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1. Innledning  
 

Det har skjedd store endringer i barnehagesektoren de siste årene. Det har vært 

omlegging i forhold til finansieringen fra øremerking til rammefinansiering. Det er 

gjort mange endringer i barnehageloven blant annet ny formålsparagraf, krav 

om norskferdigheter, plikt til å samarbeide ved overgang fra barnehage til skole 

og SFO, skjerpet pedagognorm samt bemanningsnorm. Det er også kommet ny 

revidert rammeplan. 

 

Regjeringens tre hovedmål for barnehagesektoren i årene som kommer: 

1. Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 

2. Styrke barnehagen som læringsarena 

3. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap  

 

I Ås kommune finnes det barnehager av svært varierende størrelser og med 

ulike eiere. Geografisk ligger barnehagene spredt rundt om i hele kommunen. 

Det jobbes godt i barnehagene i Ås, alle har barnets beste i fokus og ønsker å ha 

god kvalitet på barnehagetilbudet. Fremover skal det satses tungt på tidlig 

innsats og tverrfaglig samarbeid.  

 

I Ås kommune  er det full barnehagedekning. Behovet for barnehageplasser har 

vært synkende de 3 siste årene grunnet lave fødselstall og lite utbygging. 

 

Tilstandsrapporten baserer seg på tall barnehagene har rapportert for i 2018, 

samt styrernes kartlegginger og vurderinger i egen barnehage.   

 

1.1. Forskrifter og styringsdokumenter 

Lov om barnehager:  

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html  

Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver: 

Rammeplanen er en forskrift til lov om barnehager og gir retningslinjer for 

barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-

barnehagen-bokmal2017.pdf 

I rammeplanen er det beskrevet fagområder som dekker et vidt læringsfelt.  

Fagområdene skal gjenspeile områder av egenverdi og interesse for barn og 

barnehagene skal se fagområdene i sammenheng. Fagområdene skal derfor 

være en gjennomgående del av barnehagens innhold. De opptrer sjelden alene 

men som regel samtidig under prosjektarbeid og i forbindelse med barnehagens 

hverdagsaktiviteter.   

 

Alle barnehager utarbeider en årsplan. Årsplanen har flere funksjoner, blant 

annet så skal den være arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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virksomheten i en bevisst og uttalt retning og dokumentere barnehagens valg og 

begrunnelser. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg og gi 

informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, 

barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Den skal inneholde 

informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning lek, læring, 

dokumentasjon, vurdering, barns medvirkning og rammeplanens 7 fagområder. 

Barns overgang fra barnehage til skole skal også nedfelles i årsplanen. Det er 

mulig å lese årsplanene til barnehagene på deres hjemmesider. 

 

2. Hovedområder 

 

2.1 Barnehager og antall barn. 

 

Pr.15.12.2018 var det 7 kommunale og 14 ikke-kommunale barnehager i Ås. 

2 av de ikke-kommunale barnehagene er familiebarnehager. De ikke-kommunale 

barnehagene har ulike eiere, eierformer og er forholdsvis små enheter 

sammenlignet med kommunale barnehager. 

 

Tilbudet er mangfoldig, og barnehagene har ulike profiler og satsningsområder. 

Organiseringen varierer en del, noen har avdelinger og andre har organisert 

barnegruppa i baser. Noen har aldersblandede grupper, mens andre har 

organisert grupper etter fødselsår. 

 

Fordeling barn i kommunal og ikke-kommunal barnehage: 

Antall barn i barnehage pr. 

15.12.18 

Antall barn i kommunale 

barnehager 

Antall barn i ikke- 

kommunale barnehager 

1119 594 525 

 

Det har de siste årene vært overkapasitet på barnehageplasser i Ås kommune. 

Ås kommune har derfor valgt å stenge flere kommunale avdelinger for å tilpasse 

tilbud og etterspørsel. Et videre overskudd på barnehageplasser kan utfordre 

driftsgrunnlaget, samt vanskeliggjøre bevaringen av trygge og forutsigbare 

arbeidsplasser i både kommunale og ikke-kommunale barnehager. 

 

2.2 Personalet i barnehagen. 

 

Ifølge barnehageloven §17 og §17 a skal alle barnehager ha styrer og 

pedagogiske ledere med godkjent utdanning. Fra 1.8.2018 ble det innført 

lovendringer i forhold til pedagogisk bemanning samt innført minimumsnorm for 

grunnbemanning i barnehagen. 

 

Lovendringen er tydelig på at det skal være en pedagog per 7 barn under tre år 

og en pedagog per 14 barn over tre år. Grunnbemanningsnormen som trer i kraft 

for fullt fra august 2019 lovfester et krav om minimum én voksen per tre barn 
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under tre år, og én voksen per seks barn over tre år jf. barnehageloven § 18. I 

praksis betyr lovendringene at barnehagene må redusere antall barn og/eller øke 

antall ansatte. Lovendringen gir også barnehagene mindre fleksibilitet med 

hensyn til opptak av barn og inntekter. 

