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Barnehagens visjon
Barnehagen deltar i et prosjekt sammen med Ås –skolene kalt OUR. Dette prosjektet
går over 3 år og innebærer bla. at barnehagens personale utarbeider både en visjon og
noen kjerneverdier som skal prege barnehagens innhold.

Visjon for Vinterbro barnehage:

«Vinterbro Barnehage har et helhetssyn på barn. Vi ser barns utvikling som et
dynamisk og tett samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de
vokser opp i. Barna er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring.
Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring.

Vi ser på hvert enkelt barn, som et barn med mange muligheter. Learning by doing–la
barna forske selv - dermed kan vi bygge selvtillit hos barna. Barna er små forskere som
har en trang til å finne svar på spørsmålene de stiller. Nysgjerrige, engasjerte,
støttende, lyttende voksne følger opp barnas ideer. Dermed tilgodeser vi barnas behov
for gode opplevelser i samspill med andre barn.

Mange forskjellige aktiviteter med stor variasjon preger hverdagen. Barn får komme
medinnspill og barns medvirkning er dermed med på å bestemme innhold og form av
forskjellige aktivitetene. Tilrettelagte omgivelser ute som inne gjør at vi kan skape et
utfordrende miljø begge steder.

Barnehagen har et godt utemiljø og vi inspirerer barna ved å ta dem med på turer og
opplevelser som kan gi nye idéer. Selvstendige barn med god selvfølelse er et av
målene. Ved å gi barna “oppgaver” i forhold til alder og modning, får alle barn oppleve
mestring.

Vi vektlegger frileken da det er i møtet med andre barn/voksne du lærer deg selv og
andre å kjenne. Barna tilegner seg her sosiale ferdigheter/kompetanser. Barna vet
hvordan man behandler andre på en god måte, og klarer å løse konflikter selv. De er
nysgjerrige og opplever glede ved å lære.

Vi ser barnehagen som en helhet. Gode relasjoner til foreldre, kollegaer, barna og en
åpen og fordomsfri kommunikasjon er en forutsetning for å kunne jobbe mot visjonen
vår. Via informasjonsskriv, foreldremøter/-samtaler og daglig dialog får foresatte den
nødvendige informasjon.

Kreative, lekende, engasjerte ansatte som er i stand til å se alle barna er viktig i
hverdagen vår. Barnehagen har et stabilt og kvalifisert personale som legger vekt på å
utnytte de ressurser som finnes blant de ansatte.

Vi har en åpen og engasjert kommunikasjon, hvor man snakker til/motiverer hverandre
på en hyggelig måte som likeverdige. Ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter og
assistentmøter, med styrer til stede, er preget av en åpen kommunikasjon og
konstruktiv kritikk.

Når mennesker er i utvikling endres også barnehagen som organisasjon –og ingen dag
er lik. Derfor er barnehagen i konstant utvikling. Personaleter åpne for nye ting og er
innstilt på å inngå kompromisser for å finne gode løsninger for barnehagens utvikling.
En god styrer som, utover å være synlig for barna, de ansatte og foreldre, også er i
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stand til å være pådriver i denne prosessen er alfa og omega.»

«Vinterbro barnehage er et godt sted å være for barn og voksne!»

Kjerneverdiene er som følger:
Vi møter hverandre med respekt
Vi ser alle som likeverdige
Alle føler at de blir sett
Vi viser engasjement

Ut fra visjonen og kjerneverdiene er det utarbeidet en handlingsplan med ulike tiltak
som skal iverksettes i årene fremover.
Tiltakene er laget innen områdene kommunikasjon, sosial kompetanse og kreativt
læringsmiljø ute.

Pedagogisk plattform for barnehagene i Ås:

I tillegg benyttes Ås kommunes felles pedagogiske plattform for de kommunale
barnehagene i utformingen av barnehagens pedagogiske innhold.
Denne er som følger:

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.
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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 detpedagogiske 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

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

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

1. Tett oppfølging av sykefravær

2. Tett oppfølging og veiledning av enkelte
medarbeidere

3. Implementering av OUR - arbeidet

4. Pedagogisk dokumentasjon og
refleksjonsarbeid

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

Hvorledes gikk det i 2013
Få ned sykefraværet Pga. høyt sykefravær ansatte vi to ekstra personer

på topp fra august 2013. Sykefraværet har siden da
hatt en stor nedgang og har i perioden 01.08.13 –
31.12.13 ligget på 6,53%.
I tilsvarende tidsrom i 2012 var sykefraværet
16,61%%

Stabilisere personalgruppen Styrer har brukt stor del av sin tid på oppfølging av
flere ansatte både ift. sykefravær, men også ift.
utførsel av jobb. Hun har også satt sammen
personalet i nye og mer velfungerende team på de
ulike avdelingene. Sykefraværet har som tidligere
nevnt gått kraftig ned. Nye teamsammensetninger
har også vært udelt positivt for stabilitet og ikke
minst kvalitet på våre tjenester. Enkeltpersoner har
hatt positiv utvikling, andre har innsett at de har
gått lei eller trenger nye utfordringer og har
dermed valgt å slutte. Dagens personalgruppe er
vesentlig mer stabil enn hva den var i 2012, noe
som skaper kontinuitet og virker positivt på hele
virksomheten.

