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«Jeg er opptatt av at alle skal være med på toget. Det
er det samme for meg hvor man sitter på toget
bare man ikke står igjen på perrongen.»
«Vil vi bli bedre? Ja da må vi bare trene. Trene og
trene!»
Christina Andersson
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Gråtass barnehage bruker

Forord/Ord fra
virksomhetsleder
Vi i Gråtass barnehage jobber i en Lærende organisasjon.
Vi utøver Ledelse som forsterker læring! Dette betyr at vi deler
kunnskap og legger til rette for et støttende og lærende miljø. Vi
anser Alle i barnehagen, foresatte, barn, medarbeider og
samarbeidspartnere som viktige bidragsytere, og legger derfor til
rette for deling og styrking av kompetanse i kollektive
læringsprosesser.
«Se på meg, se på meg», roper et lite barn fra husken!
«Ja jeg ser deg», roper en voksen tilbake.
Men hva er det egentlig barnet prøver å formidle? Jeg klarer å ta i fart selv,
jeg klarer å holde meg fast, jeg klarer å få full fart på husken eller vil barnet
bare oppnå kontakt og bli møtt med anerkjennelse?
Dette er bare et eksempel fra hverdagen vår i Gråtass barnehage. Det hele
handler egentlig om anerkjennelse. Alle mennesker små som store trenger
å bli sett og hørt. Jeg tenker at det å se og lytte til hverandre er en av de
viktigste oppgavene vi mennesker har her på jorden. Vi er rett og slett født
for å kommunisere med andre rundt oss!
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Forord

I dagens samfunn er det å høre til et sted blitt viktigere og viktigere! Før i
tiden var det mange storfamilier og mindre samfunn, det var heller ikke så
vanlig med den mobiliteten vi har i dag, og på grunn av det ble man også
mer stedbundet.
7

I dag flytter vi ikke bare rundt i Norge, men i hele verden! Mange
mennesker flytter også hit til Norge. Da er det viktig å føle seg sett og hørt,
uansett hvor man bor eller havner. Det å bety noe for andre, og ikke minst
bety noe for seg selv! En god selvfølelse er uvurderlig. Man søker seg til
venner, forskjellige aktiviteter, trossamfunn og foreninger nettopp for å få
dette samholdet. Så å si alle barn i Norge er enten i barnehage eller skole i
dag, dermed anser jeg det som en av de viktigste oppgavene for oss i
barnehagen å ivareta alle individer som finnes i vårt fellesskap.
Gråtass barnehage er deltagere i et prosjekt støttet av Erasmus som heter
«Let the Children change the world» Målet vårt i dette prosjektet er å
forandre våre egne holdninger og å være kritiske til normer som finnes i
samfunnet. Målet er stort og det vil ta tid å komme dit. Vi håper og tror at
ved å bruke tiden godt, vil barna våre som vokser opp nå ha med seg
mindre fordommer og vil dermed være mer åpne for et fargerikt samfunn i
fremtiden.
Virksomhetsleder
Christina Andersson

Forord

Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Styringsverktøy og planer
«Barndommen har en egenverdi, og
barnehagen skal ha en helthetlig tilnærming
til barns utvikling.
Barnehagens 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 ses i sammenheng».
(Rammeplan for barnehagen, s7, 8. mai 2017 ).
Med disse setningene starter vår nye rammeplan som trer i kraft
1.august 2017. Under skal jeg forklare i korthet hvilke rammer
barnehagen må følge for å sikre kvalitet i hverdagen.
Lov om barnehager

Lov 17. Juni 2006 NR. 64: Lov om Barnehager

Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Styringsverktøy, planer, visjon og verdier

Alle barnehager ble i 2005 underlagt Det Kongelige Kunnskapsdepartementet,
som betyr at norske barnehager har en selvstendig plass i utdanningssystemet.
Barnehagesektoren må organiseres og drives i samsvar med barnehagelovens
bestemmelser.

§ 1 Formål:
«Barnehagen skal i samarbeid og nær forståelse med hjemmet ivareta
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling (…) Barnehagen skal utfolde skaperglede,
undring og forskertrang (…) Barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel
og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap
og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering».