 

Stillinger og personale i barnehagene: 

Tallene er hentet fra årsmeldinger for barnehager (Basil) per 15.12.18 

Barnehage Styrer 

årsverk 

Pedagog 

årsverk 

Av disse 

pedagoger 

med 

tilleggs 

utdannelse  

Av disse 

pedagoger med 

dispensasjon fra 

utdanningskravet 

Fagarbeid

erårsverk 

Assistent 

årsverk 

Sagaskogen 1 8 3 0 6 2 

Tunveien 1 7  1 3 6,5 

Søråsteigen 1 9 4 0 6,5 5,4 

Frydenhaug 1 7 1 0 3 4 

Solbergtunet 1 16 5 0 13 4 

Vinterbro 1 9 3 0 11 1 

Togrenda 1 3 0 1 2 4 

Do-Re-Mi familie- 

barnehage 

0,20 0,22 0 0 0 1 

Pingvinen 

familiebarnehage 

0,04 0,27 0 0 1 1 

Dysterlia 1 4 0 0 3,70 2,30 

Haugtussa 1 5 0 0 0 7 

Kaja 1 4 1 1 0 5,20 

Knerten 1 3,30 0 0 1 2,80 

Kroerbarnehagen 0,10 2 1 0 0,60 1 

Løvstad 

naturbarnehage 

1 4 0 0 2 3 

Moerlia 1 5,10 0 0 1 5,30 

Orrestien 1 6 0 0 1 6 

Rustadporten 1 6 0 1 3 5 

Sjøskogen 1 6 1 1 2 6,40 

Tamburbakken 1 4 0 2 (1 varig) 2 2,50 

Åkebakke 1 6 0 0 4 2 

 

Totalt er det rapportert 276,83 årsverk i barnehagene 

 

Den nye pedagognormen kan gjøre det mer utfordrende å rekruttere kvalifiserte 

barnehagelærere til barnehagene i Ås i fremtiden, og det vil derfor være 

nødvendig å sette mer fokus på rekrutteringsarbeid fremover. 

 

De kommunale barnehagene tok imot ti lærlinger, og de ikke- kommunale 

barnehagene tok imot to lærlinger for barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2018. 

Tre av de kommunale barnehagene og tre av de ikke-kommunale barnehagene 

tok også imot studenter fra barnehagelærerutdanningen. Barnehager som tar 

imot studenter, har godkjente veiledere og praksislærere.  
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Det er et ønske om at antall lærlinger i barnehagene økes. Det er viktig at 

rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere blir prioritert slik at sektoren kan 

møte utfordringen med økt krav til fagutdannet personale.  

 

2.2.1 Sykefravær 

 

Ås kommune samt flere av de ikke-kommunale barnehagene er IA-bedrifter og 

følger retningslinjene for sykefraværsoppfølging. jf. IA avtalen. Det jobbes 

kontinuerlig med å redusere sykefraværet i barnehagene.   

 

Styrerne har lenge hatt et godt og langsiktig fokus på både forebyggende tiltak, 

og tett oppfølging av de sykemeldte. En stor andel av de sykemeldte er gravide 

arbeidstakere. Det har vært samarbeidet tett med bedriftshelsetjenesten og 

jordmor slik at denne gruppen skulle klare å stå så lenge som mulig i jobb.  

 

I den nye IA-avtalen 2019-2022 har forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og 

BHT-honorar for IA-virksomheter blitt fjernet som virkemiddel. Kostnadene for 

BHT-konsultasjon og forebygging/tilrettelegging vil ikke lenger bli dekket av NAV 

og må derfor dekkes av den enkelte barnehage. Midlene er brukt til ergonomisk 

tilrettelegging, samtaler med jordmor, samt ekstra personell noen timer daglig, 

slik at de som har hatt behov kan få avlastning i de tyngste periodene på dagen. 

Særlig for de gravide og de langtidssykemeldte har dette vært et viktig ledd i 

tilretteleggingen.  

 

2.3 Barnehagebasert kompetanseutvikling 

 

Det er et mangfold av barnehager med ulike satsningsområder i Ås. Flere av 

satsningsområdene går igjen slik som lek, bærekraftig utvikling, livsmestring og 

språk. Det har vært arrangert flere felles kompetansehevingstiltak, både eksternt 

og internt i barnehagene med disse temaene.  

 

Alle barnehager har hatt egne eller felles kompetanseplaner med tiltak. De 

kommunale barnehagene har i 2018 fulgt «Pedagogisk utviklingsplan for 

barnehager og skoler 2018-2021». Felles satsningsområder i denne er lek, 

livsmestring og prosjekterende arbeidsmåter. Sammen med skole; gode 

overganger og bærekraftig utvikling. I tillegg har de kommunale barnehagene 

hatt fokus på sin egen «Felles pedagogisk plattform» som ble revidert i 2018 

samt fysisk miljø ute og inne. De kommunale barnehagene har gjennomført 

nettverkssamlinger på tvers av barnehagene. Nettverkene har vært ledet av 

styrere og pedagoger, og har blitt avholdt ca. 8 ganger i året. Kompetansen har 

blitt delt med resten av barnehagene gjennom nettverkene. Fra 2019 planlegges 

det nettverk på tvers av alle barnehagene i Ås. 

 

Fra 2019 etableres det en ny regional barnehagebasert kompetanseordning for 

Viken. Dette innebærer at kommunene ikke lenger mottar kompetansetilskudd til 
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barnehagene fra fylkesmannen. Alle barnehageeiere skal isteden melde behov 

gjennom lokale læringsnettverk. Innmeldte behov vil bli vurdert ut ifra 

satsningsområder og prioriteringer bestemt av den regionale ordningen.  

 

Barnehagesektoren i Ås har et stort mangfold i eierskap, størrelse, organisering, 

personal- og barnegrupper. Mangfoldet stiller ulike krav til pedagogisk ledelse i 

barnehagen. På bakgrunn av kartlegging i alle barnehagene ser barnehagene et 

behov for å melde kompetanseheving på området pedagogisk ledelse for alle 

ansatte. Barnehagene har videre et behov for å satse på digital kompetanse og 

barnet som en del av samfunnet. Kartleggingen er gjort på bakgrunn av samtaler 

med ikke- kommunale barnehager, observasjoner, pedagogisk dokumentasjon 

samt gjennomføring av utdanningsdirektoratets «ståstedsanalyse». 

