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Satsningsområder 201 7
Felles satsningsområder for kommunale barnehager

Lederskap
Leke og læringsmiljø
Pedagogisk dokumentasjon
Språk og kommunikasjon
Realfag

Togrenda barnehag es prioriterte satsningsområder
Trivsel
Bevegelse
Empatisk og demokratisk kommunikasjon

F elles satsningsområder og
prioriterte områder i 201 7
Felles tema for hele barnehagen har vært å tilrettelegge for meningsfulle
opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse .

Gjennom et felles prosjekt med sirkus som innfallsvinkel , har leken s mangfold
vært arena for samarbeid, mestring, kreativitet, læ ring og demokratiske
prosesser. Sirkus er en lekende og magisk arena hvor kun fantasien setter
grenser for hva som kan skje . Målet har vært å kunne skape et læringsmiljø,
preget av et mangfold av positive samhandlingserfaringer og opplevelse r.

A vdelingene har n ærmet seg temaet med ulikt fokus utfra barnas alder og
interesse. S amhandling og det å lære å dele , bevegelse og musikk og mønster og
former har vært gjennomgående temaer.

En gang i uken samles alle til felles Sirkus forestilling. Da d eler b arn og voksne
opplevelser knyttet til le k, læring og mestring, etterpå spiser alle sammen i en
stor ring på gulvet og opplever felleskapet.

Pedagogisk dokumentasjon og refleksjon anvendes som verktøy for å sikre
progresjon og benyttes i møte med bar na, personalet og foreldrene.



Å få bevege kroppen sin på alle mulige
måter, skaper mestring og positiv
selvforståelse. Læringsmiljøet i
barnehagen tar høyde for å skape
møteplasser for fysisk utfoldel se og
kreativ bruk av materialet . Barna skaper
sin egen og ny kunnskap.

Dette blir til kombinasjoner av alle typer
lek, språk utvikling, matematikk
forståelse og samhandlings arenaer.

Buskene på uteområdet oppleves som lekehytter og sirkustelt
(bildene viser demokratiske møteplasser i barneh agen, både inne og
ute). Buskene på uteområdet skal også kunne oppleves som leke -
hytter, eller «sirkus telt» som det har blitt til i år .



Tiltak og effekt av tiltak 201 7

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

Tiltak: Pedagogisk dokumentasjon som refleksjons verktøy rundt
betydningen av det fysiske miljøet.

Effekt av tiltak : U kentlige refleksjons møter med fokus på fysisk miljø, har gitt
økt bevissthet blant personalet. Vårt fysiske miljø har fått nye o g mer de finerte
møteplasser.

Tiltak: Fortsette refleksjonsarbeidet med utgangspunkt i pedagogenes
kompetansehevings progra m.

Effekt av tiltak : Pedagogene har selv utviklet ny mal for refleksjonsmøtene. De
er fra om med august lagt avdelingsvis. Mer struktur og faglig fo rståelse er
effekten av kompeta n s ehevingen.

Tiltak: Fortsette med prosjektfremlegg på personalmøtene .

Effekt og tiltak : Vi har hatt rullering av prosjektfremlegg på hvert personalmøte
gjennom året. Dette har gitt økt faglighet, fo rståelse mellom avdelingene og me r
helhet til vårt prosjekterende arbeid. Vi har og s å s tartet rullering av personalet
på avdelingene en dag pr uke, for å fremme fe lle skapet og forståelsen me ll om
avdelingene .

Tiltak: F okus på solidarisk og empatisk kommuni kasjon .



Effekt og tiltak ; Stikkordene har vært å dele, samhandling, vennlighet, felleskap,
samarbeid og det å ville hverandre vel! Effekten er god når den blir en del av det
kontinuerlige refleksjonsarbeidet.

Link til hjemmesiden:
http://www.as.kommune.no/togrenda - barnehage.350455.no.html

Utviklingsmelding 201 8

De viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten i barnehagen i 2018 :

Bærekraftig utvikling og livsmestring er to begreper som e r kommet sterkt inn i
barnehage hv erdagen i 2017, samt o rdformuleringen « prosjekterende
arbeidsmåte» , dette vil få gjennomgående betydning for barnehagens
tydel iggjøring av administrativ - , relasjo nell - og visjonær drift for 2018. Vi vil
videreføre vå re fokusområde r fra 2017 men også legge til disse;

Livsmestring ; Vi skal videreføre Sirkus som prosjekt med glede, trivsel
positiv selvfølelse, forskjellighet og demokratiske møteplasser som
virkemiddel.
Bærekraftig utvikling; Vi skal tilrettelegge for at barna kan bygge sin egen
kunnskap og egne læringsarenaer. Deres ideer skal prøves ut gjennom
prosjekterende arbeidsmåter i ennå større grad enn tidligere. Barna skal
være del av demokratiske prosesser hvor de får mulighet til dele på goder,
oppleve forskje llighet som noe positivt og samhandle om å løse n ye
oppgaver.
Prosjekterende arbeidsmåter : Personalet skal tilrettelegge for inkluderende
møteplasser og et demokratisk fysisk læringsmiljø.
Empatisk språk ; Kompetanse hevi ngs tiltak som vil bidra til å øke
personalets forståelse og utøvelse av empatisk og inkluderende språk med
og til barn og voksne.

Prioriterte områder
Togrenda barnehage ønsker å kunne legge til rette for at barna kan utforske,
leke, lære og selv skape noe gjennom digitale uttrykksformer. T il det trengs
digitalt utstyr. Barnehagen ønsker seg trådløst nettverk, en IPad og et digitalt
kamera, samt et s martboard. Per i dag har ikke barnehagen tilgang på noe av
dette utstyret.

http://www.as.kommune.no/togrenda-barnehage.350455.no.html


Videre ønsker barnehagen å tilrettelegge det fysiske miljøet for gode lese, lytte
og sam taleplasser. Vi ønsker å prioritere innkjøp av lydbøker, hodetelefo ner og
møbler knyttet til språkutviklingsarbeidet.

Foreldre undersøkelse n ( Udir) 2017

I Togr enda barnehage svarte 18 av 33 inviterte (svarprosent 54,55 %)
Tilfredshet, t otalt ; 3,6
Kommentar; 6 spørsmål knyttet til barnehagens beskaffenhet inne og ute, samt
renholdet og personaltettheten er der snittet i undersøkelsen i vesentlig grad
dras ned til under 4.

Tre områder barnehagen skal jobbe med utfra undersøkelsen:

Informasjon ut til foreldrene:

Tiltak: Økt bruk av nettsiden, økt bruk av mobil skole, økt bruk av dags
info rmasjons tavle, økt tilbud om flere foreldresamtaler utfra individuelle
tilpasninger. For t se tte det gode samarbeidet med FAU.

Foreldre møtene:

Tilt ak: Temamøter i samarbeid med FAU . Avdelingsvis foreldremøter, med
dypere presentasjon av hva barnas hverdag i barnehagen fylles med.

Mat tilbudet :

Tiltak: Undersøke i samarbeid med FAU hva ønsket om forbedr ing e
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