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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.

Gleden
ved å
leve
Kraften
til å
vokse

Kan,
vil og
våger

Motet til
å skape

Trangen
til å leke

Evnen til
å lære
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Konklusjon
Din vurdering av barnehagens innhold, arbeidsmåter, kvalitet, bemanning etc. etc.

Når vi jobber i prosjekt med barna organiserer vi i små grupper. Dette gjøres innad på hver enkelt
avdeling. Dette gjør at vi får mer tid med hvert enkelt barn.
Vi har god kvalitet på den jobben vi gjør, ved at vi har den pedagogiske plattformen og at vi jobber RE
inspirert gjør det at vi holder hele tiden kvaliteten oppe og jobber bevisst med dette gjennom hele året.
Kvalitet er vanskelig og måle for dette er forskjellig fra person til person, men med felles plattform legger vi
felles føringer for alle de kommunal barnehagene.
I perioden mellom 9.30 og 14.30 er det 4 voksne på avdelingen så fremt det ikke er sykefravær, utenfor
denne tidsrammen er det færre på jobb da vi går turnus.
Ved sykdom er vi sårbare da vi ikke har penger til en vikar, vi har en som går ekstra på topp men det er
ikke nok. Når man har en så stor personalgruppe vil det alltid være noe som gjør at man trenger en vikar,
det kan være permisjoner, syke barn, feriedager etc. Vi setter inn vikarer etter arbgiver perioden hvis vi
har gode vikarer, det er ikke enkelt og få tak i.
Hvis vi har gode vikarer kan vi opprettholde den gode kvaliteten på tjenestene vi gir selv ved sykdom.
Barnegruppene burde være redusert til 24 barn for de over 3 år og 12 for de under 3 år. Med så store
barnegrupper blir det slitasje på personalet og sykefraværet stiger.

De viktigste tiltakene i 2014 for å bedre kvaliteten i
barnehagen
1.
2.
3.
4.
5.

Jobbe med pedagogisk dokumentasjon
Jobbe med språk
Jobbe med refleksjon
Jobbe med fysisk miljø ute/inne
Jobbe med vennskap

1.0 Hvorledes gikk det i 2013- oppsummering av de viktigste
tiltakene i 2013
Hvorledes gikk det i 2013?
Fremme forslag om og redusere
barneantallet på avdelingene
Jobbe bevisst med praktisk matematikk

Jobbe bevisst med språk

Jobbe med læringsmiljøet i bhg/fysisk miljø
Filosofi

Ingen endring i barneantallet
Jobber bevisst med matematikk i hverdagssituasjonene i
barnehagen.
Flere i personalet vært på kurs med Britt Louise
Theglander.
Jobber med språk i hverdagen. Har en språkansvarlig i
bhg som har ansvar for språkgrupper, har ansvaret for
«språkskapet» hvor vi finner litteratur, spill, materialer vi
kan benytte i samarbeid med barna, har ansvar for at
andre i personalet kan spillene og vet hva som finnes i
bhg.
Dette jobbes med hver dag sammen med barna, vi endrer
miljøet etter barns interesser og alder
Vi har to som har fått kurs som har vært arrangert av PPS.
Dette benytter vi i hverdagen.
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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

Tallet på barn med fulltidsplass

16

24

26

24

16

Tallet på barn med 50% plass

1

1

2

Født
2013

2

Hvorledes barna er organisert
Barna er organisert etter alder.
På de avdelingene hvor de eldste barna er plassert erdet blandet alder. Dette på bakgrunn av at når de
kommer på Solberg skole hvor vi har flest barn som hører til jobber de aldersblandet på første og andre
trinn. Den andre grunnen til dette er at da vi åpnet fikk vi mange barn som var født i 2009 og har derfor
mange i dette alderstrinnet.