§ 2 Barnehagens innhold:

Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Styringsverktøy, planer, visjon og verdier

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn
muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale,
etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen
kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et
sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets
interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en
helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller. Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens
innhold og oppgaver (rammeplanen) ved forskrift. Barnehagens eier kan
tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplanen
for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en
årsplan for den pedagogiske virksomheten».

Rammeplanen
Rammeplan for barnehagen er en forskrift til lov om barnehager.
Planen angir forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av
med krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen. Planen
inneholder syv fagområder som alle barnehager skal arbeide med i
løpet av året. Disse er følgende:
Kommunikasjon, språk og tekst – Kropp, bevegelse, mat og helse –
Kunst, kultur og kreativitet – Natur, miljø og teknologi – Etikk, religion
og filosofi – Nærmiljø og samfunn – Antall, rom og form.
I tillegg til lov om barnehager og rammeplanen har vi interne
styringsverktøy.
Vedtekter
Vi har vedtekter som supplerer barnehageloven og rammeplanen og
skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til
barnehagen.

Virksomhetsplanen
Denne virksomhetsplanen skal være et grunnlagsdokument for det
pedagogiske arbeidet i barnehagen og et utgangspunkt for
foreldresamarbeidet. Den skal gi konkret og profesjonell informasjon
om barnehagen til eksterne samarbeidspartnere.

Årsplanen er et pedagogisk verktøy i det daglige arbeidet. Årsplanen
tilpasses hver enhet og bygger på virksomhetsplanen, rammeplanen
og lov om barnehager. Vi har et godt utarbeidet HMS – system på alle
områder som blant annet inneholder brannvern, IK – mat,
handlingsplaner, fysisk og psykisk arbeidsmiljø både for barn og
ansatte etc.
Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Styringsverktøy, planer, visjon og verdier

Årsplanen

Barnehagens visjon
SAMMEN OM EN GOD BARNDOM
Visjonen vår skal være som et fyrtårn som blinker i det fjerne og viser oss
vei mot det vi anser som viktig: ALLE vi i Gråtass barnehage (barn,
foreldre, foresatte og personal) står sammen, slik at hvert enkelt barn
skal få en opplevelse av det å bli sett og hørt i barnehagehverdagen. Hver
eneste barndom er helt unik og oppleves på individuelle plan, og sammen
skal vi legge til rette for, og bevare opplevelsen av en god barndom!
Man kan si at visjonen vår er en oppnåelig drøm, vi aldri kan slutte å
strekke oss mot.
Det kan virke noe selvmotsigende, og samtidig beskriver det
visjonstanken til Gråtass barnehage på en god måte og viktigheten av å
bevare den!
Vi er en lærende organisasjon med bevegelige praksiser. Det betyr at vi
hele tiden jobber mot visjonen vår, på ulike måter, med ulike metoder,
unike erfaringer og ny kunnskap og innarbeidet kompetanse. Det stilles
store og viktige krav til oss som arbeider i barnehagen.
Vi må hele tiden reflektere over egen praksis, søke ny kunnskap og være
genuint opptatt av det individuelle barnet og barnet som en del av et
større fellesskap.
Vi må alle ha et engasjement og et ansvar for kvalitet i det pedagogiske
tilbudet og det kollektive samarbeidet mellom barn, foresatt/forelder og
ansatt.
Verdigrunnlag og visjon

Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Barnehagens verdigrunnlag
SMULA
Verdigrunnlaget vårt er satt sammen av bokstaver som representerer noen av
de sterke verdiene som skal til for å stå sammen om en god barndom. SMULA
skal være gjennomgående i alt arbeidet vårt mot å komme nærmere visjonen
vår.
Verdigrunnlaget skal være med på å tydeliggjøre det pedagogiske arbeidet og
innholdet for alle samarbeidspartnere og brukere av barnehagen.
SMULA skal hjelpe oss å ta beslutninger i hverdagen knyttet til ulike områder,
som prioritering av innkjøp og investeringer i barnehagen, utvikling av
prosjekter, støtte til vår pedagogiske plattform og utarbeiding av struktur og
rutiner som underbygger visjonen og verdiene til Gråtass barnehage.
Ved å få verdigrunnlaget vårt godt under huden, gir det oss aktive, reflekterte
og bevisste voksne som i felleskap med barna jobber for å sikre den enkeltes
gode barndom.
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Verdigrunnlag og visjon

Gråtass barnehage skal være en arena der vi både styrker og deler kompetanse,
en lærende organisasjon.
Hvordan kan vi gjøre andre gode, hva skal til for at jeg yter det lille ekstra, hvem
får jeg tilbakemeldinger fra? Dette er spørsmål som blir viktige å stille seg selv i
hverdagen. Vi er opptatt av at alle er ledere i sitt eget liv, og dermed har man
også et medansvar for å skape et godt lærings og arbeidsmiljø både for seg selv
og for andre.

