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Satsningsområder 201 7
Felles satsningsområder for kommunale barnehager

Lederskap
Leke og læringsmiljø
Pedagogisk dokumentasjon
Språk og kommunikasjon
Realfag

Frydenhaug barnehages prioriterte satsningsområder
Redusere sykefraværet
En rød tråd og et tettere samarbeid på huset rundt vårt prosjektarbeid.

F el les satsningsområder og
prioriterte områder i 201 7

Felles tema for hele barnehagen har vært Frydenhaug barnehage i dialog med
nærmiljøet - med fokus på verdiene våre ; subjektivitet, ulikhet og delaktighet.

For første gang har vi hatt et felles hovedtema i prosjektene vår e , og dette har
gitt oss en rød trå d i vårt pedagogiske arbeid. I lederteamet har vi hjulpet
hverandre i refleksjonene og alle har kunne t «koble seg på» noen andres
prosjekt, siden de selv jobber med samme tema. Ledermøter, personalmøter og
planleggingsdager, har blitt bedre organisert, og vi har prioritert plass til
satsningsområdene våre. Dette har hjulpet oss til en praksis, som er mer
gje nnomtenkt og bevisst. Det vi gjør nå, opplever vi er mer tyngde på , enn
tidligere.

På småbarnsavdelingene har de jobbet med
Barnas møter med naturen og de ansattes
forskerspørsmål har vært ; Hvordan kan vi
ivareta 1 - 2 åringenes hundrespråklighet
gjennom dialogen med nærmiljøet? Hvordan
kan vi bruke skogen som utgangspunkt for
barnas hundre språk? I dette arbeidet har
barna fått en begynnende forståelse av hva
naturen har å by på, de har fått felles
erfaringer, som igjen inspirerer til lek og dialog i gruppen. Prosjek tene i skogen
og i nærmiljøet , har barna tatt me d seg i hverdagen, og er med på å f orme
barna s leke - og læringsmiljø inne. De har vært opptatt av å skape



sammenhenger mellom det som skjer i
prosjekt og det som skjer i barnas frie lek.
Barna får erfaringer med ulike materialer og
uttrykksmåter. De møter voksne som er
engasjerte sammen me d barna og de utforsker
nærmiljøet sammen etter nye oppdagelser som
kan dra prosjektet deres videre. Barna har fått
erfaringer med digitale verktøy. Barna tar selv
bilder, og er med og velger ut hva som skal
dekorere veggen inne i barnehagen. Barn og
voksn e reflekterer sammen om
dokumentasjonen, og blir sammen enige om veien videre .

« Vi skal bygge gode relasjoner i gruppen vår med utgangspunkt i felles
realfaglige erfaringer og opplevelser , i møte med nærmiljøet » er
hovedoverskrift på avdelingen der de e ldste barna er.

Hvordan bakes brød ? Det måtte testes.
Hvordan fungerer gjær? Hm, dette må vi finne ut av.
Hvordan fungerer sopp? Kanskje vi kan søke på
internett?

D e så på endringer i naturen om høsten: hvorfor blader
skifter farge, og videre til spørsmål om mat, matens
opprinnelse og funksjon.

De besøkte vitenskapsshow på biblioteket i Ås, og var på besøk på vitenparken
ved NMBU. Barna kunne trekke fellesnevnere mellom det som var gjort i pro sjekt
over til utfluktene de deltok på.

« Historien om H ULLET»
På den eldste avdelingen ble også historien om «Hullet»
til et fantastisk prosjekt om undring, filosofi og
uendelige mange samtaler med barna. Boka «Hullet»
av Øyvind Torseter var inspirasjonen for prosjektet. Det
mystiske rundt HULLET var nemlig at man ik ke måtte ta
på det, for da ville det skje magiske ting. HULLET
kunne også finne på å være ganske bøllete, og gjorde
masse ugagn som barna ikke kunne forstå. En gang
rømte faktisk også HULLET ti l Søråsteigen barnehage!!

Som en ansatt sa når prosjektet gikk mot slutten:

Hullet var kanskje ingenting, men for oss var det alt…..



Tiltak og effekt av tiltak 201 7
Vurdering av de viktigste tiltake ne for å bedre kvaliteten i 2017 :

Tiltak:

Systematisk opp tett oppføling i sykefraværssaker.
Felles tema i prosjekt; Frydenhaug barnehage i dialog med
nærmiljø.
Mer systematisk og helhetlig arbeid rundt prosjektene.
Større fokus på refleksjon i personalgruppen og sammen med
barna.
Bedre organisert hverdag og møtevirksomhet.

Effekt av tiltak:

De fire årene jeg har ledet Frydenh a ug barnehage , har sykefraværet vært høyt
og det har vært mye vikarer og dager med underbemanning. Jeg har jobbet med
tett og systematisk oppføling av de syk em e l d te og har og så klart å veilede noen i
reduserte stillinger eller ut av yrket i barnehagen. Det er viktig å være tydelig på
at skal man jobbe i barnehage, må man ha helse til dette. Når je g startet i
Frydenh a ug var sykefraværsprosenten opp mot 16 - 17 %. Det har gradvis gått
nedove r, men helt frem til i fjor, var det høyt (ca. 12 %) . Men i 2017 har vi
begynt å høste premien av dette arbeidet, og det virker til at vi ender på en
sykefraværsprosent på rundt 6,5 % i 2017. Det er flere årsaker til dette .
Hovedårsaken er langvarig og tet t oppføling. Men året 2017 har også væ rt et år
med mindre barnegrupper på grunn av ledige plasser i de kommunale
barnehagene . Det at barnegruppene har vært mindre, har også ført til redusert
bemanning, me n allikevel har det blitt mindre belastning på de an satte. Jeg ha r
fått tilbakemeldinger om at de opplever større grad av mestring , bedre tid til
hvert barn og mindre stress i hverdagen.

