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Barnehagens visjon

Småforskerne i Ås
kan, vil og våger

De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og
unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord-
Italia.

”… 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.
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I Togrenda bhg utarbeidet vi også noen verdier for personalet, med tanke på å
bedre trivsel og arbeidsmoral.

Anerkjennelse
Mestring
Inspirerende og tydelige mål
Glede og humor
Oss; fellesskapsfølelsen.

Vi lagde så en plan for hvordan vi skulle jobbe med disse verdiene.

Bruke både pers.møter, ledermøter og avdelingsmøter
Hva ligger i de ulike verdiene?
Hvordan vil dette virke inn på arbeidsmiljøet?
Hva betyr dette for oss i det daglige arbeidet med barna?
Hvordan vil foreldrene merke det?

Og vi evaluerte underveis.

Når vi har jobbet aktivt med en verdi, skal vi evaluere dette arbeidet:
Har vi gjort det vi har blitt enige om?
Merker vi noen forskjell i positiv retning?
Hva må vi forandre for at dette skal bli enda bedre?
Følger alle ansatte opp det vi har blitt enige om?

Kan,
vil og
våger

Gleden
ved å
leve

Trangen
til å leke

Evnen
til å
lære

Motet til
å skape

Kraften
till å

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

Barnehagen fysiske tilstand påvirker kvalitet, innhold og rammebetingelser for Togrenda
barnehage. Vi hobber nå med å forbedre arbeidsmiljø gjennom felles forståelse av en
rekke tiltak. Vi har laget nye strukturer for pedagogisk dokumentasjon.

De viktigste tiltakene i 2014 for å bedre kvaliteten i
barnehagen
Lekegrupper 5 lekegrupper på tvers av avdelingene.

System for pedagogisk
dokumentasjon

Skjemaer med tekst og bilder fra det
pedagogiske arbeidet som utføres i
lekegruppetiden.

Arbeidsmiljø plan gruppe Gruppe som består av rep for
tillitsvalgte, konsulent fra org og pers,
styrer, personalrep. og verneombud.
Møtes en gang pr mnd for å bedre
arbeidsmiljø gjennom tiltak

Arbeidsmiljø tiltak Utarbeider tiltak basert på grunnlaget
fra i fjor: Lojalitet, respekt,
kommunikasjon og åpenhet

Laget 5 pedagogiske grupperom Bygge/ konstruksjonsrom,
vannlekerom, Rollelekrom,
Familielekerom. Vi har bygget om
lagerrom og bygget rom i rommet for å
få dette til.

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

Hvorledes gikk det i 2013
Fokus på lek. Lekegruppene har fungert bedre og bedre. Vi har øvet på

ordene magi og fantasi i handling med barna og vi har
tilrettelagt for at det skulle bli gøy , utviklende og
stimulerende å leke.
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Målrettet arbeid med
fagområdene i
Rammeplanen.

Vi videreførte fjorårets plan. To mnd med hvert av
rammeplanens fagområder. Dette kommer også fram i
avdelingenes månedsplaner

Styrke personalets faglige
kompetanse.

Interne og eksterne kurs. Veiledningsprogram. Inspirasjon
i praksis.

Jobbe med å bedre
arbeidsmiljøet.

Iverksatt en plangruppe med mandat til å finne tiltak for å
styrke et forbedret arbeidsmiljø i Togrenda barnehage.

Få ned sykefraværet. Fortsatte å ha fokus på sykeoppfølging, satt inn vikar,
motiverte til å finne løsninger for tilrettelegging ved
langtidsykdom.

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 16 13 16 8 1

Tallet på barn med 50% plass

Hvorledes barna er organisert

4 avdelinger:
Solstrålen: 9 barn 1-3 år
Piraten 15 barn 2-4 år
Trollskogen 18 barn 4-5 år
Gamlestua 20 barn 3-5 år

Egen vurdering
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2014, aug Avd Gamlestua blir omgjort til småbarnsavdeling. 2013 barn får tilbud om
plass der, med flytting til Togrendas småbarnsavd fra aug 2015.

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)

4,76%

(2 a 42 barn totalt)

0

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

2 8

Hvor mange forskjellige språk er det i
barnehagen?

Norsk, polsk,
arabisk, indonesisk

Tyrkisk,
tamilsk,albansk,
punjab,spansk,
polsk, litauisk,

rumensk
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Hvorledes arbeider man med utvikling av barnas språki barnehagen?
Det arbeides aktivt med symbolisering og visualisering av begreper. Lek blir en kilde til
felles forståelse, læring og kommunikasjon. Vi har også inne vikarer som snakkerneon
av barnas morsmål. Spansk, polsk og punjab.
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3. Personalet

3.1 Personalets utdanning

Antall årsverk totalt som barnehagen skal ha 14,5

Antall årsverk med pedagogisk utdanning som barnehagen skal ha 6

Antall årsverk med godkjent barnehagelærerutdanning 4

Antall årsverk med annen 3-årig pedagogisk utdanning 1

Antall årsverk med fagutdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget 3

Egen vurdering

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 i 2013

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

Egen vurdering

For 2014 vil vi ha en som tar småbarnspedagogikk, en som starter barnehagelærer
studie og en som påbegynner fagutdanning

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


10

3.3 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 1
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning på plandager 0
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning utenom plandager 0
Antall assistenter som har tatt videreutdanning 1
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager 0
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager 0

Kommentarer

Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?

Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?

Hva er det tatt videreutdanning i?
Småbarns pedagogikk

Egen vurdering

4.0 Barnehagens satsningsområder i 201 3
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4.1 Viktigste som har vært arbeidet med i barnehagen i 2013

Lekegrupper og pedagogisk dokumentasjon. Lage
hensiktsmessige strukturer og organisering.

Egen vurdering
Vi trener på å bli flinkere til å organisere oss, være tilstede med barna,
tilrettelegge for god utvikling. Se våre pedagogiske handlingsrom. Felles
forståelse av våre pedagogiske mål.

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

Arbeidsmiljø prosjekt.
LEKEGRUPPER

Egen vurdering

Vi har bra progresjon i forhold til struktur og at vi begynner å kommunisere mer faglig sammen.
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5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet for 2010, 2011 og 2012.

År Fraværs% Langtids% Korttids%
2013 11,16 8,03 3,13
2012 15,94 10,03 5,91
2011 15,0 11,38 3,61
2010 11,36 5,16 6,21

Egen vurdering

Sykefraværet har gått ned og det jobbes bevisst med tiltak og oppfølging.
.

6.0 System for oppfølging
Vi følger kommunens IA PLAN. Har også individuelle oppfølginger, samt at vi prøver å
ligge i forkant med korttidssykefraværet. Godt og faglig utviklende arbeidsmiljø, at alle
har en felles forståelse for anerkjennelse, at vi setter inn nokk vikar, slik at
merbelastningen er overkommelig.
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6.1 Ståstedsanalyse
Har skolen gjennomført ståstedsanalyse i 2013?
Når ble den sist gjennomført, evt. når har du planer om å gjennomføre denne?

7.0 Fysiske forhold

7.1 Fysiske forhold ute

Hvorledes er uteområdet tilrettelagt for lek?

Dårlig

Egen vurdering
.

Det må sees på sikkerheten.

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

Dette er gamle nedslitte lokaler.

Egen vurdering

Styrer er i dialog med OK sjefen om Togrenda barnehages fysiske tilstand.

Ås, mars 2014

Mette Langaard
Styrer
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