Egen vurdering
Ved at vi har organisert etter alder er det fysiske miljøet tilpasset hver aldersgruppe. Dette miljøet er
stadig i endring, dette skjer i takt med at barn vokser og trenger nye utfordringer.
De eldste er blandet også med tanke på at de er bladet aldersgruppe på Solberg skole. For de barna som
går i Solbergtunet vil da ha en stor fordel med at de kjenner mange av barna på trinn over og under sin
egen alder når de starter på Solberg skole.
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2.2 Timer til barn med ekstra ressurser
Indikator
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)

2012

2013

2%

1%

Egen vurdering
Vi har ekstraressurser som vi har søkt om i PPS, Det vi ser nå i etterkant er at dette er for lite penger da vi
har behov for mer ressurser som gjør at vi kan ha en ekstra person på heltid.
Dette vil gjøre tilbudet bedre for barna både barna som trenger dette og for de barna som er på samme
avdeling. Slik det er nå må vi også benytte en del av våre egne ressurser oppimot enkelte barn som ikke
kan være uten en voksen. Dette vil gjøre at vi gir et dårligere tilbud til resten av barnegruppen og
kvaliteten vil gå noe ned.

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

11

11

Hvor mange forskjellige språk er det i barnehagen?

7

9

Hvorledes arbeider man med utvikling av barnas språk i barnehagen?
For de eldste barna har vi språkgrupper hver uke på tvers av avdelinger. Vi setter også sammen grupper
ut fra hvor mye norsk hvert enkelt barn kan, alle må oppleve mestring og at de får utfordringer slik at de
får mer erfaring og kunnskap i norsk språket.. Vi har en pedagog som har ansvaret for dette.
Vi jobber med språket hver dag, vi er flinke til å sette ord på hva vi gjør, setter ord på hva vi ser.
Vi snakker med barna og bekrefter det de sier.
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3. Personalet
3.1 Personalets utdanning
26,6

Antall årsverk totalt som barnehagen skal ha
Antall årsverk med pedagogisk utdanning som barnehagen skal ha

14

Antall årsverk med godkjent barnehagelærerutdanning

14

Antall årsverk med annen 3-årig pedagogisk utdanning

1

Antall årsverk med fagutdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
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Egen vurdering
Vi har alle de pedagoger vi skal.
Det som er en utfordring er at vi har mange ansatte som er i den rette alder for svangerskap. Det er ikke
like enkelt og få kvalifiserte pedagoger inn i disse stillingene. En av grunnene til at det er vanskelig og få
pedagoger er at vikariatene er korte pga permisjonsordningene vi har.
Vi har også mange fagarbeidere. De fleste fagarbeiderne vi har hos oss har også vært lærlinger her.

3.2 Barnehagelærerutdanning

deltid i 2013

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

0

0
0
0

i 2013

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

0

0

Egen vurdering
I 2013 hadde vi en som tok fagbrevet.
Det var ingen som startet på denne utdannelsen da detikke var nok søkere til og starte opp denne
utdannelsen på Drømtorp vgs for privatister.
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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
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager

Ja
ja
0
0
13
13
0
14
0

Kommentarer
Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Lek –Terje Melaas høgskolelektor.
Språk - PPS
Ellers har vi hatt følgende: oppgradering av vårt fysiske miljø ute og inne, årsplan,
Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
P4C –filosofi for barn –James Nottingham
Mangfold og likeverd –Sara Lund
Tilknytningsteori –Line Melvold
Språkutvikling og lesing- PPS
Grunnleggende matematikkforståelse –Britt-Louise Theglander
Vold i nære relasjoner –konferanse
Fra teori til praksis –Mette Langaard
Hva er det tatt videreutdanning i?
Ingen har tatt videreutdanning.
Styrer holder på styrerutdanningen –ferdig våren 2014

Egen vurdering
De tilbud vi i kommunen gir i forholdt til kompetanseheving er et utrolig flott og verdifullt tilbud vi kan tilby
våre ansatte. Dette er et av tiltakene vi tilbyr i kamp og gode pedagoger vi ønsker i Ås kommune. De får et
variert tilbud slik at det favner alle gruppene av ansatte i barnehagen.
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4.0 Barnehagens satsningsområder

i 2013

4.1 Viktigste som har vært arbeidet med i barnehagen i 2013
Språkutvikling
Fysisk miljø ute/inne
Praktisk matematikk
Filosofi for de eldste barna
Sykefravær
Synet på barn

Egen vurdering
For og kunne være en lærende organisasjon i utvikling er vi nødt til å følge med i hva som skjer i
samfunnet. Vi har jobbet med de områder som har værtmest aktuelle for Solbergtunet samtidig som vi
har jobbet med å bygge opp en helt ny barnehage. Vi vil fortsette å jobbe med samme områder i året
som kommer.

