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Barnehagens visjon

Småforskern e 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 felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering, og nye
planer. Dokumentasjonen brukes som et refleksjonsverktøy for oss voksne og sammen med barna.

Barne-og
læringssyn

Læringsmiljø

BARN
Kan, vil
og våger

Ped.
dokumentasjon
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Barnegruppen

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

Barnehagen jobber Reggio Emilia inspirert og jobber etter den pedagogiske plattformen i
Ås kommune. Vi jobber i prosjekt med barna, hvor vi tar tak i barnas verden, deres
perspektiver, observere, reflekterer og handler etter dette. Barna skal lære å lære. Vi
bruker pedagogisk dokumentasjon for å se engang til på barnas perspektiver, men også
vår egen praksis.
Vi tilrettelegger det fysiske miljøet etter barnegruppens behov og interesser.
Jeg mener at det pedagogiske innholdet i barnehagen er på et høyt nivå. Jeg opplever
at vi er i kontinuerlig utvikling og at medarbeiderne er dyktige, engasjerte og
løsningsorienterte.
Bemanningen er noe lav i forhold til oppgaver som skal utføres. Kvaliteten og innholdet
blir svært sårbart ved sykdom. I de siste årene har vi hatt to vikarer over
grunnbemanningen, samt både studenter fra HIA og personer på arbeidspraksis fra
NAV.
Kvalitet og organisering henger sammen. Vi prøver hele tiden å være fleksible i forhold
til strukturen og organiseringen internt i barnehagen.
Kvalitet i barnehagen dreier seg om tanken om hvilke verdier barna, er og hvilke verdier
vi ser på av kunnskap. Kvaliteten handler også om de valgene personalet tar til enhver
tid. Derfor er refleksjon og dokumentasjon et grunnleggende verktøy vi bruker for å
utvikle barnehagen videre. Det er gjennom refleksjon vi kan se på vår egen praksis og
eventuelt endre den.

De viktigste tiltakene i 2014 for å bedre kvaliteten i
barnehagen
1. Kartlegge bruken/forståelsen av pedagogisk dokumentasjon i
2.
3.
4.
5.

barnehagen
Analysere resultatene av kartleggingen av pedagogisk
dokumentasjon og utarbeide videre tiltak
Kartlegge språkmiljøet i barnehagen

Analysere resultatene av kartleggingen av språk og utarbeide
videre tiltak
Fokus på refleksjon på alle møte arenaer
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1.0 Hvorledes gikk det i 2013- oppsummering av de viktigste
tiltakene i 2013
Få ned
sykefraværet/jobbe
med nærvær

Hvorledes gikk det i 2013
Smittevern tiltakene hadde liten effekt på
sykefraværet.
Ekstra personal over grunnbemanningen hadde lite
effekt på sykefraværstatistikken, men beholdt
stabiliteten og helheten på avdelingen.
Friskvernpost hadde ingen effekt.
Barnehagen bruker refleksjon mer, og bedre som
grunnlag for planlegging og evaluering
Husene er gode på å bruke ressursene de har til
rådighet. De er løsningsorienterte, fleksible og
endringsvillige.

Øke refleksjonen
hos personalet
Utnytte de
ressursene vi har
på en best mulig
måte
Øke kompetansen i Vi er stadig i utvikling. Flere i personalet har tatt/er i
personalet
videreutdannelse
Forbedre
Strukturene og organiseringen av barnehagen
barnehagen som
støtter pedagogikken. Vi lærer underveis - med og
en lærende
av hverandre
organisasjon

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

18

16

18

14

10

0

Tallet på barn med fulltidsplass
Tallet på barn med 50% plass

Hvorledes barna er organisert

To småbarns avdelinger fra 0-3(4)
To store barneavdelinger fra 3-6
Egen vurdering

Barnehagen har en tradisjonell inndeling av barnegruppen. Dette fungerer godt. Har
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ingen alternativer, da hvert hus , kun har to avdelinger.
2.2 Timer til barn med ekstra ressurser
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)

1%

3%

Egen vurdering

Barn med ekstra ressurser er positivt bidrag inn i barnehagen. Dette fungerer godt når
det følger med midler slik at man kan gi det tilbudet barnet faktisk krever og har rett på.
Utfordringen her kommer når det blir fravær i barnehagen eller det blir for store
forskjeller mellom forventninger/ krav fra ulike instanser/ foreldre/samarbeidspartnere
og barnehagen.