Implementering av visjon,
kjerneverdiene og en felles pedagogisk
plattform

Dette er fortsatt en utfordring, men jobbes videre
med. Styrer har fått veiledning av Ragnhild
Isachsen vedr. OUR arbeidet og veien videre.

Bruke årsplanen aktivt som
arbeidsverktøy

Årsplanen har ikke vært brukt som forutsatt. Det er
dermed gjort en del endringer i ny årsplan for 2014.
Periodeplanene er blitt og skal enda bli mer knyttet
til årsplanens innhold enn hva som har vært tilfelle
tidligere.

Utvikle og utnytte det fysiske miljøet ute
og inne slik at det fremmer læring, lek
og utvikling.

Det fysiske miljø ute og inne er i stadig endring og
utvikling. Med utgangspunkt i barnas behov,
interesser og lek benyttes rommet som den 3.
pedagog og det fysiske miljø inne og ute legges
godt til rette for lek, læring og utvikling.
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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 0 20 26 15 21 14 0

Tallet på barn med 50% plass 1

Hvorledes barna er organisert
Barna er organisert i 4 aldersinndelte grupper antall barn i hver gruppe er 21,23,25,28. Antall voksne i
grunnbemanningen på de ulike avdelingene er basert på fastsatt bemanningsnorm.

Egen vurdering

Jeg opplever at gruppene fungerer meget bra. Vi ser imidlertid at spesielt ettåringene er
i barnehagen i hele åpningstiden noe som gir oss noen personalmessige utfordringer
spesielt på ettermiddagene. Vi vurderer derfor å gjøre om på gruppene til nytt
barnehageår i 201 4 i håp om å kunne benytte personalressursene og barnehagens
fysiske rom på en mer hensiktsmessig måte.

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)

3 %

Egen vurdering
Vi har 5 barn som vi har valgt å fordele de tildelte ekstraressursene på. I løpet av et
barnehageår oppdages flere og vi har i tillegg til disse 5 barna fått veiledning av PPS på
ytterlige 4 barn. Ekstraressursene er helt avgjørende for at vi skal kunne gi disse barna
et tilbud som gir dem de beste forutsetningene for videre læring og utvikling.
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1.3 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 16

Hvor mange forskjellige språk er det i
barnehagen?

8

Hvorledes arbeider man med utvikling av barnas språk i barnehagen?
Barna deles i mindre grupper store deler av dagen. I flere av gruppene benytter
personalet Snakkepakken som verktøy for å styrke barnas språkutvikling.
I tillegg brukes konkreter for å visualisere og støtte det muntlige språket i de aller fleste
situasjonene. Mange avdelinger benytter seg også av dagstavler som visualiserer dagen
rutiner og aktiviteter for barna.
Har vi personal som har samme morsmål som noen av de minoritetsspråklige barna,
brukes disse aktivt som språklig støtte for disse barna og i foreldresamarbeidet.

2. Personalet

2.1 Personalets utdanning

Antall årsverk totalt som barnehagen skal ha 22,6

Antall årsverk med pedagogisk utdanning som barnehagen
skal ha

10

Antall årsverk med godkjent barnehagelærerutdanning 9

Antall årsverk med annen 3-årig pedagogisk utdanning 1

Antall årsverk med fagutdanning innen barne- og
ungdomsarbeiderfaget

6

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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Egen vurdering

Flere av våre assistenter har fagbrev i barne –og ungdomsarbeiderfaget og flere andre
har et ønske om å gjøre det samme i nær framtid. Vi har i tillegg to som tar
deltidsutdanning for å bli barnehagelærere. I 2014 vil nok en assistent begynne på dette
studiet.
Jeg opplever at de ansatte er genuint interessert i å jobbe i barnehagen og er dermed
også interessert i å få økt sin kompetanse på fagfeltet.

2.2 Barnehagelærerutdanning deltid i 2013

Antall assistenter som fullførte barnehagelærerutdanning i 2013 0
Antall assistenter som var i gang med barnehagelærerutdanning i
2013

2

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

Egen vurdering

De fleste av våre assistenter har tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. De
gjenstående oppmuntres til å gjøre det samme.

