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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
I opplæringsloven og privatskoleloven er det fastsatt at skoleeier plikter å utarbeide
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Barnehagen er ikke omfattet av den
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samme rapporteringsplikten. Rådmannen har imidlertid valgt at hver barnehage også
skal utarbeide en tilstandsrapport for 2013. I tillegg blir det utarbeidet en felles
tilstandsrapport samlet for alle barnehager i Ås.

Det er lite tall å kommentere når det gjelder barnehage, men skal man lykkes med å
oppnå de nasjonale målene i skolen og oppnå bedre resultater, så er det viktig med
tidlig innsats. Det er derfor naturlig at også barnehagene presenterer sine
måloppnåelser.

Sammendrag av tilstandsrapporten 2013:
Barnehagenes største utfordring er fortsatt et høyt sykefravær selv om det har gått
ned fra 14,78% i 2012 til 11,93% i 2013, altså 2,85 prosentpoeng, noe som skyldes
et systematisk arbeid fra styrerne. Det er imidlertid sterkt varierende hvor høyt
sykefraværet er i de enkelte barnehagene.

Høyt sykefravær forhindrer stabilitet i personalet og gjør innimellom at det viktigste
blir å få dagen til å gå rundt med nok personalet. Det har vært arbeidet mye med
sykefraværet i 2013. Det ble satt ned et prosjekt for å jobbe videre med
sykefraværet.

Det er et høyt antall barn i de kommunale barnehagene, særlig blant de eldste barna.
Det bør vurderes å redusere antall barn til 24 –26 per avdeling og ikke som i dag 26
–28. Det vil føre til dyrere barnehager, men forhåpentligvis en mindre slitsom
hverdag for personalet slik at sykefraværet kan gå ned.

Å øke bevisstheten rundt pedagogisk dokumentasjon og personalets refleksjonsnivå
er viktig for å få til en kvalitativ god barnehagehverdag for barna. Det er også viktig å
arbeide med overganger mellom hjem og barnehage og barnehage/skole samt
overganger innenfor barnehagene. Enhver overgang er en utfordring som personalet
må hjelpe barna med å takle.

Utvikle læringsmiljøet ute og inne.

Arbeides mer systematisk med språk- og begrepsopplæring i barnehagen.

Konklusjon med begrunnelse:
Rapporten viser at barnehagene arbeider godt innenfor mange felt. Sykefraværet er
fortsatt en utfordring. Detpedagogiske innholdet i barnehagen er på et høyt nivå. Det
er en kontinuerlig utvikling og medarbeiderne er dyktige, engasjerte og
løsningsorienterte.

Kvalitet i barnehagen handler mye om de valgene personalet til enhver tid tar. Derfor
er refleksjon og dokumentasjon et grunnleggende verktøy barnehagene bruker for å
utvikle barnehagene videre. Det er gjennom refleksjon personalet kan se på egen
praksis og eventuelt endre den. Med felles pedagogisk plattform for de kommunale
barnehagene legges det felles føringer for barnehagene.

Kan vedtaket påklages?
Nei