Mye av det ledelse handler om er egentlig LE-DEL-SE. Det å le sammen,
dele med hverandre og se hverandre i hverdagen skaper et godt miljø
for alle i barnehagen og er med på å bygge den kulturen vi ønsker oss i
Gråtass. Vi tenker at alle mennesker har et grunnleggende behov for å
bli sett og lyttet til.
Vi jobber hele tiden for å se hele mennesket og ikke bare fragmenter
eller deler av det.
Hvert menneske er unikt på mange måter og det er med på å skape det
store mangfoldet vi er ute etter i barnehagen.

Verdigrunnlag og visjon
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Organisasjonsform
Gråtass Barnehage AS er en privat barnehage som eies av Arild Andersen
og Jon Petter Andersen.
Barnehagens oppgaver ivaretas av et valgt styre, med minst tre
medlemmer, med generalforsamling i aksjeselskap som øverste organ.
Virksomhetsleder og styrer har ansvar for den daglige driften i hele
organisasjonen i samarbeid med tre styrerassistenter. Disse fem er
ledergruppen i Gråtass. De pedagogiske lederne har ansvaret for den
daglige driften på avdelingene i samarbeid med barnehagelærere,
fagarbeidere og assistenter. Ledergruppen og de pedagogiske lederne
utgjør det pedagogiske lederteamet.
Vår barnehage skal være et sted der alle trives. Ved å være en trygg og
utfordrende arena skal vi legge til rette for at barna kan prøve ut ulike
sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Gjennom omsorg, humor, glede
og lek skal vi støtte opp om barnas kognitive og motoriske utvikling, samt
utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

I alt har vi 185 barn fordelt på 10 avdelinger:
0-3 år
0-3 år
0-3 år
0-3 år
2-4 år
2-5 år
2-5 år
3-5 år
3-5 år
3-5 år
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Organisasjonsform

Loppa
Mauren
Flua
Marken
Myggen
Snegla
Gresshoppa
Humla
Edderkoppen
Larva
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Under følger en oversikt på type stillinger, antall stillinger og stillingsstørrelser.
Stillinger

Antall personer

Stillingsstørrelse

Virksomhetsleder

1

100%

Styrer

1

100%

Styrerassistenter

3

300%

Pedagogiske ledere

17

1660%

Fagarbeidere

12

1180%

Assistenter

10

920%

Kokk

1

100%

Regnskap

1

40%

Vaktmester

1

40%

Renhold

1

20%

Sum personalressurs

48

4460%
Organisasjonsform
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Hovedmål
Gråtass Barnehage AS er en lærende organisasjon – En arena der læringsprosesser
står sentralt.
I følge rammeplanen skal barnehageeiere og alle som jobber i barnehagen, bidra til
å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og
sin kompetanse.
Gråtass barnehage er en lærende organisasjon der hele personalet reflekterer over
fag, etikk, normer og verdier. Vi styrker hverandres kompetanse blant annet ved å
tenke normkritisk og lære av hverandre. Vi setter refleksjon sentralt i vårt
pedagogiske oppdrag, slik at vi kan tilby barna et sted der leken står sentralt og våre
verdier som skapende, modige, undrende, lekende og anerkjennende ligger til
grunn for alt vi gjør.
De tre byggeklossene under er viktig for at Gråtass barnehage skal være en lærende
organisasjon. Et støttende og lærende miljø tilsier at vi skal være et trygt og
inkluderende miljø for alle. Endringsvilje og refleksjon er viktig da dette er aksjoner
som skaper utvikling og læring.
Læringsprosesser som fordrer deling av kunnskap er viktig for Gråtass. Det å
systematisk dele kunnskap med andre gjennom formelle og uformelle situasjoner
med fokus på refleksjon og evaluering skaper utvikling og engasjement.
Ledelse som forsterker læring handler om at ledelsen ser viktigheten av og
tilrettelegger for læring i organisasjonen. Gjennom å aktivt bidra til refleksjon og
deling, viser ledelsen med ord og handlinger at de er aktive bidragsytere til en
lærende organisasjon.
Hovedmål

Alle i Gråtass Barnehage er verdifulle bidragsytere uavhengig om de er barn,
ansatte, foreldre eller samarbeidspartnere. Vi ser det da som helt nødvendig at vi
legger til rette for en arena der læringsprosesser står sentralt.