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 0
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning på plandager 9
Antall barnehagelærere som har fått etterutdanning utenom
plandager

10

Antall assistenter som har tatt videreutdanning 0
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager 15
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager 15
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Kommentarer

Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Hva er det tatt videreutdanning i?

Egen vurdering

De ansatte deltar på kurs som er relevante for virksomheten. Kursene vi deltar på er i
hovedsak kurs fra kommunens kompetanseplan. Ansatte som deltar på kurs, må bringe
essensen fra kursene til personal som ikke fikk delta på kurs. Dermed får alle dra nytte
av kursdeltakelsen.
Vi er ellers en barnehage bestående av ulike personer med ulik kompetanse som er
relevant for utviklingen av barnehagen. Dermed har vi også en del intern kursing av
hverandre på personalmøter og planleggingsdager.

4.0 Barnehagens satsningsområder i 201 3

4.1 Viktigste som har vært arbeidet med i barnehagen i 2013

- Nedgang i sykefravær
- Tett oppfølging og veiledning av ansatte
- Etablering av gode team
- Samkjøring av personal og avdelinger
- Felles temaer og satsingsområder

Egen vurdering
Sykefraværet har gått betraktelig ned noe jeg tror er en konsekvens av veldig tett
oppfølging av enkelte ansatte og ansettelse av to ekstra personer på topp. Av
økonomiske hensyn, må jeg høsten 2014 redusere personer som går på topp til en, og
er da spent på om dette vil slå negativt ut på sykefraværet.
Nye sammensetninger av personalteam har vært svært positivt både for trivsel og for
kvaliteten på barnehagens tjenester. Det samme har samkjøring av avdelinger og
jobbing med felles tema vært.
Vi har imidlertid stadig forbedringspotensialer på disse områdene og vil derfor
videreutvikle disse videre også i 2014.
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4.2 Prosjekter som det har vært arbeidet med i barnehagen i 2012

Felles tema: de 4 elementene hvor den enkelte avdeling har utviklet prosjektene på bakgrunn av barnas interesser,
innspill og medvirkning.

Egen vurdering
Positivt med felles tema både for å ha noe felles å samles om, dele ideer og
erfaringer, finne fellesnevnere som de ulike avdelingene kan samarbeide om
samt lære av hverandre hvordan ulike prosjekter oppstår og utvikles videre i
samspill med barna.
Barna møter kjente temaer på tvers av avdelingene samt at de får oppleve nye
ting sammen med og være i aktivitet med andre barn fra andre avdelinger.
Barna blir dermed godt kjent med nye barn og voksne på huset noe som igjen
medfører større trygghet og tilhørighet i barnehagen som helhet.
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5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet for 2010, 2011, 2012 og 2013.

Årstall: Korttidsfravær: Langtidsfravær: Totalt fravær:
2010. 5,36% 8,84% 14,20%
2011: 3,84% 10,86% 14,69%
2012: 4,47% 11,09% 15,91%
2013: 2,67 10,63 13,30

Egen vurdering
Viser til tidl. Svar vedr. sykefravær

6.0 System for oppfølging

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

Nei.
Vet ikke nå den sist ble gjennomført men har et ønske om å gjennomføre denne høsten
2014.

7.0 Fysiske forhold

7.1 Fysiske forhold ute
Hvorledes er uteområdet tilrettelagt for lek?
Meget bra. Vi har en god kombinasjon av naturtomt og mer standardiserte
lekeapparater som sammen gjør lekeplassen godt egnet til allsidig lek for barn i alle
aldre.

Egen vurdering

Kreativ lek ute er et av våre satsingsområder. Uteområdene som vi benytter oss av
både innenfor gjerdet og utenfor, er stadig i endring og utvikling slik at barna får nye
opplevelser og utfordringer som virker positivt på barnas læring og utvikling.
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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

Gode og varierte fysiske forhold inne

Egen vurdering

Vi har innredet hver avdeling utfra barns interesser og behov. Har noen fysiske
utfordringer mht. garderobeplasser samt at vi mangler en gjennomgangsgang/-entre
som kan forhindre at barn og voksne tråkker gjennom hver avdeling når det er noe de
skal gjøre andre steder på huset.
De minste barna blir forstyrret aller mest da deres avdeling befinner seg på enden av
huset og i overgangen til personalavdelingen der bla. møter, pauser, samarbeidsmøter
med andre instanser, gruppearbeider med barn og voksne, personalets arbeidsrom og
toaletter befinner seg.
Skal man unngå denne gjennomgåingen av barn og voksne på småbarnsavdelingen, må
man i stedet kle på seg og gå utendørs for å besøke de ulike avdelingene eller benytte
sag av arbeidsrom, gruppe –og møterom og toaletter.

Ås, 26. mars 2014

………………………………………………….
Solveig Kvarum
Styrer
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