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1 Tilstandsrapport 2013 for de kommunale barnehager i Ås
kommune
1.1 Innledning barnehage
Tilstandsrapporten informerer om barnehagevirksomheten i Ås kommunes arbeid med å
sikre god kvalitet for alle barn i de kommunale barnehagene i Ås

1.2 Krav til innhold i tilstandsrapporten
Det er ikke krav om å utarbeide en tilstandsrapport for barnehagene på samme måte som for
skole. For tredje gang har kommunen utarbeidet en tilstandsrapport for dekommunale
barnehagenei rapporten.

1.3 Konklusjon
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 varierendehvor 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 værtarbeidet 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
atsykefraværet 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.

1.4 Hovedutfordringer innenfor barnehager
Sykefraværet
Sykefraværet i barnehagene er fremdeles høyt, selv om det har gått ned 2,95 prosentpoeng
det siste året. Se kp 3.5.
Pedagogisk dokumentasjon og refleksjonsarbeid
Det er krevende, men viktige prosesser for å få en kvalitetsutvikling i de kommunale
barnehagene.
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1.5 Evaluering av tiltakene som ble igangsatt i 2013
Det ble for 2013 valgt ut følgende satsningsområder:
Språk og begrepskompetanse i barnehagen og grunnleggende ferdigheter i
grunnskolen
Overganger mellom barnehage/skole, barneskole/ ungdomsskole
Miljøet i barnehagen tilrettelegges slik at barnas motoriske utvikling ivaretas

Satsningsområde språk og begrepskompetanse i barnehagen og grunnleggende
ferdigheter i grunnskolen
Innhold
Status
Felles fagdager for rektorer, kommunale og
Gjennomført
ikke-kommunale styrere med språk som tema
Det utarbeides felles, forskningsbasert språk og
Gjennomført
leseplan –fra barnehage til skole.
Begynneropplæring i regning – fra barnehage til
skole.

Gjennomført

Satsningsområde overganger mellom barnehage/skole, barneskole/ungdomsskole
Innhold
Status
Plan for overgang barnehage/skole
Er under kontinuerlig revidering
og barneskole/ungdomsskole er revidert

Satsningsområde miljøet i barnehagen tilrettelegges
Innhold
Status
Styrke barnehagepersonalets kunnskap om
Kontinuerlig arbeid. Det er avholdt
sansemotorikk, grov- og finmotorikk og om
kurs for alle barnehageansatte.
tilrettelegging av det fysiske læringsmiljøet.

1.6 Satsningsområder i de kommunale barnehagene i Ås 2014
I januar 2014, HOK-sak 1/14 ble «Strategiplan for barnehager og skoler 2014-2017»
vedtatt. Denne planen erstatter «Kvalitetsdokument for barnehager og skoler» som ble
vedtatt i 2011.
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Det overordnede målet i Strategiplan for barnehager og skoler 2014 –2017 er:
Synlig læring og utvikling for alle barn og unge.
Ås kommunes mål for barnehager i 2014 er:
Pedagogisk dokumentasjon
Språk
Lederskap
Overganger

Pedagogisk dokumentasjon
Pedagogisk dokumentasjon åpner opp for kritisk og reflekterende praksis rundt barnas
opplevelser/læring og for å forandre og utvikle praksisen i barnehagen

Utarbeide kartleggingsskjema
Gjennomføre kartlegging i hver barnehage
Analysere resultater avdelingsvis og oppsummere per barnehage
Analysere resultater og utarbeide videre felles tiltak

Språk
Språkstimulering er en av barnehagens viktige oppgaver, og barna skal møte og være en del av et
rikt og variert språkmiljø.

Tilbakemelding fra skolene på språk etter første kartlegging på skolen
Utarbeide kartleggingsskjema
Gjennomføre kartlegging i hver barnehage
Analysere resultater avdelingsvis og oppsummere i hver barnehage
Analysere resultater og utarbeide videre felles tiltak

Fokusområde lederskap
Velfungerende ledelse av pedagogiske institusjoner kjennetegnes ved at lederen aktivt engasjerer
seg i barnehagens eller skolens pedagogiske virksomhet. Det er en indirekte sammenheng
mellom det lederen gjør som faglig leder av personal-fellesskapet og de resultater som barn og
unge oppnår. En forutsetning for å få til en positiv utvikling er at lederen har tilstrekkelig tid, mot og
kompetanse til å engasjere seg i virksomhetens pedagogiske arbeid.

