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Satsningsområder 201 7
Felles satsningsområder for kommunale barnehager

Lederskap
Leke og læringsmiljø
Pedagogisk dokumentasjon
Språk og kommunikasjon
Realfag

Solbergtunet barnehages prioriterte satsningsområder
Læringsmiljø
Arbeidsmiljø /sykefravær

F elles satsningsområder og
prioriterte områder i 201 7

Felles tema for hele barnehagen har vært «Barns møte med ulik materialer» .
Gjennom dette prosjektet skulle barna få mulighet til å møte ulike typer
materialer, de skulle også få kunnskaper om hvordan disse materialene kunne
påvirke deres fysiske miljø. For å kunne bygge videre på barnas interesse var
person alet nødt til å observere barna, ha barnesamtaler, smågrupper,
morgenmøter, undrende samtaler. Gjennom dette ser vi hva barna er interessert
i og hva de ønsker mer kunnskap om. Vi har et stort fokus på det fysiske miljøet
som er i stadig endring ut fra barnas interesser og barnas lek . De ansatte legger
til rette for organisert lek og den frie leken, i leken veileder da ansatte slik at
barna får nye utfordringer og ny kunnskap.

Et godt språkmiljø for barna betyr at det gis mange ulike former for
kommunikasjon gjennom fysiske, estetiske og verbale uttrykk. Evnen til å bruke
språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med
andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig,
diskutere og reflektere sam men med andre. Språket er avgjørende for læring,
sosiale relasjoner og vennskap.

Barna har fått vær t utforskere i sin egen hverdag. Barn a har vist en naturlig
interesse for realfag, i barnehagen har vi møt t barn som er nysgjerrige og viser
interesse for å utforske sine omgivelser. Vi har sammen med barna l a g t til rette
for at de møter et tydelig realfaglig innhold i barnehagen og at de deltar og har
glede av læringen .

Gjennom hele året har vi jobbet med lederskap på våre møteplasser.
Alle pedagogiske le der har deltatt i en kursrekke med ekstern kursholder
gjennom hele året som har tatt for seg; lederskap, pedagogisk dokumentasjon
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og utviklingsarbeid. Gjennom denne kursrekken har pedagogene fått meg seg en
del lederverktøy de kan benytte seg av i samarbei d med det øvrige personalet.
Gjennom dette har vi nå fått en tydeligere ledelse og dette igjen har vist seg
gjennom det pedagogiske arbeidet i Solbergtunet. Vi har sett på resultatene fra
10 - faktor undersøkelsen og jobbet videre med dette i felleskap.

« Refleksjonsnotat september: Å skulle fremstille et kjent materiale som noe nytt
tilsier at barna må få nye erfaringer med det. Vi må finne aktiviteter og
prosjektøkter som har maling som hovedtema, men allikevel utfor sker det på en
annerledes måte.»
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Tiltak og effekt av tiltak 201 7

Vurdering av de viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten i 2016 :

Tiltak:

Pedagogisk dokumentasjon
Språk og kommunikasjon
Realfag
Barnas nærmiljø
Arbeidsmiljø/sykefravær

Effekt av tiltak:

Gjennom vårt felles prosjekt «Barns møte med ulike materialer» har vi jobbet
med flere av tiltakene i samme prosjektet. Vi har vært ute i barnas nærmiljø, vi
har utforsket skogen, reflektert sammen med barna over hva vi opplever, hva vi
ser. Vi har dokumen t og reflektert sammen med barna i etterkant, hvordan dette
har foregått har vært avhengig av barnas alder og modning. Ved å jobbe mer
systematisk med pedagogisk dokumentasjon har vi også hatt større fokus på
refleksjon. Det at vi har et felles prosjekt gj ør at vi har en «rød tråd» i hele
barnehagen, det gjør at vi opplever at vi jobber sammen og har mer faglig
tyngde i prosjektene.

