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Satsningsområder 201 7

Felles satsningsområder for kommunale barnehager
Lederskap
Leke og læringsmiljø
Pedagogisk dokumentasjon
Språk og kommunikasjon
Realfag

Søråsteigen barnehages prioriterte satsningsområder
Realfag
Bærekraftig utvikling
Pedagogisk dokumentasjon og refleksjon

Felles tema for hele barnehagen har vært «Nærmiljøets muligheter» , med fokus
på realfag og bærekraftig utvikling . Med utgangspunkt i observasjoner av hva
barna er opptatt av, har den enkelte avdeling valgt sine fokusområder.

Oppdrift, kraft, katapult, bevegelse og dans, lys – skygge,
bygg og konstruksjon , hjemmet

«Hvor ligger barnas interesse?» « Hva skaper nysgjerrighet ? »

Bygg og konstruksjon er ett av spr åkene barna bruker når de utforsker
omverdenen og skaper sin egen identitet. Det handler om skapende aktivitet,
materialer, estetikk, geometri, språk, kommunikasj on , empati og måten barna
og de voksne forholder seg til hverandre på – det å samles om det tredje. Alle
deler høres sammen og er like viktige. I bygg og konstruksjon finnes det mange
uttrykksformer og muligheter.

« Alle deler hører sammen og er like vikti ge !»



T egning er et annet språk som ofte er i bruk. Ved å se på ulike perspektiv, lage
arbeidstegninger, bruke ulike typer tusj/fargeblyanter på papir av ulike type
tekstur, form, farge og størrelse skaper de ulike uttrykk.

«I bevegelse»
Barna er stadig i bevegelse fra det ene stedet til det andre, noen raskt og
målbevisst, andre mer forsiktig. Ting som er i bevegelse, eller som inviterer til
bevegelse, fenger helt tydelig; ballene på ballrommet, akesklia, flasker og kanner
med ulikt innho ld, sang og musikk, makulert papir som svever og klosser som
bygges opp og rives ned – for å nevne noe.

«I bevegelse» kan også tolkes i et større perspektiv. Vi er i en slags bevegelse
hele tiden gjennom utvikling og progresjon, læring og ny kunnskap. B arna beveger
seg igjennom nærmiljøet på vei mellom hjemmet og barnehagen, i mellom de
ulike avdelingene i barnehagen og rundt omkring på uteområdet vårt.

En delaktig pedagog er viktig for at barna skal la seg
inspirere, og også for at barna skal bli værende i situasjonen. Å bli værende over
tid, eller komme tilbake til situasjonen flere ganger, er sentralt for å ha mulighet
til å utforske omgivelsene et ste g videre .



I Søråsteigen barnehage bruker vi pedagogisk dokumentasjon til å reflektere
sammen med barna. Alles ideer blir hørt og kan komme til syne – ut i fra
refleksjon finner vi nye veier og prøver ut nye ideer.

Refleksjoner rundt makt:
Bildene vi tar synliggjør hva vi er interessert i
og hva vi ser på som verdifullt. De sier noe
om vår oppfatting og tolkning av ulike
situasjoner. Personen bak kameraet har
derfor mye makt.

Vi må være bevisste på :
Bytte på å være bak kameraet.
Bli en ig om hvilket fokus vi har
Bytte perspektiv
Gi barna mulighet til å være bak kamera
Kritisk å reflektere ove r hva vi har valgt inn og hva vi har valgt bort

Tiltak og effekt av tiltak 201 7
Vurdering av de viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten i 2016:

Bruke pedagogisk dokumentasjon og refleksjon i system som
et kompetanse - og utviklingsverktøy

Pedagogisk dokumentasjon er satt i system i hele barnehagen. Det jobbes
i en helhetlig prosess hvor planlegging, gjennomføring, prioriteringer tar
utgangspunkt i de refleksjoner som gjøres i teamet. Det handler om å
være tett på barnet og barnegruppen og fange opp de ulike interessene
som er i barnehagegruppen. Arbeidsmåten oppleves som demokratisk og
har stor grad av medvirkning for både voksne og barn.

