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Satsningsområder 201 7
Felles satsningsområder for kommunale barnehager

Lederskap
Leke og læringsmiljø
Pedagogisk dokumentasjon
Språk og kommunikasjon
Realfag

Vinterbro barnehages prioriterte satsningsområder
Sosial kompetanse
Kreativt lekemiljø
Barns medvirkning

F el les satsningsområder og
prioriterte områder i 201 7
I Vinterbro barnehage har vi jobbet på følgende måte med felles
satsingsområder :

Lederskap:
I forbindelse med omorganiseringen har rolleavklaring, ansvar – og oppgave -
fordeling vært viktige faktorer som vi har j obbet med. I arbeidet har vi blant
annet t att for oss begrepet «rolleklarhet» fra 10 – faktor undersøkelsen .
Teamleder - og pedagog – rollen har vært spesielt mye diskutert og klargjort.
I tillegg har vi opprettet en ny rolle kalt «flyver» og laget en rollebeskrivelse til
denne. T eamlederne og sty rer har deltatt i en kursrekke sammen med de øvrige
kommunale barnehagene hvor pedagogisk utviklingsarbeid har vært i fokus.
Gjennom dette har lederskapet og samarbeidet rundt barnehagens pedagogiske
utviklingsarbeid blitt tydeliggjort.
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Leke og læringsmiljø
I Vinterbro barnehage vil vi bidra til at alle barna skal oppleve glede, humor,
spenning og engasjement gjennom lek; alene og sammen med andre.

For å få til dette har de voksne:
Utviklet et god leke – og læringsmiljø (inne og ute)
Lagt til rette for frilek og organisert lek
Gitt barna nye impulser og inntrykk, og bidratt med ideer som
stimulerer kreativiteten
Veiledet barn som ikke behersker lekekodene, og hjulpet disse til å
komme inn i god lek

Pedagogisk dokumentasjon
Dokumentasjon synliggjør praksis, mens pedagogisk dokumentasjon utvikler
den. I Vinterbro kan dokumentasjoner være bilder, tekst, video, fortellinger,
barns arbeid, en plan eller et vurderingsverktøy. Det er først når personalet
reflekterer, setter det i e n sammenheng og utfordrer egen praksis og tenkemåter
at dokumentasjonene blir til pedagogisk dokumentasjon.
Hos oss benyttes pedagogisk dokumentasjon på basemøter, i refleksjonstiden og
noe sammen med barna ute på basene.

Språk og kommunikasjon
Språksti mulering er en av barnehagens viktige oppgaver og i barnehagen skal
barna møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø .

Et godt språkmiljø betyr at der finnes og gis rom for mange ulike former for
kommunikasjon gjennom fysiske, estetiske og verbal e uttrykk. Uttrykksformene
kommer til syne i uformelle og formelle læringssituasjoner i
barnehagehverdagen.

Gjennom ulike språkuttrykk har barna i Vinterbro barnehage:
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Blitt lyttet til og gitt tid til å u ttrykke seg
Fått en positiv holdning til tekst, rim, regler, sang
Blitt kjent med tal l og bokstaver, samt stimulert til å lytte til lyder og
rytme i språket
Utviklet positive relasjoner i lek gjennom fokus på kommunikasjon

Realfag
I barnehagen er realfagene i hovedsak forankret i fagområdene antall, rom, form
natur, miljø og teknikk.
Hos oss har:

Realfag vært knyttet inn i lek og hverdagsaktiviteter.
Det fysiske læringsmiljøet inne og ute har vært tilrettelagt slik at barna
har fåt t rike og varierte læringsmuligheter innen realfag.