Et støttende og
lærende miljø

Læringsprosesser
som fordrer deling
av kunnskap
Virksomhetsplan 2018 - 2022

Ledelse som
forsterker læring
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Delmål
Gråtass barnehage skal ha gode HMS rutiner
Gråtass barnehage skal ha en fyldig og oppdatert HMS plan. Denne planen skal
oppdateres og revideres jevnlig. Planen skal omfatte alt av betydning for
sikkerheten og miljøet i barnehagen vår.
Dette innebærer at vi til enhver tid skal være oppdaterte på omgivelsene rundt
oss, så vel ute som innearealene. Barnehagen skal ha en egen HMS kalender som
omhandler sikkerheten i hver av barnehagene våre. Denne skal følges opp av
styrerassistentene og vaktmester. Risikovurdering utføres alltid før turer og andre
arrangementer, slik at det tas forhåndsregler som er nødvendige knyttet til
sikkerhet for barn og ansatte.
Gråtass barnehage skal ha en god sammensetning av mangfold i personalgruppen
Vi i Gråtass barnehage ønsker å gjenspeile det mangfoldet vi finner i samfunnet
vårt. Gråtass barnehage er som nevnt tidligere med i et internasjonalt prosjekt
(Let the children change the world) der vi jobber aktivt med normkritisk tenkning i
hele personalgruppen.
Dette innebærer at vi må se på brukergruppen vår som er barn og foresatte.
Vi må spørre oss hva er det brukerne våre trenger? For å kunne gjenspeile
samfunnet og brukernes behov, må barnehagens ansatte være godt rustet til å
møte disse behovene. Vi i Gråtass barnehage er svært opptatt av gode rutiner
knyttet til nyansettelser og bruker god tid å vurdere og være konstruktivt kritiske i
hele ansettelsesprosessen.
Vi ønsker at nyansatte skal kunne tilføre organisasjonen ny kunnskap, kompetanse
og erfaringer. Vi ønsker et mangfold av kompetanse og personlige særegenheter!
Gråtass barnehage skal ha tydelig ledelse

Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Delmål

Gråtass barnehage skal ha tydelige ledere som jobber målrettet for at barnehagen
skal være i stadig utvikling og gi brukerne det beste tilbudet. Det skal være ledere
som tar grep og ansvar for å lede sitt team mot fremgang og suksess. Lederne har
ansvar for å ivareta sine brukere og medarbeidere. Lederne skal bidra til at
avdelingens og virksomhetens arbeid dokumenteres og synliggjør praksisen vår.

Gråtass barnehage skal ha et godt arbeidsmiljø og en høy nærværsprosent

I barnehagen vår skal alle jobbe sammen for å få til en sterk VI kultur. Alle
ansatte og andre som er innom barnehagen skal føle seg velkomne og
betydningsfulle. Dette innebærer at vi må se og lytte til alle menneskene
som er en del av vår organisasjon. Å være en Lærende organisasjon stiller
krav til alle individene om å bidra aktivt i organisasjonen.
Vi tenker at selvledelse er vesentlig, da alle selv er ansvarlige for å være med
på å utforme sin egen arbeidsplass og organisasjonen som helhet. Dette
innebærer at alle ansatte må bidra aktivt med egeninnsats, være
løsningsorienterte og få muligheten til å komme med innspill og ideer til
løsninger for måter å drive organisasjonen fremover. Ledelsen skal gi de
ansatte rom for videreutvikling og muligheter i bedriften. Gråtass barnehage
er opptatt av raushet i relasjonene, samt et stort og profesjonelt
handlingsrom (profesjonell autonomi).
Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde et så lavt sykefravær som mulig.
Den syke eller sykemeldte skal få en tett oppfølgning og vi finner gode
løsninger og strategier for tilrettelegging på arbeidsplassen sammen. Vi
prioriterer også å ivareta de som er tilstede på jobb til enhver tid.
Et godt klima og en kultur der humor er fremtredende og får ytterligere
grobunn, er et kjempeutgangspunkt for å få til velfungerende team i
barnehagen.
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Humor skaper god stemning og kan fungere som et verktøy i å bearbeide
opplevelser og ulike situasjoner vi står i hver dag. I en travel hverdag
opplever man mange episoder og vi kan kanskje reagere litt impulsivt
innimellom. Det er viktig å kunne le av disse situasjonene i fellesskap. Humor
er også en kjempeviktig del av barnas lekeverden. Det er bevist i
undersøkelser at latter og humor gir et lavere sykefravær.
Glade og fornøyde medarbeidere produserer bedre og dermed blir dette
også god samfunnsøkonomi.
19

