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Barnehagens visjon

De kommunale barnehagene i Ås har en felles pedagogisk plattform:

Småforskerne i Ås
kan, vil 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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I tillegg har Søråsteigen barnehage utarbeidet et verdigrunnlag:

Verdigrunnlag utarbeidet på personalmøte og plandag mars 2012

FELLESKAP
- VI VISER RESPEKT FOR HVERANDRES MENINGER OG VÆREMÅTER
- VI HAR FOKUS PÅ RELASJONER OG LØFTER FREM DET POSITIVE HOS BARN OG VOKSNE
- VI ER INKLUDERENDE
- VÅRE HANDLINGER VISER AT VI HAR ET MENNESKESYN, HVOR VI ER ÅPNE OG

INTERESSERTE I HVERANDRES LIKHETER OG ULIKHETER

GLEDE
- VI BYR PÅ OSS SELV
- VI ER ENGASJERTE
- VI HAR POSITIV ENERGI
- VI FØLER GLEDEN VED Å LEVE

UTVIKLING
- VI VÅGER Å REFLEKTERE OVER EGEN PRAKSIS
- ALLE HAR PERSONLIG UTVIKLING
- VI ARBEIDER KONTINUERLIG MED VÅRT BARNE- OG LÆRINGSSYN
- VI SER OG BRUKER ALLE RESSURSER I PERSONALGRUPPEN
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Konklusjon
Din vurdering av barnehagens innhold, arbeidsmåter, kvalitet, bemanning etc. etc.

Min vurdering er at det er en stabil barnehage med god kvalitet på det pedagogiske
arbeidet. Vi har kompetente, reflekterte og løsningsorienterte medarbeidere som er i
stadig utvikling. Vi er dyktige på ressursutnyttelse og får mye ut av de rammene vi er
tildelt (som i utgangspunktet ikke gir rom for særlig mye).

De viktigste tiltakene i 201 4 for å bedre kvaliteten i
barnehagen

1 . Videreutvikle arbeidet med pedagogisk
dokumentasjon og refleksjon

2. Videreutvikle kreativt arbeid med digitale verktøy
og da særlig i forhold til multimodale uttrykk

3. Videreutvikle innhold og egen kompetanse i
forhold til bruk av leire og andre uttrykk i
samarbeide med kulturskolen

4. I dialog med etatssjef se på muligheter for å
stabilisere tilbudet på avd. Brønnerud

1 .0 Hvorledes gikk det i 201 3- oppsummering av de viktigste
tiltakene i 201 3

Hvorledes gikk det i 2013
Fremme forslag for oppvekst og
kultursjefen om å redusere antall
barn

Forslag fremmet og jeg opplever at oppvekst og
kultursjefen lytter til innspillet, men kommunen er
presset på både antall plasser og økonomi slik at det
har vært vanskelig å få til reduksjon.

Fortsatt fokus på intern
kompetanseutvikling - særlig ved
bruk av video til refleksjon over
voksenrollen

Nyttig verktøy –tidkrevende men nyttig å bruke
innimellom. Kurs/erfaringsdeling er holdt for de andre
barnehagene i kommunene

Videre samarbeid med FAU for å
finne ut hvordan vi best mulig
skal få til en aktiv og engasjert
foreldregruppe som opplever at
de bidrar til barnehagens utvikling

Er i dialog med FAU og opplever at vi har et
konstruktivt samarbeide –har ikke helt funnet ut
hvordan vi skal klare og engasjere/motivere hele
foreldregruppen mer enn hva vi allerede gjør.

Fortsatt fokus på god utnyttelse
av de ressursene vi har –både
internt på hver avdeling, men
også på tvers av avdelingene

Dette jobber vi kontinuerlig med –særlig i
barnehagens ledergruppe –opplever at vi er dyktige,
men må hele tiden opprettholde fokus

Jobbe videre med fokus på
arbeidsmiljø og forebyggende
tiltak for å redusere
sykefravær/øke nærvær

Vi har et sykefravær som er lavere enn snittet for
barnehager i Ås kommune og lavere enn landssnittet
for barnehager. Kna se ut som om det har hatt noe
effekt at leder er enda tidligere på banen ved fravær og
alle skal kontakte leder personlig pr. telefon første dag,
i tillegg til arbeidsplassen
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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

Født
2013

Tallet på barn med fulltidsplass 29 23 25 17 13 3

Tallet på barn med 50% plass 2

Hvorledes barna er organisert
Fem aldershomogene avdelinger i selve Søråsteigen og en 3-6 års avdeling på
Brønnerud.

Egen vurdering

De fem avdelingene i selve Søråsteigen fungerer godt og organiseringen er
hensiktsmessig. Avdelingen på Brønnerud har vært preget av mye utskifting da det er
barn som bor langt unna som har fått plass der –vi må se mere på hvordan denne
avdelingen skal organiseres –det er ikke optimalt å ha en avdeling så langt unna
hovedenheten.

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)

0 0,9%

Egen vurdering

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

26 35

Hvor mange forskjellige språk er det i
barnehagen?

