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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Felles tilstandsrapport for kommunale barnehager 2017 viser til satsingsområder, 
tiltak og effekt av tiltakene for 2017. Videre viser den til utviklingsmelding for 2018 
hvor tiltakene er tatt fra «Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås 
kommune 2018–2021. Det vises videre til resultater fra foreldreundersøkelsen 2017 i 
regi av Utdanningsdirektoratet (UDIR) og til slutt til tall for de kommunale og private 
barnehagene i Ås vedrørende barn og ansatte. Tallene er hentet fra UDIR  sin 
rapportportal BASIL som henter informasjon fra årsmeldinger fra den enkelte 
barnehage pr.15.12.2017. 
 
Tilstandsrapporten fra den enkelte barnehage viser hvordan de har jobbet med felles 
satsingsområder og egne prioriterte satsingsområder i 2017. Videre viser den veien 
videre for å bedre kvaliteten i 2018. Tiltakene er basert på «Pedagogisk utviklings- 
plan for barnehager og skoler i Ås kommune 2018-2021». Barnehagene har 
analysert resultatene fra «Foreldreundersøkelsen 2017» og valgt ut noen områder de 
vil sette fokus på i 2018. 
  
Fakta i saken: 
I opplæringsloven og privatskoleloven er det fastsatt at skoleeier plikter å utarbeide 
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Barnehagen er ikke omfattet av den 
samme rapporteringsplikten. Ås kommune har imidlertid valgt at hver kommunale 
barnehage også skal utarbeide en tilstandsrapport for året som har gått. I tillegg skal 
det utarbeides en samlet tilstandsrapport for alle kommunale barnehager.  
 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur vedtok en endret mal for tilstandsrapporter i 
barnehage og skole i møte 27.9.2017. Det er utarbeidet en tilstandsrapport 
(hoveddel) for alle de kommunale barnehagene av etaten og en individuell del av den 
enkelte barnehage. 
 
«Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås 2016-2019», er en den 
overordnede planen som lå til grunn for de kommunale barnehagenes lokale mål og 
tiltak i 2017.  Tilstandsrapportene konkretiserer hvordan barnehagene jobbet med 
tiltakene. Rapportene sier også noe om veien videre for å bedre kvaliteten i 2018. I 
malen for tilstandsrapporten er det et fritekstfelt som de fleste av barnehagestyrerne 
har benyttet. 
 
De kommunale barnehagene har i 2017 hatt spesielt fokus på lederskap, leke- og 
læringsmiljø, pedagogisk dokumentasjon, språk og kommunikasjon og realfag. 
 
I august 2017 kom det ny rammeplan for barnehagens innhold. Implementering av ny 
rammeplan vil være et langsiktig og kontinuerlig arbeid og vil ha fokus i det videre 
utviklingsarbeidet. 
 
Det ble gjennomført en foreldreundersøkelse i regi av UDIR i alle kommunale 
barnehager i november 2017. I undersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening 
om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. 
Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som 
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en hjelp til å vurdere å utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen bruker resultatene i 
dialogen med foreldrene. 
 
Foreldrene er jevnt over fornøyd med barnehagen barna går i. 62,1 % er svært 
fornøyd, 30 % er ganske fornøyd.  2,3 % er totalt sett ganske misfornøyde eller svært 
misfornøyde med barnehagen. Foreldrene er særlig fornøyde med forhold som 
gjelder barnas trivsel og relasjonen mellom barn og voksne i barnehagen. Videre 
opplever de fleste at barnehagene tilrettelegger godt for barnets utvikling. 
 
Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes 
om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden 
barnet fyller ett år, jf. barnehageloven § 12a. Retten til plass forutsetter at det er søkt 
om plass innen 1. mars. Ås kommune hadde full barnehagedekning i 2017, det vil si 
alle barn med rett til plass fikk tilbud. 
Det er 7 kommunale og 12 private ordinære barnehager i Ås samt 2 private 
familiebarnehager. Pr.15.12.2017 var det totalt 1126 barn i ordinære barnehager og i 
familie-barnehagene, hvorav 221 var minoritetsspråklige barn.   
 
Pr. 15.12.2017 var det i alderen 1-5 år 22 barn som får spesialpedagogisk hjelp etter 
barnehagelovens § 19 a.  
 
Antall årstimer til pedagoger og assistenter som ga spesialpedagogisk hjelp etter 
barnehagelovens § 19 a var pr.15.12.2017, henholdsvis 3 221 og 14 171, det er 
omtrent det samme som i 2016.  
 
94 minoritetspråklige barn fikk særskilt tilbud om språkstimulering i barnehagen 
pr.15.12.2017. 
 
Tallene for styrere og barnehagelærere med dispensasjon fra utdanningskravet, viser 
at Ås har meget god dekning av styrere og pedagogiske ledere med 
barnehagelærerutdanning.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
De kommunale barnehagene har i hovedsak et stabilt, kompetent og godt kvalifisert 
personale. Det jobbes systematisk med barnehagenes samfunnsmandat og 
implementering av ny rammeplan. Barnehagenes verdigrunnlag skal formidles, 
praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagenes pedagogiske arbeid. 
Barndommen har egenverdi og barnehagene skal ha en helhetlig tilnærming til 
barnas utvikling. Barnehagenes samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med 
hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i 
sammenheng. 
 
Rådmannen anbefaler at Tilstandsrapport for barnehager i Ås kommune 2017, 
vedlagt de kommunale barnehagenes rapporter, tas til etterretning.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

