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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.

Gleden
ved å
leve
Kraften
til å
vokse

Motet til
å skape

-

Kan,
vil og
våger

Trangen
til å leke

Evnen til
å lære

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

Dette har ikke endret seg mye siden 2012. Vi har satt større fokus på refleksjon og
pedagogisk dokumentasjon. Dette vil bidra til bedre til bedre kvalitet på innholdet i
barnehagen. Vi jobber store deler av dagen med barn i smågrupper. Dette gjøres for å sikre
at vi ser hvert enkelt barn hver eneste dag. Vi har en dag i uken hvor vi jobber på tvers av
avdelinger. (regnbuedager) Da deles barn og voksne på tvers av alder og avdeling. Dette
gjøres for at både store og små skal oppleve trygghet, da spesielt ved endringer av
avdelingstilhørighet og ved sykdom. Dette er også med på å knytte oss sammen som en
bhg. (bhg. består av tre hus).
Barnehagen har vaktsystem basert på turnus, men i tidsrommet 9:30 -14:30 er det fult
bemannet på avdelingene såfremt det ikke er sykdom. Ved sykdom er vi sårbare. Vi har liten
økonomisk mulighet til å sette inn vikar i arbeidsgiverperioden og ved for lite bemanning er vi
nødt til å avlyse en del aktiviteter. Dette går igjen utover kvaliteten i barnehagen.
Det hadde vært fint med reduksjon i barnetallet til 24 barn pr. avdeling over 3 år og 12 barn
pr. avdeling under 3 år. Da vil vi ha større mulighettil å yte god kvalitet selv ved sykdom.

De viktigste tiltakene i 2014 for å bedre kvaliteten i
barnehagen
Fokus og kompetanse heving for personalet på
1.
pedagogisk dokumentasjon og refleksjon i
barnehagehverdagen

2.

Aktivt bevisst med forebygging av mobbing

3.

Holde fokus på det fysiske miljø med tanken
om at miljøet bidrar til å støtte læring hos barn

4.

Holde fokus på nærvær og friskvern

5.

Strukturert å jobbe med språkutvikling

1.0 Hvorledes gikk det i 2013- oppsummering av de
viktigste tiltakene i 2013
Hvorledes gikk det i 2013
Forslag om reduksjon i barneantallet på
avdelingen.

Ingen reduksjon i barneantallet på småbarn
15 på småbarn, og 26 på store barn

Jobbe strukturert med språkutvikling.

Gjennomført; faste språkgrupper og stort
fokus i hverdagen

Jobbe bevisst med å forebygge mobbing.

Har dette med som fokus i årsplan har tatt
opp hva vi ønsker av foresatte på
foreldremøte. I hverdagen har vi fokus på
gode relasjoner og hvordan legger vi til rette
for dette.

Jobbe bevisst med det fysiske miljøet i
barnehagen.

Dette gjøres hele tiden i forskjellig grader.
Etter barnas interesse og alder

Opparbeide en stor «vikarbank»

Dette er gjennomført og vi har fått mange
dyktige vikarer å bruke på kort eller lang
sikt.

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

0

21

14

17

22

14

1

Tallet på barn med 50 % plass

0

0

0

0

0

0

0

Hvorledes barna er organisert
Barna er organisert på 5 avdelinger. Grunnbemanning er 4 voksne 2 pedagoger og 2
assistenter.
26 barn (5 og 6 åringer)
26 barn (4 og 3 åringer)
3 avdelinger med 15 barn fra 1 –3 år

Egen vurdering
Vi jobber med å få avdelingene så aldreslike som mulig, da vi ser at vi da får best støtte av
det fysiske miljø som støtte til læring. Dette ser vi har stor verdi og vi jobber aktivt gjennom
året for å få til dette.

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

0

2%

Egen vurdering
Vi har hatt rullerende vakter med ansvar og vi har dermed spredt kompetansen som trengs til
barna. Slik at vi også har klart å ivareta dem ved sykdom. Men jeg ser i etter kant at vi burde
ha litt mer penger slik at vi kan ha mulighet til å sette inn vikar ved behov. Når dette ikke kan
gjøres går det på bekostning av kvaliteten på tilbudet til alle 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

16

12

Hvor mange forskjellige språk er det i
barnehagen?

10

6

Hvorledes arbeider man med utvikling av barnas språk i barnehagen?
Hverdagen i barnehagen har fokus på språk i alle situasjoner. Formidling og kommunikasjon,
verbalt og non verbalt ut fra hvor barnet er. Vi har også fast struktur:
Små grupper og språkgrupper (som går tur hver fredag)
Rim –Regler –sanger –høytlesning –bruk av konkreter som støtte til tale. Vi gir barna felles
opplevelser som gir grunnlag for kommunikasjon og felles fokus.
Egenvalgte aktiviteter hvor vi som voksene er støttende for barnet eller gruppen.

3. Personalet
3.1 Personalets utdanning
22,5

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

0

Antall årsverk med godkjent barnehagelærerutdanning

11

Antall årsverk med annen 3-årig pedagogisk utdanning

0

Antall årsverk med fagutdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

2

Egen vurdering
Vi har pedagoger i alle stillinger hvor dette er påkrevd. De er i utgangspunktet fordelt med 2
stk. pr. avdeling. Vi i høst (5 mnd.) med mindre barnegruppe og da var vi kun 1 pedagog. Vi
har 2 fagarbeider innen barne- og ungdomsarbeid. Mange av assistenten har lang erfaring
med arbeid i barnehage, og mange har vært i Tunveien barnehage side oppstart (2008). Vi
har 2 ansatte i svangerskapspermisjon. En kommer igjen i mai 2014 og 1stk. i desember
2014. Personalet variere i alder fra 20 til 66 år. Hovedvekt på +- 40 år.

