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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 

Ås kommune har valgt at kommunen som barnehagemyndighet skal ha ansvar 

for tilstandsrapporteringen for barnehager. Barnehagemyndigheten har ansvar 

for å gi alle barnehager, både kommunale og private, veiledning samt påse at de 

drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter.  

 

Tilstandsrapport for barnehager 2021 viser det arbeidet som kommunen har 

gjort som barnehagemyndighet og barnehageeier i 2021, 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 foreldreundersøkelsen, 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. 15.12.2021 

 

Fakta i saken: 
Tilstandsrapportering er ikke en lovpålagt oppgave for barnehage, men Ås 

kommune har valgt at hver kommunal barnehage skal utarbeide en 

tilstandsrapport for året som har vært.  

 

De private barnehagene inviteres hvert år til å være med i tilstandsrapporten. I 

rapporten for 2021 er det i tillegg til de 6 kommunale barnehagene, 5 ordinære 

private barnehager med, det er 5 færre enn i rapporten for 2020.  

Tilstandsrapporten har som mål å bidra til større oppmerksomhet om kvaliteten 

på barnehagefeltet. Rapporten er også utgangspunkt for dialog og planlegging av 

kvalitetsutviklingen i barnehagene. Tilstandsrapporten er sammen med annen 

informasjon en del av barnehagemyndighetens risikovurdering av barnehagene. 

 

Det er 6 kommunale barnehager, 12 private ordinære barnehager og 2 private 

familiebarnehager i Ås. De kommunale barnehagene Sagalund og Rustadskogen, 

ble lagt som avdelinger under henholdsvis Tunveien og Søråsteigen barnehage 

fra 01.08.2020. De ulike barnehageeierne i Ås har ulike profiler, 

satsningsområder og organiseringen av barnehagene varierer. Barnehagene er 

fleksible og innretter den interne organiseringen etter søkermassen. 
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Da koronaepidemien fortsatte i 2021 ble også dette et spesielt år for barn, 

foreldre og ansatte i barnehagene. Barnehageansatte har gjort en stor og 

betydelig innsats for å gi barna et trygt og godt tilbud under koronaepidemien.  

Vinteren og høsten 2021 var generelt preget av høyt fravær blant både barn og  

ansatte. De ansatte måtte tilpasse seg raske beslutninger om endringer i 

tiltaksnivå, dele inn barna i kohorter, tilrettelegge det fysiske miljøet og 

planlegge hvordan barnehagedagen skulle gjennomføres. Både smittevernhensyn 

og barnas beste måtte ivaretas. Organisering på gult og rødt nivå har hatt 

konsekvenser for ansatte barn og foreldre. Det har til dels vært store 

utfordringer med å skaffe nok vikarer til å opprettholde en forsvarlig bemanning. 

For barna har det vært vanskelig at de i mindre grad har kunnet velge aktiviteter 

og hvem de ville være sammen med.  

 

Sommeren 2020 vedtok Stortinget å endre barnehageloven. Endringene trådte i 
kraft 1 januar 2021. 
Dette er de viktigste endringene: 

 nytt kapittel om psykososialt barnehagemiljø 

 internkontroll i barnehagen 

 krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private 

barnehager 

 Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private 

barnehager. 

 
Økonomiske konsekvenser: Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: Ingen 
 

Vurdering og konklusjon: 
Barnehagenes samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å  

ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som 

grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i 

sammenheng.  

 

Barnehagesektoren i Ås har mangfold i eierskap, størrelse, organisering, personal 

og barnegrupper. Barnehagene har i hovedsak et stabilt, kompetent og godt 

kvalifisert personale. Barnehagene har gode planer og arenaer for kompetanse- 

utvikling internt og eksternt.  

 

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

godt tilbud under koronaepidemien. Barnehagene har tilpasset seg ulike 

smittesituasjoner gjennom raske omorganiseringer der både barnas beste og 

smittevern er ivaretatt. Under koronaepidemien har barnehagen hatt en viktig 

samfunnsrolle. Barn, foreldre og personale ser nå frem til en normal 

barnehagehverdag. Foreldrene har behov for forutsigbarhet og barna har behov 

for et rikere læringsmiljø. De ansatte har, både for å kjenne regelverket og 
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holde- på og utvikle det pedagogiske tilbudet, behov for plantid, møter og 

kompetanseutvikling på tvers av avdelinger og barnehager.  

 

Endringene i barnehageloven fra 2021 om barns psykososiale barnehagemiljø, 

internkontroll, samt arbeidet med å iverksette bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

krever tid til fordypning, refleksjon og innarbeidelse av nye rutiner i 

barnehagene. De fleste er godt i gang med arbeidet og flere barnehager har 

opprettet samarbeide med høyskoler og universiteter gjennom den regionale 

ordningen for kompetanseutvikling. Ås kommune, Oppvekst og opplæring har 

gjennom kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i tillegg 

opprettet samarbeid med Universitet i Sørøst Norge (USN). 

 

Kommunedirektøren anbefaler at tilstandsrapporten for 2021 tas til etterretning. 
 
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 

 