20 25
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Hvorledes arbeider man med utvikling av barnas språki barnehagen?
Helhetlig og generelt med utgangspunkt i barnas interesser og at de selv skal få utrykke
seg i størst mulig grad. Vi jobber tverrfaglig og helhetlig med forskjellige uttrykksformer –
morsmål til både barn og voksne i barnehagen brukes aktivt.

3. Personalet

3.1 Personalets utdanning

Antall årsverk totalt som barnehagen skal ha 27,6

Antall årsverk med pedagogisk utdanning som barnehagen skal ha 13

Antall årsverk med godkjent barnehagelærerutdanning 12

Antall årsverk med annen 3-årig pedagogisk utdanning 1

Antall årsverk med fagutdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget 6

Egen vurdering

En faglig kompetent personalgruppe –vi har god pedagogdekning, men klarer ikke helt
å få satt inn vikarer med relevant utdanning (gjelder også årsvikariat)

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 2012

0

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

0

3.3 Barne- og ungdomsarbeiderutdanning i 2013

Antall assistenter som fullførte barne- og ungdomsarbeiderfaget 2013 1
Antall assistenter som var i gang med barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2013 0

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 Ja
Er styrer i gang med barnehagelederutdanning nei
Antall barnehagelærere som er i gang med lederutdanning 0
Antall barnehagelærere som har tatt videreutdanning 4
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning på plandager 12
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning utenom plandager 12
Antall assistenter som har tatt videreutdanning 2
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager 17
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager 17

Kommentarer

Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Se kommunens kompetanse plan og barnehagens satsingsområder
Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Se kommunens kompetanse plan og barnehagens satsingsområder
Hva er det tatt videreutdanning i?

- Pedagogutdanning i regi av Reggio Emilia-instituttet
- «Ingenting kommer av ingenting og alt henger sammen med alt, barnehagen som

danningsarena» Høgskolen i Vestfold
- Master i Barnehagepedagogikk, HiOA

Egen vurdering
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4.0 Barnehagens satsningsområder i 201 3

4.1 Viktigste som har vært arbeidet med i barnehagen i 2013

Fortsatt fokus på god utnyttelse av de ressursene vi har –både internt på hver avdeling,
men også på tvers av avdelingene. TID og prioriteringer

Fokus på arbeidsmiljø og forebyggende tiltak for å redusere sykefravær/øke nærvær

Kreativ bruk av digitale verktøy og da fremst nettbrett –tungt å få de få til
hensiktsmessige tekniske løsninger/utfordring å kommunisere med IT

Videreutvikling av refleksjonsmøter og ledermøter som gode areaner for refleksjon –
fokus på variasjon, metoder og møteledelse

Egen vurdering

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

Kommunikasjon er overgripende tema på alle avdelingene

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.

2010 2011 2012 2013
Korttids-sykefravær 4,94 4,07 3,27 2,45

Langtids-sykefravær 9,23 5,96 6,25 3,44
Totalt 14,17 10,03 9,52 5,89

Egen vurdering
En nedgang siden forrige året, og vi må anse oss som fornøyde med resultatet. Vi har jobbet
bevisst med nærvær/fravær over tid, men opplever at endringene i resultat kan svinge
uavhengig av hva vi faktisk gjør. Men det er positivt med en utvikling som over tid peker i
retning av mere nærvær.

6.0 System for oppfølging
Beskriv det systemet du har for oppfølging av barnehagens innhold og ansatte
-Avdelingen har refleksjonsmøter hver uke.
-Ledermøter gjennomføres annenhver uke med hovedfokus på å koordinere og videreutvikle
barnehagens pedagogiske arbeid
-Statussamtaler med de to ped. lederne på hver avdeling gjennomføres 4 ganger i året –spes.
fokus på avdelingens prosjektrapport (hvor pedagogisk dokumentasjon samles) og det
pedagogiske arbeidet
- Som leder er jeg avhengig av at teamlederne holder tak i og følger opp innhold og pedagogisk
arbeid på avdelingen jeg har derfor prioritert oppfølging og samtaler med dem.
- veilednings- og oppfølgingssamtaler med nyutdannede pedagoger
- medarbeidersamtaler brukes som en arena for konstruktiv utvikling av både enkelt
medarbeidere og virksomheten

6.1 Ståstedsanalyse
Har barnehagen gjennomført ståstedsanalyse i 2013?
Når ble den sist gjennomført, evt. når har du planer om å gjennomføre denne?
Nei, sist gjennomført i 2012

7.0 Fysiske forhold

7.1 Fysiske forhold ute

Hvorledes er uteområdet tilrettelagt for lek?
Greit nok, trenger fortsatt å videreutvikle det med tanke på kreative materialer og nye
møteplasser
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Egen vurdering

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

Trangt, særlig på de avdelingene med flest barn –vi passer på å ikke overstige den totale arealnormen –men det er
fortsatt trangt pr avdeling.

Egen vurdering

Arbeidsplasser og møterom er tilstrekkelig med nåværende behov

Ås, .13. mars 2014

____________________________________
Ulrika Oterholm, Styrer
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