 

I 2018 var det 2 pedagogiske ledere som gjennomført videreutdanning for 

pedagoger og 11 assistenter som fullførte barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

 

2.4 Barn med behov for tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp  

 

Per 15.12.2018 er det 32 barn fra Ås, og 2 barn fra andre kommuner som hadde 

vedtak etter barnehagelovens § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp eller vedtak 

etter barnehagelovens § 19 g Barn med nedsatt funksjonsevne. Dette utgjør ca. 

3 % av totalt antall barn i barnehagene.  

 

Per 12.12.2018 brukes det 85 timer per uke på spesialpedagog og 45 timer per 

uke på støttepedagoger fordelt på til sammen 15 barnehager. Videre brukes det 

268 timer per uke på assistent fordelt på 8 barnehager. 37,7 timer av 

støttepedagogtimene og assistenttimene ble brukt på barn bosatt i andre 

kommuner. Disse timene blir refundert fra barnets bostedskommune. 

 

Spesialpedagogene er ansatt i Ås PPS og kommer ut i barnehagene for å veilede 

personalet samt ha enkelttimer med barn med vedtak om spesialpedagogisk 

hjelp. Det er tilsammen 4,8 årsverk spesialpedagoger ansatt ved Pedagogisk 

Psykologisk Senter (PPS) som arbeider med barn med vedtak samt systemarbeid 

i barnehagene i Ås. 

 

Som en del av omorganiseringen i Ås kommune, arbeides det med å styrke det 

tverrfaglige samarbeidet om barns helhetlige livsløp. Det jobbes med å etablere 

et helhetlig pedagogisk støttesystem nærmere barna, som skal bidra til å styrke 

arbeidet med tidlig innsats og et opplevd inkluderende felleskap. De pedagogiske 

ressursene i støttesystemet skal være målrettede, fleksible og iverksettes hurtig.  

Dette skal bidra til at det utvikles et inkluderende og bærekraftig samfunn der 

alle deltar i felleskap med andre.  I den sammenheng har det blitt igangsatt et 

prosjekt som skal se på hvordan spesialpedagogisk hjelp i barnehagene 

organiseres. Foreløpig planlegges det en forsterket barnehage i Ås nord og en i 

Ås sentrum. En forsterket barnehage er en barnehage hvor personell, 
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kompetanse, lokale, utstyr og uteområdet er tilpasset barn med spesielle behov. 

Videre jobbes det for å utvikle systemer som kan gi mer kompetanse nærmere 

barna ved å satse i større grad på støttepedagoger som utøvere av spesial-

pedagogisk hjelp fremfor assistenter. 

 

2.5 Minoritetsspråklige barn 

 

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, fortsetter å øke 

nasjonalt. Snittet er nå 85,3%. Det er den høyeste andelen som er målt 

(Kommunebarometeret 2019). I Ås går 86% av barna med minoritetsbakgrunn i 

barnehage.  Ved rapporteringen pr. 15.12.18 var det 226 barn med 

minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene. Minoritetspråklige barn defineres 

som de med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Det er 

13 barnehager som har barn med minoritetsspråklig bakgrunn i sine grupper.  

 

3. Tilsyn 
 

Kommunen er jf. barnehagelovens § 8 lokal barnehagemyndighet. Kommunen 

skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 

regelverk. 

Kommunen fører jf. barnehagelovens § 16 tilsyn med alle barnehager i 

kommunen og kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. 

Hvilke områder det skal føres tilsyn på, hvilken tilsynsmetode som skal benyttes 

og hvilke barnehager som skal ha tilsyn, vurderes av barnehagemyndigheten på 

bakgrunn av risikoanalyser. Tilsynet kan være skriftlig eller stedlig, planlagte 

eller hendelsesbaserte. Hendelsesbaserte tilsyn gjøres på bakgrunn av varsler 

eller klager fra foresatte, ansatte eller andre. 

Totalt førte barnehagemyndigheten tilsyn med 22 barnehager i 2018. Høsten 

2018 ble det gjennomført skriftlig tilsyn med 21 kommunale og ikke- kommunale 

barnehager/familiebarnehager hvor tema var iverksetting av ny rammeplan. I 

tillegg ble det gjennomført ett hendelsesbasert tilsyn. 

 

4. Økonomi 

 
Fra og med 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Ås kommune gir 

jf. barnehagelovens § 14 driftstilskudd til alle godkjente private ordinære 

barnehager per heltidsplass. Jf. forskrift om tilskudd til private barnehager 

beregnes driftstilskudd ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per 

heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager, fratrukket 

administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på 

pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år 
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før tilskuddsåret. Finansieringsordningen oppleves som lite forutsigbar for de 

ikke- kommunale barnehagene da den vanskeliggjør god økonomisk planlegging.  

I 2018 var tilskuddssatsen henholdsvis kr 195 528 pr barn 0-2 år og kr 92 702 pr 

barn 3-6 år. Da Ås kommune ikke har egne familiebarnehager får 

familiebarnehagene nasjonal sats. I 2018 var nasjonal sats for driftstilskudd til 

familiebarnehager kr 158 200 pr barn 0-2 år og 118 900 pr barn 3-6 år. 

Barnehagelovens § 15 Foreldrebetaling og «Forskrift om foreldrebetaling i 

barnehage» gir regler for fastsettelse av foreldrebetalingen. Stortinget fastsetter 

årlig en maksimalgrense for foreldrebetaling. Forskriften sier at kommunen skal 

sørge for at foresatte minimum får 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 

og 50 % for barn nummer 3 eller flere. Forskriften sier videre at kommunen skal 

ha en ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. 

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt 6 % av 

husholdningens samlede personinntekt og være begrenset oppad til 

maksimalgrensen for foreldrebetaling. Kommunen skal i tillegg gi fritak for 20 

timer per uke til alle tre, fire og femåringer etter en inntektsgrense fastsatt av 

stortinget. 

I 2018 ble det gitt 30 % søskenmoderasjon til 278 barn og 50 % søsken- 

moderasjon til 14 barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager. 

