årsplan. 

 Dokumentasjon (i tillegg til vurderingene) gjøres både visuelt på den enkelte 

avdeling, ut til foreldre i form av månedsbrev og via innloggingsområde på 

hjemmesiden. 

 Det gjennomføres medarbeidersamtaler ca. 1 gang pr. år. I tillegg er det 

veiledning både pr. avdeling og individuelt. 

 Vårt internkontrollsystem er «PBL Mentor», et nettbasert system for hele 

personalgruppen. 

Møtestruktur/nettverk: 

 Grunnet Covid 19 har møtene mellom de private styrerne utgått. Av samme 

årsak har vi heller ikke deltatt like mye på kommunens møter.  

 Møtestruktur i barnehagen har i stor grad foregått gjennom teams. Ellers har 

vi delt oss kohorter ved møter.  

 Ledelsen har deltatt ved noen av styrernettverksmøtene gjennom Ås 

kommune.   

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: 

 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn.  

 

Barnehagens satsningsområder i 2020: 

 Bærekraftig utvikling, og livsmestring og helse som vi har kalt «å ta vare på». 

Dette rommer alt fra psykisk helse til å ta vare på jorden vår og ta riktige 

valg.  

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Dersom barnehagen gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2019 eller 2020   

hva ble resultatet: Vi gjennomførte foreldreundersøkelsen til UDIR i 2018, i 2019 

laget vi vår egen.  

 

Områder barnehagen har satt/vil sette fokus på utfra resultatene i   

foreldreundersøkelsen: 

 Vi får alltid lavt score på lunsjtilbudet vårt. Pr 2019-2020 serverte vi to  

 varmmåltider og 3 brødmåltider i uka, samt frukt, grønt og yoghurt. 
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 Vi bestiller varmmat fra matibox, og baker selv brød eller rundstykker på 

huset. Pålegg, frukt og grønt bestilles fra kolonial en gang i uka. 

 Barnehagens åpningstid. Vi har tidligere operert med sommer og vintertid. 

Dette er nå tatt bort og vi har fast åpningstid 7.30-16.30.  

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona- 

epidemien: 

 Vi har blitt mye flinkere til å bruke digitale muligheter, og personalet har 

måttet forholde seg til møter på teams.  

 Foreldresamtaler blir tilbudt pr teams eller telefon, som oppleves som et 

populært tilbud.  

 Blitt bedre på å se muligheter, og sette de raskt til live (skifte mellom 

trafikklysnivåene). 

 Viktigheten av å gjøre likt på tvers av avdelingene og fremstå som en felles 

enhet for foreldrene.  

 Fint å spørre nettverket (private barnehagene) om løsninger de gikk for. 

Dette var jo noe helt nytt for oss alle.  

 Viktigheten av et nært samarbeid med kolleger i barnehagen, finne 

alternative måter å opprettholde dette på. 

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

Gleder: Det som var gledelig i 2020, var hvordan rødt nivå og små kohorter med 

faste voksne og kortere åpningstid, hadde en positiv effekt på barna. Alle ansatte 

var til stede, og alle barna ble sett på en annen måte. Noe som virkeliggjorde 

bemanningsnormen og hvordan den faktisk bør se ut i live.  

Utfordringer: Nye pålegg med korte frister vi måtte forholde oss til. Økt fravær. 

Økt frustrasjon og frykt i personalet. Utslitt personalet, både pga. usikkerhet og 

uforutsigbarhet, stadige endringer, færre pause- /ferie-/frimuligheter. Samarbeid 

og arbeidsmiljø. Oppfølging og kontakt av foreldre. Rolleavklaringer, styrer er 

ikke medisinsk personell og skal avgjøre og diagnostisere barn og voksne. 

Økonomi. Plassmangel. Følge styringsdokumenter og opprettholde det 

pedagogiske nivået 

 

Barnehagens rammefaktorer:  

Barnehageplassene:  

Økonomi: Levedyktig 

Omstillinger/endringer: Ingen 

Barnehagebyggets/byggenes tilstand: Bygget er fra 2015 og er godt holdt  

 

Barnehagens utviklingsmelding for 2021: 

Forhåpentligvis komme tilbake til normal drift, og legge en ekstra innsats i 

arbeidsmiljø og det pedagogiske! 
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4.2.10 Do-Re-Mi Musikk familiebarnehagebarnehage 

 

 

Faktaopplysninger: 

Do-Re-Mi Musikk familiebarnehagebarnehage er en privat familiebarnehage i som 

ligger på Dyster Eldor. Barnehagen er et enmannsforetak. 