Og når man har de ansatte på jobb og mindre flyt av vikarer, får man også
høyere kvalitet på det pedagogiske tilbudet.

I tilstandsrapporten for 2016 skrev jeg om verdien av kompetansehevingen med
Mona Nicolaysen. Dette har vi også hatt god effekt av i 2017, og den
kompetansehevingen danner grunnlaget for tiltakene jeg har beskrevet over,
med felles tema i prosjekt , mer sys tematisk satsning på prosjekt arbeid og større
fokus på refleksjon. Det at pedagogene har ha tt en felles kompetanseheving me d
andre pedagoger i kommunen, har vært verdifullt . Vi har «ryddet» i



arbeidsoppgavene våre og organisert oss bedre, slik at den tiden vi nå bruker til
møtevirksomhet, ha ndler i all hovedsak om det vi har sagt vi skal fokusere på. Vi
har hjulpet hverandre i refleksjonene rundt prosjektene og arbeidet med barna.
Vi hjelper hverandre i større grad til å være den beste utga ven av seg selv, og vi
tenker helhetlig omkring Frydenhaug barnehage. Vi ha r et stort fokus på de
voksnes tilstedeværelse, og vi mener at engasjerte voksne i relasjon med barna,
er noe av Frydenhaug barnehages identitet og styrke . Vi er til stede i barnas lek
og tolker barnas signaler, hele tiden ut i fra barnet og fellesskapets beste.
Prosjekt er ikke lenge r noe vi bare gjør en eller to ø kter av i uken, men det har
blitt noe som lever i hverdagen og som vi tar med oss i alt vi gj ør.

Jeg håper beskrivelsene fra arbeidet på «gulvet» , i starten av dokumentet,
beskriver tydelig hvordan barna i Frydenhau g blir møtt av voksne som ønske r å
gi dem varierte erfaringer, både innenfor realfag, men også som er med og
styrker leken deres. Når fokuset er de gode samtalene, de voksnes
tilstedeværelse i hverdagen, å skape gode lekesituasjoner og skape situasjoner
der u ndring og utforsking skjer, jobbes det aktivt med språkstimulering .

Vi ha r også mange minoritetsbarn i Frydenh a ug barnehage. For d em med to
morsmål, er det viktig at de får tid og god oppføling i forhold til utvikling av sine
språk. Det t e skjer i mindre grupper, med en barnehagelærer. Også her er det
leken og undringen som er utgangspunktet. Vi bruker konkreter, leker rollelek,
leser bøker, spiller spill og har fokus på den god e dialogen.

Utviklingsmelding 201 8
De viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten i barnehagen i 2018 :

Vi skal øke de ansattes kompetanse på barnas lek, og skal skape gode
lekemiljøer for alle barn, inne og ute.
Vi skal fordype oss det Rammeplanen sier om Livsmestring og helse , og
skal få en bedre forståelse for hva dette betyr for barn i barnehagealder.
Vi skal utvide arbeidet rundt barnehagens kjøkkenhage og få en dypere
forståelse av begrepet bærekraftig utvik ling.
Vi skal jobbe mer mot utformingen av det fysiske miljøet inne og ute, der
det estetiske uttrykket kommer mer til syne, og vi skal fordype opp i barns
hundrespråklighet , og få en dypere forståelse av hva det betyr for oss.



Prioriterte områder
Skal barnehagene i Ås kunne møte Rammeplanens krav om bruk av digitale
verktøy i det pedagogiske arbeidet, må vi få på plass tråløst nettverk og midler
til å investere i nettbrett, PCer og andre digitale verktøy.

Jeg mener at det er en sammenheng mellom sykefravær og gruppestørrelse. Jeg
hilser en bemanningsnorm velkommen og håper også at bemanning ses opp mot
barnehagens åpningstid. Vi trenger en forsvarlig bemanning i det tidsrommet
barna er i barnehagen, noe som er fra 08 :00 - 16:00. Slik situasjonen er i dag, er
det få timer i løpet av dette tidsrommet man er fult bemannet, til tross for at så
å si alle barna er på plass.

Foreldreundersøkelsen ( Udir) 201 7
Svarprosent: 77,78 %
Tilfredshet generelt: 4,5
3 områder som barn ehagen vil ha spesielt fokus på:
- Informasjon, da særlig om barnehagens mattilbud og viktigheten av et

sundt kosthold.
- Foreldrenes medvirkning, gjennom delaktighet , god informasjonsflyt og

samarbeid.
- Hygiene i barnehagen, da spesielt håndhygiene.

Link ti l Frydenhaug barnehages hjemmeside

http://www.as.kommune.no/frydenhaug - barnehage.350450.no.html

http://www.as.kommune.no/frydenhaug-barnehage.350450.no.html
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