Søskenmoderasjonen utgjorde tilsammen ca. 2 841 471 kr. I tillegg fikk 139 

husholdninger og 166 barn innvilget redusert foreldrebetaling, av disse fikk 99 

barn gratis kjernetid. Inntektsredusert foreldrebetaling utgjorde tilsammen ca. 

2 110 600 kr. 
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5. Kommunale enheter  
 

5.1 Solbergtunet barnehage  

 

Informasjon om barnetall: 143 (51 små, 92 store)  

Informasjon om godkjent leke- og oppholdsareal: 1044m2   

Oppfylt pedagognorm: Ja                                             

Oppfylt bemanningsnorm: Ja 

 

Barnehagens satsningsområder: 

Solbergtunet følger Ås kommunene sin utviklingsplan for barnehager og skoler. 

Felles satsningsområdene er lek, livsmestring, prosjekterende arbeidsmåter. 

Sammen med skole; gode overganger og bærekraftig utvikling. 

Felles prosjekttittel for barnehageåret 2018 er; “Barns møte med ulike 

relasjoner”, dette har vært førende for hvordan de ulike avdelingene har jobbet 

med relasjoner i samarbeid med barna.  

Digitale verktøy er et av områdene vi har stort fokus på da dette har fått en 

større plass i rammeplan – Solbergtunet har jobbet for at ansatte og barn skal 

være aktive sammen i bruken av digitale verktøy - samtidig som digitale verktøy 

skal brukes bevisst og ikke som en arbeidsmåte. 

Solbergtunet har hatt fokus på prosjekterende arbeidsmåter, som gir mulighet til 

å gå i dybden av temaer slik at en får flere perspektiver, nye erfaringer og kan 

skape felles kunnskap. Se barnehagens årsplan for mer utdypende informasjon:  

http://www.as.kommune.no/cppage.352096.no.html 

 

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling: 

Solbergtunet følger kompetanseplanen for de kommunale barnehagene i Ås 

kommune. Det har blitt dannet nettverk for pedagoger og styrere på tvers av de 

kommunale barnehagene. Nyansatte har får tilbud om introduksjonskurs i Reggio 

Emilia filosofien. Førstehjelpskurs. 

1 fagarbeider tar barnehagelærerutdannelse på deltid, 3 av pedagogene tar 

videreutdanning i regi av Udir. Styrer tar master i utdanningsledelse 

Barnehagens utfordringer: 

Tilflytting til Solberg – full barnehage 

Sykefravær 

 

http://www.as.kommune.no/cppage.352096.no.html


5.2 Frydenhaug barnehage

Informasjon om barnetall: 71 (21 småbarn og 50 store barn)
Informasjon om godkjent leke- og oppholdsareal: 431 m2
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder
Frydenhaug følger kommunens Pedagogiske utviklingsplan 2018-2021.
Satsningsområdene er Lek – livsmestring og helse - bærekraftig utvikling. Felles
prosjekttittel i Frydenhaug barnehage var i 2017/2018: Frydenhaug barnehage i
dialog med nærmiljøet – og i 2018/2019: Frydenhaug barnehage møter
bærekraftig utvikling i dialog med naturen. Prosjekttitlene har vært førende for
hva de ulike prosjektarbeidene har dreid som om. Gjennom prosjektarbeidene
har Frydenhaug blant annet fokusert på refleksjon rundt voksenrollen, og “hvem
er jeg i møtet med barnet”. Barnehagens verdisyn, barnesyn og lærings- og
kunnskapssyn, har vært gjennomgående i all refleksjon. Frydenhaug har
gjennomgående hatt et stort fokus på prosjekterende arbeidsmåte og forståelser
tilknyttet dette. Se barnehagens årsplan for mer utdypende informasjon:
http: //www.as.kommune.no/cppage.351903.no.html

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:
Frydenhaug følger kompetanseplanen for de kommunale barnehagene i Ås, og er
med i nettverkene. Frydenhaug var på Nordiske impulser (mai 2018) og Nordisk
Reggio konferanse (november 2018).

3 av assistentene tar fagarbeiderutdannelsen, med avsluttende eksamen mars
2019.

Barnehagens utfordringer:
Frydenhaug barnehage ligger på Kajafeltet og i denne delen av kommunen har
det vært lite tilflytting av barnefamilier. Frydenhaug ligger rett ved NMBU, og har
tidligere hatt studenter som har hatt behov for barnehageplass - men studentene
de siste årene har kommet uten barn. Dette har påvirket antall søkere til
barnehagen og gjort at barnehagen gjennom hele 2018 har hatt ledige plasser.
Bemanningen har hele tiden blitt justert i forhold til antall barn. Dette har bidratt
til at flere ansatte har gått i midlertidige stillinger for å kunne imøtekomme
fleksibilitet i forhold til barneantallet.

http://www.as.kommune.no/cppage.351903.no.html


5.3 Sagaskogen barnehage

avdeling Rustad og avdeling Sagalund

Informasjon om barnetall: 72 (24 småbarn og 48
store barn)
Informasjon om godkjent leke- oppholdsareal: Rustad 170m2 / Sagalund 165m2
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder
Sagaskogen følger kommunens Pedagogiske utviklingsplan 2018-2021.
Sagaskogen jobber prosjekterende som innebærer en helhetstenkning oppimot
barns varierte læringsprosesser. I løpet av 2018 har Sagaskogen hatt et ekstra
fokus på at barna skulle få oppleve naturen og bruke den som arena for lek,
undring, utforsking og læring. Videre har Sagaskogen jobbet med at barna skulle
få ta del i kreative prosesser med utgangspunkt i deres interesser, samt
implementering av ny pedagogisk plattform. Se barnehagens årsplan for mer
utdypende informasjon: http://www.as.kommune.no/cppage.351993.no.html

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:
Sagaskogen følger kompetanseplanen for de kommunale barnehagene i Ås.
Sagaskogen har vært på flere eksterne kurs, samt at to av pedagogene leder
reflekterende team i kommunen. Alle ansatte deltok på førstehjelpskurs i 2018,
samt at flere ansatte har vært på Reggiokonferansen og det norske
reggionettverket- knutepunkt. Alle nyansatte har deltatt på Reggiokurs i
kommunen. Barnehagen har internt system for kompetanseheving, som
veiledning, fagmøter, refleksjonsmøter, pedagogisk dokumentasjon, god
refleksjon og delingskultur. Oppdaterte fagbøker og -tidsskrift er tilgjengelig for
alle ansatte.