 

Leke- og oppholdsarealer: 

Barnehagen er i eiers hjem, lokalene er godkjent som familiebarnehage. 

 

Antall barn pr.15.12: 2 

 Over 3 år: 2 

 

Gruppeinndeling og gruppestørrelser:  

Familiebarnehagen er godkjent for 4 barn under 3 år. 

 

 

Personalet: 

Antall årsverk pr 15.12: 1,47 

 Styrer: 0,20 % 

 Barnehagelærer/pedagogisk veileder:0,22% 

 Barnehagemedarbeider/eier: 100% 

Barnehagen har pr 15.12 nok pedagogisk leder og styrerressurs. 

 

Har barnehagen i 2020 søkt og fått innvilget dispensasjoner fra: 

 Utdanningskravet som barnehagelærer for pedagogisk veileder? Nei 

 

Sykefravær: Har ikke hatt sykefravær 

 

Kvalitetssystemet- hvordan har barnehagen jobbet i 2020: 

Kompetanseutvikling: Beredskapskurs, førstehjelpskurs, Webinar med Stine 

Sofie stiftelse. Pedagogisk veileder har deltatt på kurs om "Trygghetssirkelen" 

med Ida Brandzæg og brukt denne i utarbeidelse av årsplan. Veileder har også 

deltatt på kursrekken "Tidlig trygg" med Øyvind Kvello. Vi har tatt opp temaet 

"Tidlig intervensjon" fra denne kursrekken og vi har reflektert og diskutert tidlig 

innsats i forhold til andre samarbeidspartnere som helsestasjon, barnevern, PPT 

med flere. Har også deltatt på kurs med Ingrid Lund, professor ved Agder 

Universitet om mobbing i barnehagen og brukt dette i veiledningssammenheng. 

Deltar nå i en kursrekke med «Korus Barnehjerneværnet». 

Systemoppfølging: Pedagogisk veileder gir veiledning til 

barnehagemedarbeideren i barnehagens åpningstid. Dette skjer ukentlig. 

Lokale styringsdokumenter/planstruktur: Årsplan, internkontroll 
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Møtestruktur/nettverk: Vi har benyttet oss av refleksjonsspørsmålene som 

ligger ute på UDIR.no.  

 

Har barnehagen søkt og fått tildelt statlige tilskudd i 2020: Nei 

 

UDIR Foreldreundersøkelse: 

Barnehagen har ikke deltatt i undersøkelse pga. for få barn. 

 

Har barnehagen tatt UDIR ståstedsanalyse i 2020? Nei 

Ikke aktuell, for få ansatte 

 

Barnehagens erfaringer med organisering og drift under korona- 

epidemien:  

Barnehagen har benyttet trafikklysmodellen på rødt og gult nivå. Vi har fulgt 

F.H.I sine retningslinjer for barnehager. Ved å følge disse retningslinjene har 

smittevern blitt godt ivaretatt. 

 

Barnehagens gleder og utfordringer i 2020: 

Barnehagen hadde 4 barn frem til 30/6 2020. Året hadde fokus på musikkglede. 

Naturlige hovedelementer var sang og sangaktiviteter, musikk og bevegelse, 

lytting og opplevelse, spill, samt improvisasjon og skapende aktiviteter. Vi har 

også hatt fokus på lekens betydning som vi ser på som den viktigste arenaen for 

utvikling og læring. Utfordringene på høsten 2020 var at det var ingen barn ved 

oppstart i august. 

Barnehagens rammefaktorer: 

Barnehageplassene: Det har tidvis vært for få barn 

Økonomi: Baserer seg på kommunalt tilskudd og foreldrebetaling, uten barn eller 

ved få barn blir det liten inntekt 

Omstillinger/endringer: Ingen 

Barnehagebyggets/byggenes tilstand: Privat hjem 

 

Barnehagens utviklingsmelding for 2021:  

Vi følger årsplanen. Har hovedfokus på musikk, lek, sosial kompetanse og 

språkarbeid. 
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