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

17

19

Hvor mange forskjellige språk er det i barnehagen?

13

13

Hvorledes arbeider man med utvikling av barnas språk i barnehagen?

Bruker konkreter som bilder, dokumentasjon m.m
Morgensamlinger med konkrettavle med bilder som støtter de ordene som blir sagt
Tegn til tale blir brukt som støtte
Smågrupper
Prosjektarbeid
Fysisk miljø / tilgjengelige bøker og materialer
Biblioteks turer en gang i uka
Benevning
Lek
Refleksjonsmøter med barna
Filosofiske samtaler
Pedagogisk dokumentasjon
Samarbeider med PPS ved behov
I år skal vi kartlegge barnas språkmiljø i barnehagen. Ut ifra kartleggingen skal vi
utarbeide videre tiltak.
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3. Personalet
3.1 Personalets utdanning
Antall årsverk totalt som barnehagen skal ha

17,5

Antall årsverk med pedagogisk utdanning som barnehagen skal ha

7

Antall årsverk med godkjent barnehagelærerutdanning

7

Antall årsverk med annen 3-årig pedagogisk utdanning
Antall årsverk med fagutdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

5

Egen vurdering

Barnehagen fyller de krav til lovverk som stilles.
Ønsker fire pedagoger i hvert hus, to på hver avdeling. Styrer har valgt å konstituere to
assistenter inn i pedagogisk leder stilling for å styrke kvaliteten i barnehagen. Fra høsten
2014 er det fire pedagoger i det ene huset og tre pedagoger i det andre huset.

3.2 Barnehagelærerutdanning

deltid i 2013

Antall assistenter som fullførte barnehagelærerutdanning i 2013
Antall assistenter som var i gang med barnehagelærerutdanning i 2013

1

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

3.3 Barne- og ungdomsarbeiderutdanning

i 2013

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

2
3

Egen vurdering

Høsten 2014 har jeg to assistenter som går deltid på barnehagelærerutdanning.
En assistent som tar eksamen i barne og ungdomsfaget. Totalt i barnehagen fra høsten
2014, er det kun tre fast ansatte assistenter som ikke har barne og ungdomsarbeider
utdanning
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3.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013
Har styrer lederutdanning
Er styrer i gang med barnehagelederutdanning
Antall barnehagelærere som er i gang med lederutdanning
Antall barnehagelærere som har tatt videreutdanning
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning på plandager
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning utenom plandager
Antall assistenter som har tatt videreutdanning
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager

nei
Starterhøst2014
0
4
7
7
3
13

Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager

Kommentarer

Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Felleskap og vennskap
Barnehagevandring
Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Antall, rom og form
Mangfold og likeverd
Filosofi
Prosjekt tenkning
Pedagogisk dokumentasjon
Organisasjonsutvikling
Hva er det tatt videreutdanning i?
PAPS

Egen vurdering

Vi opplever at studiebesøk har vært spesielt bra for kompetanse heving. Spesielt
dersom alle i barnehagen får sett og opplevd det samme.
Videreutdanning har ikke alltid den effekten ut ,som man hadde ønsket.
Den viktigste kompetansebyggingen gjøres internt.
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4.0 Barnehagens satsningsområder i 2013
4.1 Viktigste som har vært arbeidet med i barnehagen i 2013
Prosjekt arbeid « Jeg kan matematikk»
Fysiske miljø
Refleksjon
Organisasjonens verdier og holdninger
Barnehagevandring
Sykefravær

Egen vurdering

Dette er arbeid som krever oppfølging over tid og jobbes med kontinuerlig med.

4.2 Prosjekter som det har vært arbeidet med i barnehagen i 2013
«Jeg kan Matematikk»

Egen vurdering

Hver vår bestemmer personalet fokus området for neste års
utviklingsarbeid –arbeidet starter med en sommer lekse som gis ut til alle
barn og foreldre i mai/juni. Dette har vist seg å være en god måte å starte
barnehage året på, ved å blant annet involvere foreldrene mer i arbeidet
som gjøres i barnehagen.
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5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet

og langtidssykefraværet

Totalt

2010
2010
2011
2012
2013

Sagalund
Rustadskogen
Sagaskogen
Sagaskogen
Sagaskogen

for 2010, 201, 2012 og 2013.