Barnehagens utfordringer:
Sagaskogen barnehage består av to hus – begge bygd på 1970 tallet som
byggene bærer preg av. Begge husene har i perioder blitt tatt ut av
vedlikeholdsplaner pga usikkerhet tilknyttet både utvidelse og nedleggelse. Dette
har bidratt til at vedlikeholdet og oppgraderinger i perioder har blitt nedprioritert,
og etterslepet på enkelte områder har blitt stort. Se barnehagens nettsider for
mer utfyllende informasjon:http://www.as.kommune.no/sagaskogen-
barnehage.350451.no.html

http://www.as.kommune.no/cppage.351993.no.html
http://www.as.kommune.no/sagaskogen-barnehage.350451.no.html
http://www.as.kommune.no/sagaskogen-barnehage.350451.no.html


5.4 Togrenda barnehage

Informasjon om barnetall: 36 (19 store og 17 små)
Informasjon om godkjent leke- og oppholdsareal: 201,95 m2
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder

Togrenda følger Ås kommunene sin utviklingsplan for barnehager og skoler.
Satsningsområdene er lek, livsmestring og prosjekterende arbeidsmåter.
Togrenda har jobbet med et felles prosjekt om bærekraftige prosesser. Det har
vært jobbet med å tilegne seg mer kunnskap om kreativ bruk av digitale verktøy
for bruk med og til barna. Neste år skal det jobbes med en felles prosjekttittel for
alle de kommunale barnehagene – «Barn av 100 språk -Barns stemmer i Ås». Se
barnehagens årsplan for mer utdypende informasjon:
http: //www.as.kommune.no/cppage.352392.no.html

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:

Barnehagen følger kompetanseplanen for de kommunale barnehagene i Ås.
Togrenda har vært med i nettverkene på tvers av de kommunale barnehagene,
samt at nyansatte har fått delta på Reggio kurs internt i kommunen. Barnehagen
har videre et internt system for kompetanseheving; som veiledning,
refleksjonsmøter og pedagogisk dokumentasjon. Alle ansatte deltok på
førstehjelpskurs i 2018.

Barnehagens utfordringer:

I lys av kommunens omstillingsprosjekt og ferdigstilling av Nordby barnehage
skal Togrenda fra august 2019 driftes under administrasjon av Vinterbro
barnehage med felles styrer og sekretærfunksjon. Barnegruppen reduseres fra
56 plasser til 42 plasser fordelt på 12 barn under tre år og 18 over 3 år. For å
innfri pedagog- og bemanningsnorm tilsettes det to nye pedagoger, samtidig
som personalgruppen reduseres med to assistent/ fagarbeider stillinger, samt
stedlig styrer/ sekretær ressurs. Utfordringen er å få til gode stabile overganger
til ny faglig og administrativ struktur for kommende barnehageår.

http://www.as.kommune.no/cppage.352392.no.html


5.5 Søråsteigen barnehage
og Søråsteigen barnehage avd. Brønnerud

Informasjon om barnetall: 98
Informasjon om godkjent leke- og oppholdsareal:
Søråsteigen 442,7 m2/Avd. Brønnerud 105,6 m2
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder

I barnehage året 2018 har kommunens pedagogiske utviklingsplan 2018-2021
og implementering av ny pedagogisk plattform vært i fokus for barnehagens
arbeid. Temaene lek, livsmestring, bærekraft og foreldrenes delaktighet har vært
fremtredende i barnehagen. Barnehagens fokus i det prosjekterende arbeidet har
vært «Nærmiljøets muligheter» og «Tilrettelegge og iscenesette for barns 100
språk». Se barnehagens årsplan for mer utdypende informasjon:
http://www.as.kommune.no/cppage.352258.no.html

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:

Søråsteigen følger kompetanseutviklingsplanen for de kommunale barnehagene i
Ås. Alle ansatte har deltatt på førstehjelpskurs, samt at tre ansatte har deltatt på
livredningskurs. Barnehagen har også deltatt på eksterne kurs/konferanser.
Oppdaterte fagbøker og -tidsskrift er tilgjengelig for alle ansatte. Barnehagen
har fokus på å gjennomføre ukentlige refleksjonsmøter på alle avdelinger,
ledermøter og interne kurs for å jobbe med kompetanseutvikling i hele
barnehagen. En pedagog har startet på master i barnehagepedagogikk, to
assistenter har tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og styrer har
startet på styrerutdanningen.

Barnehagens utfordringer:

Søråsteigen holdt en avdeling stengt barnehage året 2018/2019 pga lavt
barneantall i kommunen. Dette førte til en overtallighet i personalet.