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

Egen vurdering
Vi har et felles prosjekt tema for hele barnehagen. Første halvår av 2013 hadde vi Lys som tema, da hadde vi jobbet
med dette i 1,5 år før vi byttet til neste tema som er kroppen. Dette skal vi jobbe med til sommeren 2014.
Vi velger og ha et felles tema for hele barnehagen slik at det er en «rød tråd» gjennom hele barnehagen og slik at
foreldre som har barn på flere avdelingen opplever at vi jobber med det samme men på forskjellige måter utfra barns
alder og interesse.
Dette er en arbeidsmåte som er spennende for barn og for personal. Vi vet ikke hvor vi ender, vi undrer oss sammen
med barna underveis og ser hvor deres interesse ligger og prosjektene kan endre retning men innenfor samme
tema.

5.0

Sykefravær blant de ansatte

Sett inn tabell over korttidssykefraværet

Årstall
2010
2011
2012
2013

Total
1,95
8,84
6,92
7,12

og langtidssykefraværet

Kortids fravær
1,95
3,38
2,87
2,52
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for 2010, 2011, 2012 og 2013.

Langtids fravær
5,46
4,05
4,6

Egen vurdering
Syntes vi har et relativt lavt fravær i forhold til mange andre barnehager med det kan alltid bli bedre.
Langtidssykefraværet skyldes sykdom og har ikke noe med arbeidsmiljøet å gjøre.
Vil fortsette å jobbe med arbeidsmiljøet og sykefraværet i barnehagen.

6.0 System for oppfølging
Beskriv det systemet du har for oppfølging av barnehagens innhold og ansatte
Vi har jobbet mye med sykefraværet i form av at vi: finner på noe sosialt etter arbeidstid, Friskvernspott for
hele huset, ha det hyggelig på lunsj, samtaler med personalet hvis fraværet blir høyt, se å lytte til
personalet, IA-oppfølging, hygiene tiltak. Vi er flere på jobben som trener sammen på fritiden –dette er
forbyggende for sykefravær.
Fraværet skyldes ikke dårlig arbeidsmiljøet.

6.1 Ståstedsanalyse
Har barnehagen gjennomført ståstedsanalyse i 2013?
Når ble den sist gjennomført, evt. når har du planer om å gjennomføre denne?
Vi har gjennomført ståstedananlyse i 2012 og 2013.
Vi skal ha en ny ståstedananlyse våren 2014.
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7.0 Fysiske forhold
7.1 Fysiske forhold ute
Hvorledes er uteområdet tilrettelagt for lek?
Vi har område som er tilrettelagt for lek for barn i alder 1-6 år.

Egen vurdering
Vi har gode muligheter på barnehagens uteområde. Vi jobber med det fysiske miljøet ute da det fortsatt er litt lite
spennende utemiljø. Det er lite trær, lite kupert terreng. Alt som skal gjøres ute er kostbart og alt må gjøres etter
forskrifter.

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

Egen vurdering
Vi har veldig gode forhold inne. En barnehage som kun er 3,4 år gammel, bygget med tanke på dagen
barnehager. Vi har liten plass i administrasjonsdelen dette halve året da vi har utvidet med en avdeling
for 14 små barn i admin.delen. Dette pga for lite plasser i opptaket våren 2013. Dette vil bare være
midlertidig men vi venter på nytt bygg. Da vil vi få flere arbeidsplasser og flere møterom noe som må
utvides med tanke på flere medarbeidere.
Det er nok lekeareal inne for barna.
Vi har en barnehage som det er godt og være i for både barn og personal. Her er gode lyse lokaler, god
plass, god lyd i rommene –noe som er svært viktig med tanke på store barnegrupper.

Ås, mars 2014

Cecilie Kolstad
Styrer
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