Legge til rette for videreutdanning i ledelse
Legge til rette for etterutdanning for ledere
Tilby intern ledertrening til aktuelle ledere
Felles konferanser og studiebesøk
Utarbeide plan for opplæring av nye ledere i oppvekst- og kulturetaten

Fokusområde overganger
Vi arbeider sammen for bedre helhet og sammenheng i opplæringsløpet gjennom barnehagen,
barneskolen og ungdomsskolen. Vi vil derfor se på hvordan vi kan gjøre overganger best mulig for
det enkelte barn og barnegruppe.

Tema på fagdagene er overganger
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2 Statlige og kommunale føringer
2.1 Nasjonale føringer for barnehage
Staten har det overordnede ansvaret for barnehagevirksomheten. Dette reguleres av Lov
av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven). Som pedagogisk
samfunnsinstitusjon skal barnehagen være i endring og utvikling og være en lærende
organisasjon (jfr. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver).
I følge St. meld. 41 (2008-2009), som ble vedtatt avStortinget 2. mars 2010, skal det
være tre hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagene:
• Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager
• Styrke barnehagen som læringsarena
• Sikre at alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.

2.2 Kommunale føringer for barnehage
Kommunen har i dag en kvalitetsplan for barnehager og skole som ble revidert i 2013 og
lagt fram for hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.1.2014.

2.2.1 Full barnehagedekning
Barnehagetilbud er gitt til alle barn som etter statens definisjon, hadde rett til plass i 2013.

2.2.2 Pedagogisk bemanning i Ås
Barnehageloven krever minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når
barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år. Ås
kommune har i stor grad 1 pedagogisk leder på 12 –14 barn over 3 år, og 1 pedagogisk
leder på 7-9 barn under 3 år.
De siste årene har Ås kommune gitt stipend til studenter som ønsker å ta
barnehagelærerutdanning på deltid. Dette gjelder både kommunale og ikke-kommunale
barnehager. Fra 2008 og fram til høsten 2013 har 19 personer i kommunale og ikkekommunale barnehager fått utdanningsstipend på inntil kr 50.000 per år for å ta
Barnehagelærerutdanning på deltid.12 av disse har til nå fullført utdanningen. Etter
fullført utdanning har pedagogene bindingstid i 2 år i Ås kommune.
Ås kommune mangler imidlertid fortsatt utdannede barnehagelærere for å fylle opp alle
stillingene som pedagogiske ledere. Stipendordningen har bidratt til at
pedagogdekningen i Ås kommune er ca. 6 prosentpoeng over snittet i Akershus. Det er
allikevel lavere enn for ett år siden. Konkurransedyktig lønn er et viktig virkemiddel for å
få barnehagelærere i alle stillinger.

2.2.3 Veiledning
Det gis tilbud om veiledning til alle nyutdannede barnhagelærere. Det er felles samlinger
med gruppeveiledning i regi av veiledningstjenesten.
I tillegg gis det veiledning til de uten barnehagelærerutdanning som fungerer som
pedagogiske ledere.
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2.2.4 Tilsyn med barnehagene
Kommunen har som barnehagemyndighet ansvaret for å føre tilsyn med at alle
barnehager i
kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet (merknad til barnehageloven
§ 8, femte ledd). Tilsyn skal sikre at alle barnehagene drives i samsvar med Lov om
barnehager, og at alle barnehagene er av god kvalitet. Det kontrolleres at barnehageeier,
private og offentlige, følger opp barnehagelovens kravog utfører sitt ansvar og sine
oppgaver i tråd med lovverket, slik at kvaliteten sikres og at innholdet i tilbudet til barna er
tilfredsstillende.
Fagkonsulent for barnehager og pedagogisk veileder er delegert myndighet som
ansvarlig for tilsyn med både kommunale og ikke-kommunale barnehager i Ås kommune.
Det foretas både skriftlig og stedlige tilsyn med barnehagene hvert år. De stedlige
tilsynene kan være både varslede og ikke-varslede tilsyn.
Det ble i 2013 gjennomført stedlig tilsyn i 8 ikke-kommunale og kommunale
barnehageenheter. Det ble gjennomført 0 skriftlige tilsyn. I forbindelse med tilsynet gis
det veiledning både til drift og arbeid med pedagogisk innhold.