Gråtass barnehage skal kontinuerlig vurdere hvordan den pedagogiske
kompetansen benyttes
I Gråtass barnehage finnes det en bred kompetanse og mye erfaring blant
våre ansatte. Denne kompetansen er viktig for oss å benytte på best mulig
måte. Det betyr at det vil bli noe omorganisering av personale på de ulike
avdelingene hvert år. Vi ønsker å bruke de ulike kompetansene der vi trenger
de som mest. I tillegg styrker vi i blant voksentettheten i barnegrupper der
det av ulike grunner kan oppleves å være et større behov for flere ansatte.
Det å hele tiden vurdere barnegruppene og sette inn ressurser på riktig sted
og til riktig tid, er en ledelsesoppgave sammen med avdelingene.
Barnehagen skal jobbe i tråd med barnehageloven og Rammeplanen for
barnehager. Barnehagen har en styrerassistent på hvert hus og en styrer som
disse rapporterer til. Styrer rapporterer og koordinerer hele barnehagens
arbeid sammen med virksomhetsleder. Virksomhetslederen rapporterer til
eierskapet. Barnehagen skal ha en pedagogisk leder og ytterligere en
pedagog på hver avdeling, i tillegg skal det være to pedagogiske
medarbeidere på hver avdeling.
Gråtass barnehage skal prioritere LEKEN som et viktig verktøy for barns
utvikling
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Lek er barnets måte å utforske, bearbeide og betrakte verden på. Vi ser på
lek som en indre medfødt drivkraft og når barn leker lærer de mest og best!
Leken er en viktig arena for utvikling og videreutvikling av grunnleggende
ferdigheter for å kunne samarbeide og interagere med andre. Viktige
ferdigheter som språk og empati er meget viktig for å kunne forholde seg til
seg selv og andre rundt seg. Vi ser ofte at lek og læring har stor sammenheng
og er vanskelig å skille fra hverandre. Vi er selvsagt også bevisst på å bevare
leken som egenart.

20

Gråtass barnehage skal ha et godt foreldresamarbeid
Sammen om en god barndom er visjonen vår. I dette ligger det selvfølgelig at
vi skal samarbeide med hjemmet og bidra til at alle barn får en god tid og
tilværelse i barnehagen vår. Det innebærer også at vi skal se barn som ikke har
det så bra av ulike grunner. Det er her våre plikter som omsorgspersoner og
pedagoger kommer inn. Tidlig innsats er et av satsningsområdene til
Fredrikstad kommune som det jobbes aktivt med i alle barnehagene i byen
vår.
Gråtass barnehage skal ha gode informasjonskanaler og bruke disse aktivt
Barnehagen har gjennom alle år kommunisert gjennom flere ulike
plattformer. Det siste året har vi investert i en kommunikasjonsplattform som
heter MyKid.
I denne kan både personal og foresatte kommunisere. I MyKid ligger det også
et Intranett som disponeres av de ansatte. Denne investeringen har ført til at
vi har fått samlet all informasjon og mye av den interne kommunikasjonen på
et sted. Her er vi bare i startfasen og det er stadig behov for utbedringer
sammen med brukerne våre, derfor vil det være viktig med konstruktive
tilbakemeldinger.
Når det gjelder eksterne brukere benytter vi fortsatt e-post og telefon som
kommunikasjonsplattform. Barnehagen har fått et nytt og bedre
telefonsystem i Skjærviken og på Fagen dette vil også bli oppgradert på Torp i
løpet av 2018.
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Det å være synlig i media er av stor betydning, for å vise samfunnet hva vi
driver med og for å rekruttere barn og ansatte til den flotte barnehagen vår.
Derfor skal Gråtass barnehage være aktive i nærmiljøet og i forhold til media.
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Delmål
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Gråtass Barnehage
Gråtass barnehage as består av 3 enheter og 10 avdelinger
Avdelingen på Torp Mellom var den første barnehagen som ble bygd, den ble
åpnet sommeren 2005. Her er det 5 avdelinger Myggen, Loppa, Mauren,
Edderkoppen og Humla.
Gråtass barnehage i Skjærviken åpnet sommeren 2007 i et tidligere
butikklokale lokalisert på Haldenveien med utsikt mot idylliske Hunnbunn.
Dette var opprinnelig to hus tett i tett som nå er blitt bygget sammen og
oppgradert til en moderne og funksjonell enhet. Her er det 3 avdelinger
Marken, Snegla og Gresshoppa.
Gråtass barnehage avdeling Fagen åpnet dørene sommeren 2010. Barnehagen
ligger langs Roald Amundsens vei, med Torp skole bare et steinkast unna.
Barnehagen bestod fra begynnelsen av et stort rom og en scene. I løpet av det
siste året er avdeling Fagen oppgradert og modernisert. Her er det nå to
avdelinger Flua og Larva.