I Vinterbro barnehage har følgende satsingsområder vært i fokus i 2017:

Sosial kompetanse
Kreativt lekemiljø
Barns medvirkning

Sosial kompetanse:
I arbeidet med sosiale kompetanse har personalet:

Fokusert på utvikling av basis - /sosial kompetanse hos barn og forsterket
god sosial atferd
Jobbet for at alle barna har hatt det godt i barnehagen og at de har følt
tilhørighet i barnegruppen
Snakket med barna om å hjelpe og inkludere hverandre, og om det å være
en god venn
Lagt til rette for lek gjennom å skape gode lekemiljøer og aktiviteter som
krever samspill og samarbeid
Grepet inn når noe negativt har skjedd mellom barna
Vært gode rollemodeller
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Kreativt lekemiljø
Natur og friluft stimulerer til fantasi og kreativitet hos barn og gir inspirasjon til
lek og kunstnerisk utfoldelse. I utformingen av det kreative lekemiljøet har
personalet:

Lagt til rette for fellesopplevelser i natur og friluft og benyttet den nye
kunn skapen som utgangspunkt for videre læring, fellesskap og glede.
Tatt utgangspunkt i barnas fantasi, ideer o g kreativitet i utformingen av
miljøet

I forhold til lekemiljøet ute har vi hatt følgende tiltak:
Vi utforsker naturen hver dag både innenfor og ut enfor barnehagegjerdet.
Vi har vår egen kjøkkenhage som utvikles hvert år.
Vi gjennomfører ulike eksperimenter sammen med barna innenfor
områdene fysikk og kjemi.

Barns medvirkning
Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på det som vedgår dem i
barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan rette n til
medvirkning pra ktiseres, er avhengig av barns alder og funksjonsnivå.

I Vinterbro barnehage ivaretas barns medvirkning på følgende må ter:
Personalet oppmuntrer barna til å formidle egne følelser, tanker og
meninger
Personalet oppmuntrer barna til å undre seg og stille spørsmål.
Barnehagens pedagogiske praksis tar utgangspunkt i barnas initiativ og
interesser
Personalet tar barns innspi ll på alvor og finner løsninger sammen med
barna .

Nærmiljø som f elles tema for hele barnehagen :
Nærmiljø er et tema som har gitt oss mange fine prosjektmuligheter. Hva de
ulike basene/gruppene har hatt fokus på innen dette fellestemaet har vært
avhengig a v hva barna har vært opptatte av i nærmiljøet sitt.
Noen a v prosjektene som har foregått høsten 2017 er:

Meg selv, huset og familien min
Naturen rundt oss
Fuglene i skogen
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Tiltak og effekt av tiltak 201 7
1) Videreutvikle barnehagen gjennom ny organisering:

Videreutvikle barnehagen gjennom ny organisering og få dette til å virke
optimalt slik at barn og voksne utvikles og trives og våre målsettinger
oppnås.

Vi har nå drevet barnehagen som en basebarnehage i 1,5 år og vi driver
kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle barnehagen i denne formen
gjennom våre interne møter, refleksjonstid, plantid og på planleggingsdager
I inneværende år prøver vi ut en fastere struktur gjennom å dele barna inn

i aldersinndelte grupper 3 dager i uken . Det er også knyttet faste voksne til
de ulike gruppene. For å avlaste trykket på rommene inne, er da flere
gr upper ute på tur 3 dager i uken , annenhver uke. De øvrige gruppene
driver med prosjekter innendørs. Dette fungerer veldig bra. Barna har sterk
tilhørighet til sine grupper når de er sammen samtidig som de kan være
sammen med de øvrige barna i deler av dagen.

Vi ønsker å være mest mulig sammen med barna og avvikler minimalt med
møter i kjernetiden. Noen møter må vi imidlertid ha for dokumentasjon,
planleggi ng, refleksjon og vurderinger. Til formålet benyttes personalmøter,
teamledermøter, felles plantid for pedagogene og assistentforum.

Ellers er bruken av rommet som den 3 pedagog vesentlig i vår organisering.
I den sammenheng har vi laget fine og innholdsr ike rom som benyttes aktivt
av barna.

2) Revidering av visjon og kjerneverdier
Vi ønsker nå etter endt omorganisering og revidere og videreutvikle
eksisterende visjon med kjerneverdier slik at disse henger godt sammen
med gjeldende retningslinjer og vår pedagogiske praksis.