2.2.5 Kvalitet i barnehagene
Barnehagene
i Ås har følgende visjon:
Småforskerne i Ås kan, vil og våger
Barn er kompetente, nysgjerrige og forskende. I samspill med andre og miljøet rundt, skaper barn
ny kunnskap og egen identitet.
I barnehagen møter barn voksne som det det unike hos hvert barn. Barna får rike muligheter til å
utvikle tanker, mot og kunnskap. Vi voksne er lyttende, ser og utfordrer barnets tanker og
handlinger og lar oss inspirere av barnet nysgjerrighetog spørsmål. Vi tilrettelegger for at det
enkelte barn blir kjent med seg selv i relasjon til omverdenen. Vi formidler verdier som er
grunnleggende for demokratiet ot samfunnsutviklingen.
Læringsmiljøet er fleksibelt og tilrettelegges slik at det utfordrer barna, gir opplevelser og rike
læringsmuligheter. Det fysiske miljøets muligheter kommer tydelig fram, gir mening, skaper helhet
og sammenheng og er en støtte i det pedagogiske arbeidet. Miljø og innhold struktureres slik at
barn opplever medvirkning, positiv samhandling og får et rikt utvalg av førstehåndserfaringer
innenfor tydelige rammer.
Prosjektarbeid gir mulighet for å gå i dybden på et tema slik at barn og voksne får flere
perspektiver og kan dele erfaringer og skape ny felleskunnskap.
Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunktet for fellesrefleksjon, nye tanker, valg, vurdering og
nye planer. Dokumentasjonen brukes som et refleksjonsverktøy for oss voksne og sammen med
barna.

For å utvikle kvaliteten i barnehagene arbeides det spesielt med å utvikle følgende
områder:
•
Barns språkkompetanse
•
Sosial kompetanse
•
Pedagogisk dokumentasjon

2.2.6 Barnehagen som læringsarena
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at” Barnehagen skal styrke
barns
muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende”. Barna skal i
følge
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rammeplanen tilegne seg sosial og språklig kompetanse og kompetanse innenfor
barnehagens fagområder. I Lov om barnehager, § 3 Barns rett til medvirkning, heter det:
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn
skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”

I rammeplanen presiseres det at det normalt ikke skal være resultatmål for det enkelte
barn, men prosessmål for hva barna skal ha opplevd i barnehagen. Dette er forpliktende
mål for personalets arbeid. Den enkelte barnehage skal arbeide kontinuerlig med å sikre
kvalitet og utvikling av sitt pedagogiske arbeid.
Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Å respektere forskjellighet er en del
avbarnehagens verdigrunnlag. Hensynet til hverandre og gjensidige
samhandlingsprosesser i lek og læring er forutsetning for barns danning.

2.2.7 Barn med behov for ekstra støtte
Barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for ekstra støtte i sin utvikling, får vedtak
om rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven. Den spesialpedagogiske
hjelpen gis av spesialpedagoger ved pedagogisk psykologisk senter og assistenter som
arbeider i barnehagene.
Barnehagene har i 2013 kunnet søke om ekstra ressurser for at barn med nedsatt
funksjonsevne eller andre spesielle behov skal kunne ha nytte av barnehageoppholdet.
Dette er ekstra ressurser som barnehagen disponerer og fordeler ut i fra barnas ulike
behov til enhver tid. Ressursene er som oftest i form av timer til assistenter.
Barnehagene kan også søke om ekstra ressurser til å bedre språkutviklingen for
minoritetsspråklige barn.

2.2.8 Språk
Pedagogisk psykologisk senter (PPS)ser en økning i barn som henvendes til PPtjenesten med språkvansker hvorav mye er uttalevansker.

3 Nøkkeltall
3.1 Barnehagene i Ås kommune
Kommunen har ansvar for å sørge for at det er tilstrekkelig antall barnehageplasser til de
som har rett til barnehageplass. De vil si alle barn som har fylt ett år før 1. september og
som det er søkt barnehageplass for innen søknadsfristen for hovedopptaket, 1. mars.
Ved utgangen av 2013 var det 21 barnehager i Ås.
• 7 kommunale barnehager
• 12 Ikke-kommunale barnehager
• 2 private familiebarnehager fordelt på 2 hjem
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3.2 Barn i barnehagene
Ved utgangen av 2013 hadde 1195barn plass barnehager i Ås kommune:
• 646barn i kommunale barnehager.
• 549 barn i private barnehager.
Antallet barn vil variere grunnet alderssammensetningen i barnehagene.

3.3 Barn med tilrettelagte tiltak i barnehagene
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige,
som får ekstra ressurser, i forhold til alle
barn i kommunale barnehager
Brutto driftsutgifter per barn, ekskl.
minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser i
kommunale barnehage Enhet : Kroner

Ås
2012
1,0%

Ås 2013
2,2%

Akershus
2013
4,0%

Nasjonalt
2013
3,3,%

460 333

268 214

353 129

478 512

Ressursene til barn med tilrettelagte tiltak i barnehagene har ikke økt på mange år. Det
blir stadig flere barn som har behov for ekstra ressurser, og midlene skal dermed deles
på flere.

