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Barnehagens visjon

Småforskerne i Ås
kan, vi l og våger

”… et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini ”
Loris Malaguzzi

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 ser 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 barnets nysgjerrighet og 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 og
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 felles kunnskap.

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.

Kan,
vil og
våger

Gleden
ved å
leve

Trangen
til å leke

Evnen til
å lære

Motet til
å skape

Kraften
til å

vokse
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Konklusjon
Din vurdering av barnehagens innhold, arbeidsmåter, kvalitet, bemanning etc. etc.

Vi er fornøyd med hva vi har fått til av faglig innhold og utvikling av læringsmiljø ute og
inne.

Vi har fortsatt fokus på sykefravær, det er særlig langtidsfraværet som er stort. Vi startet
i fjor med et nytt prosjekt og det gjenstår å se hva som kommer ut av det.

Med en grunnbemanning på 4 voksne pr. avdeling, så bør det ikke være fler enn 24 barn
over 3 år og 12 barn under 3 år.

De viktigste tiltakene i 2014 for å bedre kvaliteten i
barnehagen

1. Utvikle barnehagens språkmiljø
2. Utvikle og øke forståelsen for pedagogisk dokumentasjon
3. Fortsette å utvikle læringsmiljø ute og inne
4. Holde fokus på forebygging av sykefravær og følge opp enkeltsaker

1.0 Hvorledes gikk det i 2013- oppsummering av de viktigste
tiltakene i 2013

Hvorledes gikk det i 2013

Utvikle læringsmiljøet ute
og inne

Vi satte opp et nytt lekeapparat. Foreldrene hjalp oss på
dugnad med å bygge lekehus . Personalet har ryddet og
utviklet skogen til et fint sted å være for barna å leke. Vi
har også laget nye lekestasjoner ute.

Fortsette å holde fokus på,
og forebygge sykefravær

Sykefraværet er fortsatt høyt, men vi har jobbet godt med
enkeltsaker, og det er langtidsfraværet som er høyt.

Fremme forslag om å
redusere antall barn pr.
avdeling

Det har ikke blitt fremmet noen formell søknad om det.
Ønsker fortsatt å redusere antall barn særlig på
storebarnsavdelingene. Ås kommunes barnehager har 26
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barn pr. avd. for barn over tre år som er for høyt for å få til
en god kvalitet på tilbudet.

Utvikle prosjektarbeid
videre

Vi opplevde å utvikle noen prosjekt på en god måte. Andre
prosjekt ble ikke slik vi hadde sett for oss.

2.0 Barn

2.1 Antall barn

Antall barn i barnehagen per 15.12.

Født
2007

Født
2008

Født
2009

Født
2010

Født
2011

Født
2012

Født
2013

Tallet på barn med fulltidsplass 18 21 18 24 12 1

Tallet på barn med 50% plass 1

Hvorledes barna er organisert

Barnehagen er inndelt i 5 avdelinger, organisert etter alder:
Avd. 1 : 15 barn –1 år
Avd. 2 : 14 barn –1 –2 år
Avd. 3 : 17 barn –2- 3 år
Avd. 4 : 25 barn –3- 4 år
Avd. 5 : 27 barn –4- 5 år

Egen vurdering

Pga. vår pedagogiske grunnide er barna organisert etter alder. Det fungerer godt i
forhold til hvordan vi jobber med prosjekter og det fysiske miljø.

2.2 Timer til barn med ekstra ressurser
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Indikator 2012 2013

Prosentvis antall barn som får ekstra ressurser
til styrket tilbud til barnehagebarn, i forhold til
alle barn i barnehagen (prosent av antall barn i
barnehagen)

Ca 2% 4,2%

Egen vurdering
Det har vært to barn i barnehagen som har hatt behov for ekstra ressurser. Vi har fått
tilført noe, men har også brukt egne vikar ressurser.
Vi har hatt spesialpedagog fra PPS både til veiledning og direkte arbeid med barna.

2.3 Barn i barnehagen med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller
engelsk

Indikator og nøkkeltall 2012 2013

Antall barn i barnehagen med annet morsmål enn norsk,
samisk, svensk, dansk eller engelsk

25 27

Hvor mange forskjellige språk er det i barnehagen? 18 18

Hvorledes arbeider man med utvikling av barnas språk i barnehagen?

En spesialpedagog jobber med å utvikle det norske språket til barn med andre morsmål.
Vi arbeider med språkutvikling gjennom å ha fokus på lek, samtale, bøker, sanger, rim
og regler. Vi jobber også mye med konkret begrepsinnlæring.
De fleste foreldrene til barn med andre morsmål er tilknyttet UMB og det er derfor
mange ulike språk. Vi kommuniserer med foresatte på engelsk, men det er
ressurskrevende å oversette så mye informasjon.

3.0 Personalet
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3.1 Personalets utdanning

Antall årsverk totalt som barnehagen skal ha 22,6

Antall årsverk med pedagogisk utdanning som barnehagen skal ha 11

Antall årsverk med godkjent barnehagelærerutdanning 9

Antall årsverk med annen 3-årig pedagogisk utdanning 2

Antall årsverk med fagutdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget 1

Egen vurdering

Flere assistenter ønsker nå å ta fagprøven innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, for
å få formalisert sin kompetanse.