Vi er enda ikke kommet til denne revideringsprosessen. I første omgang
deltar pedagogene og styrer på en kursrekke sammen med de øvrige
pedagogene i de kommunale barnehagene med mål om at vi sammen skal
revidere barnehagenes felles pe dagogiske plattform. Når dette er gjort, blir
det naturlig å se på egen visjon med kjerneverdier da de må knyttes opp
mot den felles kommunale plattformen.

3) Videreutvikle arbeidet med prosjekt, refleksjon og pedagogisk
dokumentasjon

Vi ønsker å utarbeide en felles praksis bla. gjennom å utarbeide felles maler
for prosjektarbeid, prosjek trapporter og refleksjonsarbeid. I den
sammenheng henter vi inspirasjon og ideer gjennom kursrekken som
pedagogene og styrer deltar på sammen med de øvrige kommunale
barneha gene.
Vi prøver nå ut en didaktisk plan i vårt planleggingsarbeid samt en ny m al
ift. planlegging, utvikling, vurdering og refleksjon av prosjektarbeidet i
barnehagen.
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4) Videreutvikle våre satsingsområder; medvirkning, friluftsliv og
kreativt lekemiljø.

Kreativt lekemiljø:
I forbindelse med omorganiseringen fikk det fysiske innemiljøet et stort løft.
I år ønsker vi å løfte uteområdet vårt slik at også det stimulerer til allsidig
aktivitet, lek og kreativ utfoldelse for barna i alle aldre.

- Dette ble gjort i samarbeid med FAU våren 2017.

Medvirkning:
Barnehagens utforming med ulike funksjonsrom gir barna mulighet til å
medvirke til hvordan de ønsker å bruke deler av dagen sin ut i fra hva deres
ønsker og interesser er.
Barnas medvirkning k ommer til utrykk gjennom de ulike aktivitetene som
tilbys og hvordan de ulike funksjonsrommene utformes

5) Fokus på nærvær og tett oppfølging av fravær
Sykefravær følges ofte og tett opp av styrer. Utgangspunktet er rutinene
etter IA - avtalen. I tillegg holder styrer kontakt med arbeidstaker både via
telefon, mail og jevnlige oppfølgingsmøter.
Langtidssyke inviteres inn på personalmøter, plandager og sosiale
begivenheter. Vi forsøker også hele tiden å finne muligheter for at den
sykemeldte kan kom me litt tilbake ved å tilby tilrettelagte
arbeidsoppgaver/arbeidstid.

- Vi er kommet langt i dette arbeidet. Sykefraværet er kraftig redusert
og personalet er fleksible og flinke til å tilrettelegge for hverandre ved
behov.

Foreldre undersøkelsen (Udir) 2017 :
Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i november 2017:

Svarprosent: 42,86 %
Tilfredshet generelt: 4,3
3 områder som barnehagen vil ha spesielt fokus på:
Foreldreinformasjon, barnehagens mattilbud og hygienen i
barnehagen.
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Utvikl in gsmel di ng 201 8
De viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten i barnehagen i 2018:

For å videreutvikle felles pedagogisk praksis i tråd med ny Rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver samt nasjonale og lokale føringer, har
kommunale barnehager i Ås valgt satsingsområde ne lek, livsmestring og
prosjekterende arbeidsmåter.

I Vinterbro barnehage ønsker vi å ha fokus på følgende tiltak tilknyttet disse
områdene:

Lek:
Inspirere til ulike typer lek
Legge til rette for og utvikle ulike leketemaer
Veilede barna
Bidra aktivt til at alle kommer inn i lek
Bidra til trivsel og glede i lek
Organisere tid og rom for lek
Benytte kulturelle ulikheter som en ressurs i lek
Bidra til den gode barndommen - gi barna mulighet for lek som kilde til
trivsel

Livsmestring:
Legge til rette for at alle har det bra, både fysisk og psykisk
Verdsette individualitet og bidra til at barna får styrket selvtillit og et godt
selvbilde
Legge til rette for at alle opplever sosial tilhørighet i barnehagen
Sikre at alle barn blir sett, hørt og får medvirke i eg en barnehagehverdag
Bidra til at barna gjenkjenner egne følelser og lærer å regulere disse.
Iscenesette miljøer og situasjoner for barna som gir både utfordringer og
mestring
Oppmuntre, motivere og inspirere
Verdsette, synliggjøre og forsterke prososiale h andlinger som å hjelpe og
inkludere .