3.4 Bemanning i barnehagene
Ved utgangen av 2013 var det 147,54 årsverk i de kommunale barnehagene i Ås.
59 årsverk pedagogiske ledere hvorav 7 årsverk med dispensasjon for
utdanningskravet
51 av disse er kvinner og 8 er menn
8 pedagogiske ledere har annen pedagogiske utdanning enn
førskolelærerutdanning
75,5 årsverk assistenter

3.5 Sykefravær i barnehagene
2013
11,93
17,79
7,16
15,06
5,92
18,15
12,98
11,81

Gjennomsnittet for alle barnehager
Frydenhaug
Solbergtunet
Sagaskogen
Søråsteigen
Togrenda
Vinterbro
Tunveien

2012
14,78
18,43
7,49
14,19
7,83
16,27
16,94
7,95

Det ble i 2013 igangsatt et sykefraværsprosjekt i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter
og fagforeningene. Saken ble behandlet i HOK i februar, HOK-sak ikke-kommunale
barnehager 6/13 og juni, HOK-sak 29/13. Det gjennomsnittlige sykefraværet er gått ned
2,85 prosentpoeng. 5 av 7 barnehager har lavere sykefravær i 2013 en i 2012.

9

3.6 Barnehageutbygging
Det var en vekst på ca. 59 nye barnehageplasser i 2013.
Solbergtunet barnehage tok i bruk deler av personalarealet til 14 nye
småbarnsplasser.
Det ble åpnet en ny avdeling, Mjølner, med 25 plasser for barn over 3 år.
Avdelingen som ligger administrativt under Søråsteigen barnehage holder til i
lokalene til Brønnerud SFO.
Det ble åpnet en ny avdeling, Nordby, med 20 plasser for barn over 3 år.
Avdelingen som ligger administrativt under Togrenda barnehage holder til i
lokalene til den gamle skolestuen (det gule huset) på Nordby skole
Det ble i 2013 planlagt utbygging av 3 nye avdelinger i Solbergtunet barnehage. De
skal stå ferdige i desember 2014.

4. System for oppfølging (internkontroll)
Ås kommune har et felles kvalitetssystem hvor prosessbeskrivelser og
retningslinjer er nedfelt.
Alle prosessbeskrivelser og retningslinjer revideres etter behov, og det utarbeides
nye. For øyeblikket arbeides det med å tilpasse oppvekst- og kulturetatens
prosessbeskrivelser og retningslinjer til kommunens felles KSS-system.
Høsten 2011 ble det kjøpt inn et enkelt datasystem, 1310-systemet, for å bedre
oppfølgingen når det gjelder lovlighetskontroll av skoler og barnehager. Systemet
er både en påminnelse til skolene og barnehagene om arbeid som må utføres og
en kontrollmulighet for om ting er gjennomført.
Det gjennomføres tilsynsbesøk samt skriftlige tilsyn med kommunale og ikkekommunale barnehager.
Oppvekst- og kultursjefen gjennomfører årlige ledersamtaler hvor resultater etc.
drøftes og det lages lederavtaler.
I tillegg til ledersamtalen gjennomføres det 1- 2 oppsatte samtaler mellom styrere
og oppvekst- og kultursjefen..
Nye ledere følges opp.
For å følge opp resultater får noen barnehager oftere oppfølging.
Det gjennomføres heldags styrermøter ca 1 gang per måned hvor internkontroll
og utvikling er en del av møtet
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Etaten har en pedagogisk veileder innen barnehage som følger opp barnehagenes
utviklingsområder.
Egne møter et par ganger i måneden med veiledningstjenesten, leder av PPS og
oppvekst- og kultursjef hvor kompetanseutvikling diskuteres.
Egen kvalitetsgruppe som arbeider med felles kvalitetsutvikling og satsningsområder i
barnehage og skole.
Spesialpedagoger fra PPS arbeider i barnehagene.
Det er egne møter med barnehage- og skolesekretærer for å informere og veilede
dem i aktuelle retningslinjer.

5. Ressurser og rammebetingelser
5.1 Øremerket statlig tilskudd barnehagen
Kvalitetsutvikling i barnehagen (både kommunal og ikke-kommunale barnehager) innebærer
en stadig utvikling av personalets kompetanse.
Kompetansesatsing 2013 –Vennskap og deltakelse skal bidra til å styrke personalets
kompetanse i arbeidet med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til
praktisk arbeid i barnehagen.
Prioriterte områder for kompetansesatsing for barnehageansatte i 2013 var:
1. Barnehagens psykososiale miljø
2. Barnas rett til medvirkning
3. Språk

Barnehagemyndigheten har ansvar for å følge opp kvalitetssatsingen for barnehagesektoren
på lokalt plan. Kommunene tildeles statlige kompetansemidler til utviklingsarbeid,
etterutdanning og videreutdanning etter søknad.
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