Arbeidsmiljø/sykefravær:

Vi har hele tiden hatt fokus på nærvær og jobbet med arbeidsmiljøet i
Solbergtunet. Vi har et sykefravær som er relativt stabilt og dette er et område
det jobbes med gjennom hele året i form av samtaler og oppfølging. Vi benytter
oss av BHT når vi ser a t det er behov for dette og dette kan også ha vært med
og forhindret sykemeldinger. Vi har et go dt arbeidsmiljø som vi jobber bevisst
med hele året. Vi snakker om arbeidsmiljøet og hvordan vi ønsker at vår
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arbeidsplass skal være og hva som skal til for at vi skal klare å få til dette i en
hektisk hverdag. Vi har hatt et år med noe færre barn i barneg ruppene pga
lavere barnetall i hele kommunen, dette er også noe som gjør at fraværet er
lavt, de ansatte opplever at de har bedre tid til å gjøre jobben sin og bedre tid til
oppfølging av hvert enkelt barn. Når det er faste ansatte på jobb vil også
kvalite ten på det pedagogiske arbeidet bli høyere.

Link til barnehagens nettside:
http://www.as.kommune.no/solbergtunet - barnehage.350452.no.html

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

Implementering av ny Rammeplan ; vi vil fortsette å jobbe med områdene
livsmestring og helse, bærekraftig utvikling og lek. Vi har en plan for
hvordan vi jobber med dette i personalgruppen og d ette vil vi fortsette
med i året som kommer.
Profesjonelle læringsfelleskap; hele personalet skal ha fokus på bar n s
utvikling og læring. Dette vil si at vi skal benytte oss av forskningsbasert
kunnskap om pedagogisk praksis og knytte dette til å både informere og
justere planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske
arbeidet.
Personalet trenger mer kompetanse for å kunne jobbe med digitale
verktøy slik at de skal kunne møte de kraven e som rammeplan sier at vi
skal benytte i arbeidet med barna.

http://www.as.kommune.no/solbergtunet-barnehage.350452.no.html
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Områder for videre utvikling

Rammeplanen sier vi skal brukt digitale verktøy sammen med barna, for å
kunne gjøre hva rammeplan sier, da må vi også ha kunnskap om dette.
Kompetanse i hvordan man benytter og hvordan digitale verktøy kan
benyttes sammen med barn er en viktig forutsetning for dette arbeidet. Vi
har noe digitale verktøy men trenger mer utstyr.

Vi har mange barn med spesielle behov og trenger en gjennomgang av
hvordan vi kan jobbe tverrfaglig sammen rund disse barna slik at det er t il
barnets beste til enhver tid uavhengig av etat. Vi trenger også å se på
hvordan vi benytter de ressurser, hvordan vi organiserer rundt barn med
spesielle behov.

Brukerundersøkelse 201 7:
Svarprosent: 86,03 - 117/136
Tilfredshet generelt: 4,7

3 områder vi vil jobbe med:

Hygiene 4,1: I følge kommentarer foreldrene har lagt inn i undersøkelsen
ser vi at de ikke er fornøyd med renholdet i bhg. Vi har da gått til innkjøp
av ekstra mopper som vi har i grovgarderoben slik at vi kan ta opp sand
som kommer i løpet av dagen. Renholder vasker midt på dagen slik at det
alltid er en del sand i garderobene våre.

Foreldremøte 4,1: Noen av foreldrene opplever ikke foreldremøtet som
nyttig . V i vil ta med dette til SU og FAU og høre om de har noen innspill.
Vi opplever at v i har stor oppslutning på foreldremøtene på høsten.

Uteområdet 4,2: Vi har et uteområde som er ganske «kjedelig» det er lite
utfordringer for de eldste barna. Vi vil jobbe med dette innad i personalet
men det er begrenset hva vi selv kan få til i arbeids tiden da vår jobb er å
være sammen med barna. Vi benytter oss av foreldremøter til
oppgradering også , men vi trenger noen klatreapparater for de eldste
barna. Vi har også fått til bakemelding på at det er ønsket småbarns
husker. Vi deler også deler av leke området med Solberg skole slik at
slitasjen er stor.
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