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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har valgt at alle kommunale barnehager skal utarbeide en 
tilstandsrapport for året som har gått. Nytt av 2018 er at de ikke kommunale 
barnehagene har blitt inviterte inn i tilstandsrapporten. Bakgrunnen for dette valget 
har vært å gi et helhetlig bilde av barnehagevirksomheten i kommunen. 6 av de 12  
private ordinære barnehagene benyttet seg av dette. Tilstandsrapporten for 
barnehager 2018 viser blant annet til hvordan barnehagene har jobbet med 
pedagogisk utviklingsarbeid samt nøkkeltall for barnehagene.  Hovedområdene er 
knyttet til barna og personalet i barnehagen, kompetanseutvikling, tilsynsarbeid og 
økonomi. Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets (UDIR) rapportportal BASIL 
som henter informasjon fra årsmeldinger fra den enkelte barnehage pr. 15.12.2018. 
 
Enhetenes egen del viser hvordan den enkelte barnehage oppfyller bemannings-
krav, hvordan barnehagen har jobbet med satsningsområder, arenaer for 
kompetanseutvikling, samt hvilke utfordringer barnehagen står i. 
 
Fakta i saken: 
Det er 7 kommunale og 12 private ordinære barnehager samt 2 private 
familiebarnehager i Ås. Tilbudet er mangfoldig, og barnehagene har ulike profiler og 
satsningsområder. Organiseringen varierer en del, noen har avdelinger og andre har 
organisert barnegruppen i baser. Noen har aldersblandede grupper, mens andre har 
organisert grupper etter fødselsår. 
 
I opplæringsloven og privatskoleloven er det fastsatt at skoleeier plikter å utarbeide 
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Barnehagen er ikke omfattet av den 
samme rapporteringsplikten. Ås kommune har imidlertid valgt at hver kommunal 
barnehage skal utarbeid en tilstandsrapport for året som har gått. I tilstandsrapporten 
for 2018 har rådmannen valgt å invitere de ikke- kommunale barnehagene inn i 
tilstandsrapporten for å videreutvikle samarbeidet og felleskapet mellom 
barnehagene i Ås kommune. 
 
Barnehagene har egne eller felles kompetanseplaner med tiltak. Satsningsområdene 
variere noe, men lek, bærekraftig utvikling, livsmestring og språk går igjen. Det har 
vært arrangert flere felles kompetansehevingstiltak, både eksternt og intern i 
barnehagene med disse temaene. De kommunale barnehagene har i 2018 fulgt 
«Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås 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. 
 
På bakgrunn av kartlegging i alle barnehagene ser barnehagene et behov for 
kompetanseheving på området pedagogisk ledelse for alle ansatte. Barnehagene har 
videre et behov for å satse på digital kompetanse og barnet som en medborger. 
Kartleggingen er gjort på bakgrunn av samtaler med ikke- kommunale barnehager, 
observasjoner, pedagogisk dokumentasjon samt gjennomføring av 
utdanningsdirektoratets «ståstedsanalyse». 
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I Ås kommune er det full barnehagedekning. Behovet for barnehageplasser har vært 
synkende de 3 siste årene grunnet lavere fødselstall og lite utbygging.  Ås kommune 
hadde derfor en overkapasitet på barnehageplasser i 2018. Innføringen av 
pedagognorm og bemanningsnorm ga barnehagene mindre fleksibilitet og 
handlingsrom med hensyn til opptak av barn og inntekter. Rådmannen valgte å holde 
flere kommunale avdelinger stengt for å tilpasse tilbud og etterspørsel. Et videre 
overskudd på barnehageplasser kan utfordre driftsgrunnlaget, samt vanskeliggjøre 
bevaringen av trygge og forutsigbare arbeidsplasser i barnehagene 
 
Pr. 15.12.2018 var det totalt 1119 barn i barnehagene i Ås, hvorav 226 var 
minoritetsspråklige barn. Dette utgjør ca. 25 % av totalt antall barn i barnehagene. 
 
Pr. 15.12.2018 var det 32 barn fra Ås, og 2 barn fra andre kommuner som hadde 
vedtak etter barnehagelovens § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp. Dette utgjør ca. 
3 % av totalt antall barn i barnehagene. Det arbeides med å etablere et helhetlig 
pedagogisk støttesystem nærmere barna, som skal bidra til å styrke arbeidet med 
tidlig innsats og et opplevd inkluderende felleskap. 
 
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.  I den nye IA-avtalen 2019-2022 har forebyggings- og 
tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter blitt fjernet som 
virkemiddel.  
 
Høsten 2018 ble det gjennomført skriftlig tilsyn med 22 kommunale og ikke- 
kommunale barnehager/familiebarnehager hvor tema var iverksetting av ny 
rammeplan. I tillegg ble det gjennomført ett hendelsesbasert tilsyn. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Barnehagesektoren i Ås har et stort mangfold i eierskap, størrelse, organisering, 
personal- og barnegrupper. Barnehagene har i hovedsak et stabilt, kompetent og 
godt kvalifisert personale. Det jobbes systematisk med barnehagenes 
samfunnsmandat og de ulike satsningsområdene. Barnehagenes samfunnsmandat 
er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek 
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring 
og danning skal sees i sammenheng. Barnehagene har gode planer og arenaer for 
kompetanseutvikling internt og eksternt. Barnehagesektoren i Ås har flere 
utfordringer fremover som må drøftes og løses gjennom et større tverrfaglig 
samarbeid fremover. 
  
Rådmannen anbefaler at tilstandsrapport for barnehager 2018 tas til orientering. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
 
 