Samtidig utgjorde ny pedagognorm det utfordrende å imøtekomme pedagogers
ønsker og behov for å jobbe redusert - f.eks for å ta videreutdanning på deltid,
ivareta familie eller egen helsesituasjon. Dette bidro til et høyere sykefravær og
enkelte fratredelser. Videre har det vært utfordrende å få tak i pedagoger i
utlyste vikariater.

http://www.as.kommune.no/cppage.352258.no.html


5.6 Vinterbro barnehage

Informasjon om barnetall: 86 (36 små, 50 store)
Informasjon om godkjent leke- og
oppholdsareal: 427,1 kvm
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder:
Felles satsningsområdene er lek, livsmestring og prosjekterende arbeidsmetode,
samt gode overganger og bærekraftig utvikling. Sistnevnte endte opp i en
“Bærekraftig Utstilling” i 2019. I Vinterbro er sosial kompetanse, lek og kreative
lekemiljøer ute og inne gjennomgående satsingsområder.
Etter ny rammeplan ble innført, ble det behov for å anskaffe nye digitale verktøy
samt utvikle kompetansen innenfor området. På slutten av 2018 fikk barnehagen
flere læringsbrett, flere prosjektorer og Apple – TV. Barnehagen vil derfor satse
videre på å øke kompetansen på bruken av digitale verktøy. Se barnehagens
årsplan for mer utdypende informasjon:
http: //www.as.kommune.no/cppage.352468.no.html

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:
Vinterbro følger kompetanseplanen i Ås kommune. Nyansatte får tilbud om
introduksjonskurs i Reggio Emilia filosofien, samt at nyutdannede pedagoger får
tilbud om veiledning. Barnehagens pedagoger og styrer har deltatt på
nettverkene som er igangsatt på tvers av de kommunale barnehagene. Flere
ansatte har deltatt på kurs i regi av bla. Fylkesmannen. Våren 2018 fikk samtlige
ansatte i barnehagen førstehjelpskurs. Barnehagen ønsker å være en lærende
organisasjon og være i kontinuerlig utvikling og endring. Som et ledd i dette har
barnehagen etablert en intern møtestruktur med refleksjonsmøter,
pedagogmøter, teamledermøter og personalmøter. Personalet benytter
hverandres kompetanser og veileder og støtter hverandre ved behov.

Barnehagens utfordringer:
Barnehagen har i 2018 hatt et høyt sykefravær og i den sammenheng brukt
mange vikarer. Når personaltettheten blir knapp og flere av de ansatte er
vikarer, kan dette gå ut over barnehagens pedagogiske tilbud. All tid prioriteres
til å være sammen med barna og alt av møtevirksomhet går ut. Barnehagen har
jobbet aktivt med sykefraværet ved å ha et stort fokus på helsefremmende
arbeidsplasser for å øke nærværet, blant annet med tiltak som understøtter et
godt arbeidsmiljø og en tilrettelagt arbeidsplass.

http://www.as.kommune.no/cppage.352468.no.html


5.7 Tunveien barnehage

Informasjon om barnetall: 98 (23 små og 52 store)
Informasjon om godkjent leke- og oppholdsareal: 448,8 m2
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder:
Barnehagen følger utviklingsplanen for barnehager og skoler. Tunveien har hatt
et ekstra fokus på satsningsområdet; Lek. Barnehagen har jobbet for at leken
skal ha en naturlig del i barnehagens hverdag. Barnehagen har løftet lekens
betydning i det prosjekterende arbeidet. Videre har Tunveien jobbet med
trafikksikkerhet. Barnehagen ble re sertifisert for 2019-2021 som «Trafikksikker
barnehage». Trafikksikker barnehage er et konsept utarbeidet for å kvalitetssikre
at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter
stiller. Videre har barnehagen hatt IKT som satsningsområde for å heve
personalets kompetanse og det pedagogiske tilbudet for barna. Dette arbeidet
skal videreføres neste år. Se barnehagens årsplan for mer utdypende
informasjon: http://www.as.kommune.no/cppage.352433.no.html

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:
Barnehagen følger kompetanseplanen for de kommunale barnehagene i Ås. Alle
ansatte deltok på førstehjelpskurs i 2018. Barnehagen deltar i nettverkene på
tvers av de kommunale barnehagene. Temaene i nettverkene har vært revidert
pedagogisk plattform, lek og prosjekterende arbeidsmetode. Refleksjon har vært
et grunnleggende fokus for å etablere en delingskultur på tvers av barnehagene.
Alle nyansatte har videre fått delta på Reggio-kurs i regi av Ås kommune, samt
flere kurs i regi av Fylkesmannen. Utover dette har Tunveien hatt fokus på arbeid
med pedagogisk dokumentasjon, møter, felles delings- og refleksjonskultur,
dialog og veiledning.

Barnehagens utfordringer:
Tunveien har redusert antall avdelinger på bakgrunn av nedadgående barneantall
i kommunen. Dette har medført til en kontinuerlig justering i forhold til antall
barn og bemanning. Tunveien består av 3 bygg som byr på noen utfordringer i
den daglige logistikken. Videre oppleves det som utfordrende med manglende
IKT kompetanse blant personalet.

http://www.as.kommune.no/cppage.352433.no.html


6.0 Ikke kommunale enheter

6.1 Sjøskogen barnehage

Informasjon om barnetall: 56
Informasjon om godkjent leke- og
oppholdsareal: 270 kvm
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder:
Lek og vennskap, språk.
Vi setter av tid til at barna skal få leke, vi deler i grupper og jobber med
relasjoner, både nye og gamle, så barna skal få flere å spille på. Det er viktig at
de voksne er tilstede og hjelper de barna som ikke alltid kommer inn i leken. De
voksne er med på å sette i gang lek, videreutvikle lek og verner om leken. Barna
lærer språk gjennom leken. Vi bruker språket mye i situasjoner som
av/påkledning, måltider o.l. hvor vi er bevisste på å benevne alt vi gjør, dvs at vi
bruker navn på klesplagg, kroppsdeler, pålegg m.m.

Se barnehagens hjemmeside for mer utdypende informasjon:
http://sjoskogen.barnehage.no/

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:
Vi har deltatt på felles plandager og kurs med kommunen, deltatt på ulike Pbl
kurs, refleksjonstimer i barnehagen, veiledning i barnehagen, har studenter fra
OsloMet.