3.2 Barnehagelærerutdanning deltid i 2013

Antall assistenter som fullførte barnehagelærerutdanning i 2013 0
Antall assistenter som var i gang med barnehagelærerutdanning i 2013 0
Antall med annen pedagogisk utdanning som fullførte tilleggsutdanning i
barnehagepedagogikk i 2013

0

Antall med annen pedagogisk utdanning som var i gang med tilleggsutdanning for å bli
barnehagelærere i 2013

0

3.3 Barne- og ungdomsarbeiderutdanning

Antall assistenter som fullførte barne- og ungdomsarbeiderutdanningen i 2013 0
Antall assistenter som var i gang med barne- og ungdomsarbeiderutdanningen i
2013

1

Egen vurdering

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=2f8d976e-514b-4509-99b0-5c8661e2b85d&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=0&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=88e29ad0-8781-4aa7-adcb-cf7478c12630&kvalitetsrapportvisningsid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&kanviseprikking=1&indikator=efb18ded-e7fd-473b-8d15-8d2a7fa8557b#rapport
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3.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013

Har styrer lederutdanning Nei, ikke formell
Er styrer i gang med barnehagelederutdanning Nei
Antall barnehagelærere som er i gang med lederutdanning 0
Antall barnehagelærere som har tatt videreutdanning 1
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning på plandager 11
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning utenom plandager 11
Antall assistenter som har tatt videreutdanning 0
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager 10
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager 10

Kommentarer

Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Vennskap og felleskap –lek, undring og lærelyst

Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Barnehagens innhold og oppgaver, Hvordan tolker vi de yngste barnas uttrykk, Bevegelseslek, Filosofi for
barn, Samspill mellom voksne og barn, Pedagogisk dokumentasjon, Grunnleggende
matematikkforståelse, Språk, Barnehagens uterom, Fagdager på tvers.

Hva er det tatt videreutdanning i?

Barn og unges psykiske helse.

Egen vurdering

Kurs som omhandler det samme som barnehagens fokusområder gir mest utbytte for
barnehagen.
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4.0 Barnehagens satsningsområder i 201 3

4.1 Viktigste som har vært arbeidet med i barnehagen i 2013

Vi har jobbet mye med barnehagens læringsmiljø både ute og inne,
på utelekeplassene kan vi se resultater av jobbingen.
Vi har jobbet med å utvikle prosjekter, blant annet ved å dele
kunnskap internt.

Egen vurdering

4.2 Prosjekter som det har vært arbeidet med i barnehagen i 2013

For voksne:
«Sykefraværsprosjekt» i samarbeid med Nav, de tillitsvalgte og kommuneoverlegen.
Fokus på hva som kan forebygge sykefravær.
«Barnehagens utemiljø»

For barn:
Felles tema for alle avdelinger: «Møteplasser»

Egen vurdering
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5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet for 2010, 2011, 2012 og 2013.

Fravær % Korttids % Langtids %
2010 12,82 4,49 8,33
2011 15,63 3,30 12,33
2012 18,70 3,45 15,25
2013 18,18 2,99 15,19

Egen vurdering
Sykefraværet synes å ha stabilisert seg på et høyt nivå. Det gjelder særliglangtidsfraværet.
Årsakene helt sikkert sammensatte, men årsakene til langtidsfraværet i 2013 har vært dårlig
psykisk helse og muskel / skjelettlidelser.
De kommunale barnehagene har satt i gang et prosjekt i samarbeid med arbeidslivssenteret i
Nav, kommuneoverlegen, hovedvernombud og de hovedtillitsvalgte.
Det gjenstår å se hva som kan komme ut av dette.

6.0 System for oppfølging
Beskriv det systemet du har for oppfølging av barnehagens innhold og ansatte.

Medarbeidersamtaler 1gang pr. år, oppfølging for noen

Statusmøter 3 ganger pr. halvår hvor vi går gjennom status på avdelingene med avdelingspersonalet.

Teamledermøte hver uke

6.1 Ståstedsanalyse
Har skolen gjennomført ståstedsanalyse i 2013?
Når ble den sist gjennomført, evt. når har du planer om å gjennomføre denne?

Barnehagen har ikke gjennomført ståstedsanalyse, og har heller ingen planer om det.
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7.0 Fysiske forhold

7.1 Fysiske forhold ute

Uteområdet er delt i to, en storbarnslekeplass og en småbarnslekeplass. Uteområdet er
stort, og ligger også i nær tilknytning til skogen.

Egen vurdering
Vi har gjennomført prosjekt med opprustning av utelekeplassen i 2013. Vi har tilført et
nytt lekeapparat og samarbeidet med foreldre på dugnad, slik at vi har satt opp lekehus,
og nye lekestasjoner.

7.2 Fysiske forhold inne
Hvorledes er de fysiske forholdene inne? Er det nok lekeareal, hvorledes er lekearealet tilrettelagt, nok
arbeidsplasser for pedagoger, møterom, etc

Barnehagen har lyse og trivelige lokaler.

Egen vurdering

Barnehagen har gode arbeidsforhold for de ansatte.

Ås, 20. mars 2014

Randi Johannessen
Styrer
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