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 2012
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

0

0

Egen vurdering
Vi har det antallet med pedagoger som er påkrevd i barnehagen, og opplever at antall med
søkere er stigende. Jeg oppfordrer personalet til å utdanne seg.
Når vi skal ansette i fast assistent stilling ser på først på søkere med barne –og
ungdomsfaglig utdanning

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
0
1
11
11
1
10
10

Kommentarer
Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Lek Terje Melås
språk med PPS –tras
Årsplan
Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
P4C –filosofi for barn –James Nottingham
Mangfold og likeverd –Sara LundTilknytningsteori –Line Melvold
Språkutvikling og lesing- PPS
Grunnleggende matematikkforståelse –Britt-Louise Theglander
Vold i nære relasjoner
Hva er det tatt videreutdanning i?
Barnehagelærer (holder på)
Styrer utdanning (holder på)
Egen vurdering
Det er tilbudet om kompetanseheving som gjør at mange søkere velger Ås kommune. Det er
fortsatt mange søker fra Østfold, selv om vi ikke er på høyskolen og markedsfører oss. Jeg
har fokus på dette tilbudet i intervjuene med pedagoger og assistenter. Jeg mener ansatte i
Ås kommune får et godt og variert tilbud.

4.0 Barnehagens satsningsområder i 2013
4.1 Viktigste som har vært arbeidet med i barnehagen i 2013
Språkutvikling
Regnbuedager
Forebygge mobbing
Voksenrollen
Friskvern
Fysisk miljø

Egen vurdering
Arbeidet skal videreføres i 2014. dette må alltid være fokus i en barnehage som skal være en
lærende organisasjon.

4.2 Prosjekter som det har vært arbeidet med i barnehagen i 2013
Prosjekter som vi videreførte fra 2012:
Thorbjørn Egner –stor avdeling
Tog –småbarn
Nærmiljø –småbarn
Sansene –Småbarn

Felles fokus fra august 2014:
Kroppen –forskningen har vært gjort ut fra forutsetningene til barnet

Egen vurdering
Det har vært nyttig at alle avdelingene har hatt felles tema, selv om vinklingene og fokus har
vært forskjellig. Dette har gjort det enklere å jobbe på tvers med refleksjon, og har bidratt til
en fellesskapsfølelse. Dette har også bidratt til større sammenheng i det fysiske miljøet på
forskjellige avdelinger.

5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet

2010
2011
2012
2013

og langtidssykefraværet

Totalt
13,53
9,38
7,10
11,76

Korttidsfravær
3,96
3,05
3,06
3,08

for 2010, 2011, 2012 og 2013.

Langtidsfravær
9,57
6,33
4,04
8,68

Egen vurdering
Det jobbes med trivsel og vi har et årshjul samt en komite for sosiale aktiviteter som tilbys på
arbeidsplassen.
Langtidsfraværet er svangerskap og annen fysisk skade. Ingen av disse faktorene er
arbeidsrelatert fravær. Svangerskap vises i statistikken når legen ikke bruker
svangerskapspenger, derfor vil dette variere.

6.0 System for oppfølging
Beskriv det systemet du har for oppfølging av barnehagens innhold og ansatte:
Tunveien barnehage følger de rutinene og retningslinjer som er utarbeidet av Ås kommune
for oppfølging av ansatte.
Vi har komiteer for mange aktiviteter hvor de ansatte deltar.
Sender blomster ved lengere fravær
Barnehagens innhold:
Refleksjonsmøter
Teamledermøter
Personalmøter
Fagdager
Status samtaler
Medarbeidersamtaler
Veiledning
Plandager

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

Vurdere å gjennomføre denne høsten 2014

7.0 Fysiske forhold
6.1 Fysiske forhold ute
Uteområdet er godt tilrettelagt for lek og det er tatt hensyn til alle aldre. Høsten 2013 kjøpte
vi inn ny stor sandkasse og en ny sklie.

Egen vurdering
Vi jobber fortsatt med hvordan vi skal få til sammenheng mellom inne og utemiljøet i
barnehagen. Vi skal plante noen trær i mai som vi håper vokser raskt slik at vi får noen
naturlige skyggeplasser. Vi er nødt til å bruke partytelt i varme perioder.

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.
Avdelingene er lyse og godt egnet for barnegruppen vi har. Vi har god plass til å lage
avgrensende kroker for variert aktivitet.
Det er mye akustikk, og vi ser på muligheter til å få endret dette ved hjelp av støydempende
plater.
Garderobene er små og det kan fort bli mye tøy som «slenger». Dette er tydeligst i
overgangsårstider.
Administrasjonshuset har garderobe for herrer og damer, arbeidsrom med 6 arbeidsplasser.
Et bibliotek, pauserom og to møterom. Styrer og sekretærhar kontor i bygget.

Egen vurdering
Personalet og barna i Tunveien barnehage har god plass. Det som må ses på er solskjerming
på vinduer og evt. bygge et skygge sted ute. Vi har stor behov for dette i varme mnd. Vi har sol
hele dagen.
Vi må også se på løsninger slik at støy på avdelingene blir redusert.

Ås, mars 2014

____________________________________
Lene Simonsen
Styrer