Barnehagens utfordringer:
Jobber med å skape gode språktreningsarenaer for de fremmedspråklige barna.
Utfordrende ifht at de er på ulike nivåer og har ulik forståelse. Vi vil få en stor
utfordring når det gjelder økonomi i forhold til ny pedagognorm og ny
bemanningsnorm. Vi har et veldig stabilt personale med mye ansenitet og lite
utskiftning. Vi vil få lite fleksibilitet med den nye pedagognormen og må redusere
på antall barn for å innfri normen. Blir helt låst i forhold til å kunne ta opp nye
barn ila året, eksempelvis etter nyttår (tidligere regnes småbarna for store fra
det året de fyller 3, nå er det pr.1.8. det året de fyller 3), så det frigjøres ingen
plasser fra nytt år lenger.»

http://sjoskogen.barnehage.no/


6.2 Stiftelsen Kaja barnehage

Informasjon om barnetall:
Små barn: 14 Store barn: 24 (Planlagt økt til 26)
Informasjon om godkjent leke- og oppholdsareal:
Godkjent leke- og oppholdsareal på 228,2 kvm.
Oppfylt pedagognorm: Ja med god margin.
Oppfylt bemanningsnorm: Ja med god margin, også ved fravær. Det prioriteres å
sette inn vikar fra første fraværsdag, uansett fraværsgrunn.

Barnehagens satsningsområder
De siste årene har satsningsområde vært sosial kompetanse med fokus på
relasjonsbygging og lek. Mål: Alle barn skal føle seg bra nok som den de er! Se
barnehagens hjemmeside for mer utdypende informasjon:
http: //kaja.barnehage.no/

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:
Jevnlige kurs med relevans for barnehagens satsningsområde.
Refleksjon og faglig påfyll på planleggingsdager og personalmøter.
Oppdaterte fagbøker og -tidsskrift er tilgjengelig for alle ansatte.

Barnehagens utfordringer
Kaja barnehages utfordringer er hovedsakelig av økonomisk art. Følgende
forhold har stor påvirkning på vår økonomi og gir usikkerhet for de ansatte:
Færre søkere bl.a. som følge av utbygging av studentboliger i Skogveien.
Få søkere generelt i området, samtidig som kommunen planlegger bygging av
flere barnehager. Uforutsigbare tilskuddssatser som er varslet å bli lavere
kommende år. Liten, frittstående enhet uten mulighet til å omplassere personalet
ved evt behov for nedbemanning. Økte lånekostnader etter nødvendig
utbygging/ renovering av bygget.

Vår økonomi har hittil vært god på grunn av lave lånekostnader, men Kaja
barnehage er den eldste barnehagen i Ås og behovet for oppgradering har vært
stort lenge. Deler av bygget ble revet og bygget nytt i 2009. Resten av
bygningsmassen har vært preget av slitasje, dårlig isolasjon, upraktiske
romløsninger og manglende fasiliteter for personalet. Vi har derfor renovert den
eldste delen av bygget og fått et lite tilbygg. Prosjektet har ikke vært stort, men
ble kostbart sett i forhold til barnehagens størrelse og vil gi vesentlig økte
lånekostnader.

http://kaja.barnehage.no/


6.3 Haugtussa Steinerbarnehage i Ås

Barneantall: 52- pr. 15. 12. 2018
Godkjent leke og oppholdsareal: 350 m2
Oppfylt pedagognorm: Ja- 5 pedagoger
Oppfylt bemanningsnorm: Ja- 12 årsverk på
avdelingene

Barnehagens satsningsområder:

Trivsel og utviklende miljø
God rytme gjennom dagen, både for barn og voksne
Frilek og språk
Sansestimulerende miljø
Gode utearealer for mangfold i lek
God voksentetthet (alle møter er lagt til ettermiddag/kveld og pedagoger har
forberedelses tid med ekstra lønn eller fridager, og det settes inn vikar.)Vikar
settes inn fra første dag ved sykefravær.
Bærekraftig utvikling (Bygget har fått Ås kommunes miljøvernpris)
Økologisk mat (Vi har Debio gullmerke) Varm mat to ganger daglig for de minste
barna. Se barnehagens hjemmeside for mer utdypende informasjon:
http://haugtussabarnehage.no/

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:

Steinerhøyskolen- studier til barnehagelærer og jevnlige kurs for alle ansatte
Steinerbarnehage forbundet- årlige barnehagestevner hvor alle ansatte deltar
Ås kommune- kurs, møter og plandager
- Ås PPS-kurs
Follo krisesenter -kurs
Bedriftshelsetjenesten- ergonomikurs og div.
PBL- kurs
Utviklingsforum- kurs
Førstehjelperen AS- førstehjelpskurs

Haugtussa Steinerbarnehage har i 2018 hatt 5 studenter fra barnehagelærer
linjen på Steinerhøyskolen.

Barnehagens utfordringer

Uforutsigbar økonomi - tilskuddet fra kommunen varierer, og antall barn varierer
Overkapasitet på barnehageplasser i Ås
Fortsatt høyt lån på bygget
Lave lønninger -følger ikke tariff

http://haugtussabarnehage.no/


6.4 Rustadporten Barnehage SA

Informasjon om barnetall:59 barn
Informasjon om godkjent leke- og
oppholdsareal:307,4
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder:

Aktivt uteliv, lek og gode relasjoner
Se barnehagens hjemmeside for mer utdypende informasjon:
https://rustadporten.no/

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:

Kurs, både internt i barnehagen og eksterne foredragsholdere
Planleggingsdager og personalmøter
Avdelingsmøter og pedagogisk ledermøter
Førstehjelpskurs hvert år
To barneveiledere utdanner seg til barn og ungdomsarbeider

Barnehagens utfordringer:

Rustadporten Barnehage sine utfordringer er i hovedsak å fylle opp nok plasser i
barnehagen. Siden antall barn varierer, gir det også en uforutsigbar økonomi,
med tanke på tilskudd fra kommunen og foreldrebetaling. Det skal også bygges
nye kommunale barnehager, en av dem i nærheten av vår barnehage, noe som
vil gjøre det enda mer utfordrende med å fylle opp plassene.