Korttidsfravær

8,62%
19,32%
8,52%
13,8%
15,02 %

4,37%
5,69%
6,17%
6,93%
4,25%

Langtidsfravær

4,25%
13,63%
2,34%
6,87%
10,77%

Egen vurdering

En liten andel ansatte får opp sykefraværet prosenten. Dette følges opp kontinuerlig.

6.0 System for oppfølging
Beskriv det systemet du har for oppfølging av barnehagens innhold og ansatte
God møtestruktur / basert på refleksjon og dokumentasjon
Refleksjonsmøter hver uke på hver avdeling / styrer deltar ofte
Pedagogmøter hver fjortende dag /styrer deltar alltid
Assistentmøter hver fjortende dag/ Styrer deltar noen ganger
Personalmøter en gang i mnd/ styrer deltar alltid
Fem plandager i året
Fagdager på tvers ,med sentrum barnehagene
Prosjektrapporter
Refleksjonsprotokoller
Medarbeiderundersøkelser
Veiledning av ansatte
Medarbeidersamtaler med alle ansatte en gang i året
Statussamtaler med pedagogene fast to ganger i året
Følger IA rutiner ved fraværs oppfølging
Sosiale sammenkomster flere ganger i året
Barnehagevandring

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

Nei
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7.0 Fysiske forhold
7.1 Fysiske forhold ute
Barnehagen har jobbet mye med fysisk miljø inne og ute. Vi ønsker at det skal være
sammenheng mellom hva barna møter av fysiskmiljø, både inne og ute –men med
progresjon i for eksempel materialer.
Helhet og sammenheng ute og inne

Atleet inne

Bygg og konstruksjon inne

Atleet ute

Bygg og konstruksjon ute

Avdeling Sagalund:
Kjøpt inn noe utelekeapparater høst 2013
Positivt med skog inne i barnehagens området
Avdeling Rustadskogen:
Positivt med skog inne i barnehage området
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Egen vurdering
Avdeling Sagalund:
Uteområdet er preget av slitasje og lekeskuret er totalt nedslitt med hull i gulvet.
Dreneringen er dårlig enkelte steder og lager store vanndammer.
Vognskuret er ikke isolert, og reduserer derfor muligheten for oppbevaring.
Porten er gammel og må stadig repareres. Trenger en ny port.
For liten parkeringsplass. Biler må parkere langs veien. Klager fra naboer
Positivt med tydelige lekeområder - gjort på dugnad
Avdeling Rustadskogen
Bredbåndslinjen opp til barnehagen er altfor treg til å imøtekomme de krav til
dokumentasjon . Dokumentasjon er svært vanskelig å få til –noe barnehagen baserer
seg på for å drive utviklingsarbeid.
Vinduene må byttes –er råtne
Overbygg over soveplass til barna trengs.
For liten parkeringsplass
Lite oversiktlig uteområdet
Positivt med tydelige lekemiljøer –gjort på dugnad

7.2 Fysiske forhold inne
Avdeling Sagalund
Gulvbelegg trengs å byttes på avdeling Tusenbein, og felles del
Overflate maling trengs i hele barnehagen
Kjøkkenet er utslitt –trenger nytt
Panelovnene har for varm overflate
Ingen møterom ,eller tilfredsstillende arbeidsrom for personalet
Dårlig luftkvalitet
Ingen personalinngang
Generelt slitt og utdatert innemiljø
Positivt med flere rom på hver avdeling
Avdeling Rustadskogen
Personaltoalett trengs å pusses opp
Ingen møterom eller tilfredsstillende arbeidsrom for personalet
Dårlig bredbåndslinje –svært vanskelig å jobbe med dokumentasjon/bilder
Dårlig tilrettelagt garderobe som også brukes som gang, og lekeområdet .

Egen vurdering
Begge barnehagene trenger rehabilitering. Rustadskogen burde rives og bygges større.
Det er stor pågang på de få plassene barnehagen har, og det er stor innflytning av
barnefamilier på Rustadfeltet.
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Ås, mars 2014

Jeanette Schou
Styrer
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