Prosjekterende arbeidsmåter:
Prosjekt er å forske på nye løsninger og finne andre måter og se verden
på. Når vi jobber i prosjekt gir dette oss mulighet til å jobbe med samme
tema over tid og også gi oss mulighet til å gå i dybden. I Vinterbro
barnehage jobber vi ikke ift. et felles p rosjekt, men et felles tema. Ut fra
dette springer det ut mange små og store prosjekter som baserer seg på
og gjenspeiler barnas interesser og alder. Vi har i løpet av 2017 ønsket å
utarbeide en felles praksis og mal for prosjektarbeid, prosjektrapporter og
refleksjonsarbeid i barnehagen. I den sammenheng har vi utarbeidet en
felles mal for prosjektplan og prosjektarbeid som nå prøves ut på de ulike
basene.
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Annet:
IKT:
I ny rammeplan for barnehagene er det blitt et krav om at personalet skal bruke
digita le verktøy i det pedagogiske arbeidet med barn. For å oppfylle
rammeplanens føringer er det et sterkt behov for å bedre de digitale løsningene
og verktøyene i barnehagene. Med dagens utstyr og digitale muligheter i
barnehagene, er det ikke rom for å imøtek omme rammeplanens lovpålagte
føringer. Det er derfor ønskelig at det settes av midler til IKT - utstyr, opplæring
i bruken av utstyret og kompetanseheving på hvordan verktøyene kan benyttes i
det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆ R:
Som IA - bedrift følges alt fravær tett opp av styrer og tilretteleggingsmulighetene
blir kontinuerlig drøftet.I de fleste tilfellene greier vi i stor grad å tilrettelegge for
den enkeltes behov. Ved flere sykemeldinger, blir dette imidlertid svært
vanske lig da tilretteleggingene medfører at de øvrige ansatte tar på seg flere
oppgaver for å avlaste dem som er i gradert sykemelding. Skjer dette over tid,
blir de øvrige i personalgruppen overbelastet og flere får belastningsskader og
blir syke.

VIKARER:
Vi bruker mye tid på anskaffelse av vikarer. Når vi imidlertid har bruk for dem,
opplever vi ofte at de er opptatte andre steder. Dermed går vi underbemannet
ved sykdom opptil flere ganger. For noen år siden hadde vi et meget høyt fravær
her i barnehagen. So m tiltak da, satte jeg inn en ekstra pedagog og en ekstra
assistent på topp i tillegg til den faste grunnbemanningen . Lønnen til disse to ble
finansiert gjennom sykerefusjoner. I løpet av utprøvningsåret gikk sykefraværet
drastisk ned, så mye at jeg ikke l engre hadde råd til å opprettholde de to ansatte
p å topp. Det er vanskelig å si om mine tiltak med ekstra ansatte på topp var
hovedforklaringen på at sykefraværet gikk ned. Jeg tror imidlertid at det hadde
en enorm psykisk og fysisk effekt på da ansatte å vite at vi alltid hadde noen
ekstra ansatte å gå på ved fravær . Disse kjente barnehagen ut og inn og kunne
bistå hvor som helst og når som helst. På den måten slapp det øvrige personalet
å bruke mye tid på opplæring og veiledning av nytilsatte og dagen gikk rundt på
en utmerket måte.
Med dette som utgangspunkt, hadde det vært spennende å se nærmere på
sammenhengen mellom bemanningsnorm og sykefravær i barnehagene. Kanskje
ny tenkning her kan gjøre barnehagene enda mere effektive, høyne kvaliteten ,
sikre kontinuit et og sammenheng o g medføre til mindre sykefravær.
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