Vi har et stort behov for oppgradering og fornying av både innemiljøet og
utemiljøet i barnehagen, da bygget og området er 20 år gammelt.

Sykefraværet

https://rustadporten.no/


6.5 Løvstad naturbarnehage SA

Barnetall: 38
Godkjent leke og oppholdsareal: 175,2 m2
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder

Løvstad naturbarnehage er en privat, foreldreeid barnehage som er medlem av
PBL – private barnehagers landsforbund. Barnehagen har IA-avtale.
Satsningsområdet første del av 2018 har vært «lek med farger». Fra nytt
barnehageår i august var satsningsområdet «jorda vår». I desember 2018 fikk
Løvstad naturbarnehage utdelt miljøvernprisen for sitt arbeid med naturen og
FNs bærekraftmål. Vi legger vekt på et godt samarbeid med foreldrene og har
skåret godt på brukerundersøkelsen i 2018. Se barnehagens hjemmeside for mer
utdypende informasjon: http: //lovstad.barnehage.no/

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling

Barnehagen følger sin strategiplan for implementering av den nye Rammeplanen
for barnehagen. Personalet har vært på kurs i livredning, førstehjelp, brannvern,
regnskap og pedagogiske kurs. Styrer studerer master i styring og ledelse. Tre
assistenter studerer deltid til barnehagelærer. En pedagog tar samlingsbasert
master i spesialpedagogikk. Barnehagen har tett kontakt med Oslo Met,
Høgskolen i Østfold og i Innlandet. Det jobbes aktivt og jevnlig med HMS-rutiner
i barnehagen. Barnehagen har jevnlige kontroller av lekeplassen.

Barnehagens utfordringer

Barnehagens utfordringer er knyttet hovedsakelig til økonomi. Vi er en
mellomstor barnehage, men hører med i mangfoldet av barnehagene.
Arealutnyttelsen i barnehagen er ikke optimal i forhold til den nye pedagog- og
bemanningsnormen. I 2018 hadde barnehagen ikke fylt opp alle
barnehageplassene i perioden august til desember. Løvstad naturbarnehage
består av to hus – et vi eier selv, fra 2005, og et eldre hus fra ca. 1900 som vi
leier av Kjærnes Vel og som eies av Ås kommune. Det eldre huset som Ås
kommune eier, bærer preg av at vedlikeholdet og oppgraderinger er nedprioritert
og har et stort etterslep. Dette påvirker det fysiske arbeidsmiljøet, samt det ytre
miljøet for barna. På årsmøtet i 2018 ble det vedtatt at styret skulle se på
muligheten for å bygge på, utarbeide en strategiplan og legge frem et forslag til
andelshaverne.

http://lovstad.barnehage.no/


6.6 Åkebakke barnehage

Informasjon om barnetall: 48 (12/12/24)
Informasjon om godkjent leke- og oppholdsareal: 297 m2
Oppfylt pedagognorm: Ja
Oppfylt bemanningsnorm: Ja

Barnehagens satsningsområder

Bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Vi ønsker å jobbe prosjektbasert ut
fra barnas interesseområder. Det som interesserer barn og voksne i barnehagen
er natur og naturvern. Bærekraftige valg er noe vi ønsker å ha spesielt fokus på i
året som kommer. I tillegg ønsker vi å se nærmere på «Livsmestring og helse».
Dette er et område med nær sammenheng til bærekraftbegrepet, samt at det er
viktig å forebygge mobbing, fremme barns fysiske og psykiske helse. Vi vil også
ha mer fokus på utelek. Dette går på hva vi tenker om hensikten med å være
ute, og betydningen av voksenrollen på utelekeplassen. Norske barnehager er
mye ute, men denne tiden er kanskje ikke like godt gjennomtenkt som
aktiviteter ellers i barnehagen. Se barnehagens hjemmeside for mer utdypende
informasjon: http: //akebakke.barnehage.no/

Barnehagens arenaer for kompetanseutvikling:

Felles kompetanseutvikling med kommunale barnehager, intern
kompetanseheving, eksterne kurs. Vi har et mål om at alle ansatte skal på
minimum 1 relevant kurs pr. år, med forpliktelse til å dele kompetansen med
hele personalgruppen. Vi gjennomfører «Fagforum for barnehagelærere» og
«Fagforum for BUA/Ass.» utover året, noe som er et faglig diskusjonsforum med
temaer hentet fra Rammeplan for barnehagen.

Barnehagens utfordringer

Vi opplever en stor arbeidsbelastning på personalet. Stadig økende krav fra
sentrale hold, og en økt bevissthet rundt viktigheten av barnehager, fører til at
personalet føler på en utilstrekkelighet. Fint at vi har fått en bemanningsnorm,
men den har ikke gjort noe utslag for vår del hva gjelder bedre dekning av
personale gjennom hele dagen. Når vi ser på arbeidstid, pauseavvikling, møter,
kompetansehevingstiltak, sykdom og tariffestet ubunden tid for barnehagelærere
kan det flere dager i uken være snakk om kun 3 timer i løpet av åpningstiden
hvor man er denne bemanningen. Det er selvsagt ingen som sier at vi ikke kan
ansette så mange vi vil/trenger, men dette handler også om økonomiske
rammer. Konsekvenser av dette arbeidspresset fører blant annet til at ansatte
blir kortere i yrket, utbrenthet, følelse av utilstrekkelighet, økt sykefravær etc.

http://akebakke.barnehage.no/
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