« Skal vi gå foran, ved siden av eller bak? »

Sikre at fokus opprettholdes over tid og at medarbeiderne får
mulighet til å fordype seg i et område .

Både barn og voksne fordyper seg over tid i ulike tema. Den
prosjekterende arbeidsmåten henger tett sammen med pedagogi sk
dokumentasjon.



 Bruke de samlede resursene på en mest mulig
hensiktsmessig måte .

Prosjektet med felles ledelse i Tunveien og Søråsteigen bhg ble
avsluttet august 2016. Prosje ktet ga oss mange erfaringer, det mest
positive som ble trukket frem ved evalu eringen var bruken av
kompetanse på tvers av barnehagene. Større felleskap, flere
perspektiver og flere folk å spille på. Innad i Søråsteigen har vi fortsatt
å tenke helhetlig og bruker kompetanse n til de ulike medarbeiderne på
tvers av avdelingene.

Foreldreundersøkelsen ( Udir) 201 7:
Svarprosent: 70 %
Tilfredshet generelt: 4,7 av 5
Vi har analysert resultatene og plukket ut tre områder :

o Renhold
Alle barnehagene har lavere resultat på dette området –
tas opp med eiendomsavdelingen

o Kommunikasjon ved henting og levering
Kartlegging av kontakt med foreldre ved henting og
levering gjennomføres i begynnelsen av 2018 –
bevisstgjøring og ev videre tiltak

o Forberedelser til skolestart
Her er det flere som svarer «vet ikke», vi må sammen
med FAU se nærmere på hvordan vi enda tydeligere kan
f å kommunisert hvordan vi jobber

Link til hjemmeside:
http://www.as.kommune.no/soeraasteigen - barnehage.350453.no.html

http://www.as.kommune.no/soeraasteigen-barnehage.350453.no.html


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

Vi vil fortsette med å videreutvikle foreldrenes delaktighet i barnehagens
arbeid.

P ed agogisk utviklingsplan plan for 2018 - 2021 har følgende satsningsområder for
barnehagene:

Lek , Livsmestring og Prosjekterende arbeidsmåte

Vi vil gå i dybden på voksenrollen i lek, støtter vår organisering opp om leken og
skaper den rom for at voksne skal kunne være tiltede i leken med hele seg?
Livsmestring er et stort og viktig områd e hvor vi vil involvere foreldrene og tenke
helhet rundt barn og familier.

Prioriterte områder
Ny rammeplan i 2017 har gitt barnehagene tydeligere føringer på noen
områder. Rammeplanen er en forskrift og må fortolkes i den enkelte virksomhet
og forstås av alle medarbeidere. Vi opplever at vi på mange måter allerede
jobber godt i tråd med mange av rammeplanens føringer. Pedagogisk
dokumentasjon er satt i system og det pedagogiske arbeidet følges opp tett av
leder noe s om fører til helhet og sammenheng.

Søråsteigen har vært i forkant med å ta i bruk digitale verktøy og har over tid
fått til å bruke de i kombinasjon med andre uttrykksformer. Nettbrett er veldig
intuitive og kan brukes til å både gi impulser, men også til å skap e egen
fortellinger og historier .

Fysisk miljø både ute og inne er noe vi vektlegger i stor grad. Ved å være i
forkant med å organisere rommet, være bevisst på materialvalg, kombinere ulike
verktøy og tilby tydelige og inspirerende miljøer gir vi b arna stor mulighet for
delaktighet og medvirkning samtidig som det også gir støtte i det pedagogiske
arbeidet. Medarbeiderne må prioritere tid til å være i forkant , og i en hektisk
hverda g er det en utfordring. Balansere tiden mellom å være sammen med
barn a , planlegge - reflektere – evaluere og iscenesette rommene. Det er store
utfordringer knyttet til vedlikehold og oppgradering av det fysiske rommet både
ute og inne. Vi anser det te som svært viktig både for a rbeidsmiljøet og det
pedagogiske arbeidet , vi h ar over tid jobbet med å skape en kultur hvor vi
sammen finner løsninger og alle er nødt for å prioritere og bidra. Vi ønsker mer
fokus på muligheter enn begrensninger, men det er ikke mulig å rekke over a lt.
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