Historisk tilbakeblikk.

Gråtass Barnehagel

For å lage vår Visjon ble boken Ona Fyr av, Ingebrigt Steen Jensen tatt i bruk. Vi
ønsket en kort energigivende visjon, som skulle romme viktigheten av arbeidet
vårt. Den skulle kunne være svaret på hvorfor vi går på jobb og hvorfor
foreldrene velger Gråtass barnehage for sine barn.
Visjonen vår er ikke et mål, den er ikke engang målbar. Den skal være som et
fyrtårn som blinker i det fjerne og viser oss vei mot det vi syns er viktig, og det
er at: alle vi i Gråtass barnehage (barn, foreldre og personal) står sammen, slik
at hvert enkelt barn har med seg opplevelsen av å bli sett og hørt i
barnehagen.
Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Enhet Torp
Gråtass Barnehage avd. Torp åpnet sine dører for første gang i august 2005, som
den første av de tre Gråtass enhetene. Barnehagen har en beliggenhet i et relativt
nyetablert boligområde på Torp Mellom, et boligområde som stadig brer seg ut
rundt barnehagen vår.
I alt har vi 95 barn fordelt på fem avdelinger:
Loppa
0-3 år
Mauren
0-3 år
Myggen
2-4 år
Humla
3-5 år
Edderkoppen 3-5 år
Vi er 23 ansatte, blant disse finner vi:
9 pedagoger
7 fagarbeidere
6 assistenter
1 styrerassistent
1 kokk
Vår barnehage skal være et sted der alle trives. Ved å være en trygg og
utfordrende arena skal vi legge til rette for at barna kan prøve ut ulike sider ved
samspill, fellesskap og vennskap. Gjennom omsorg, humor, glede og lek skal vi
støtte opp om barnas kognitive og motoriske utvikling, samt utvikling av vennskap
og sosialt fellesskap.

Enhet Torp

I tillegg er vi er opptatt av nærmiljøet vårt og har et godt samarbeid med Torp IF.
Vi får benytte oss av både fotballbanen og brytehallen flere ganger i uken. Vi går
jevnlige turer til gapahuken i båthavna, Torpelund, Torp skole og lekeplassen på
Snørn. Med egen minibuss har vi også mulighet til å ta med barna et godt stykke
unna barnehagen. Bussen brukes til å besøke de andre Gråtass enhetene og til
ulike opplevelsesrike utflukter.
Barnehagen har en egen kokk som lager varm lunsj til barna tre dager i uken. Han
benytter ferske og sunde råvarer, grove kornprodukter og grønnsaker til alle
måltider, og sørger for at barna får er variert og næringsrikt kosthold.
Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Enhet Fagen
Den 1.august 2010, åpnet vi Fagen i sin nye tilstand og tilværelse.
En ny enhet i Gråtass barnehage i et gammelt bygg med masse
historie og sjel. Barnehagen er plassert i et eldre boligområde,
med et fantastisk uteområde med variasjoner i terreng og store
rom innvendig med god romfølelse.
I alt har vi 38 barn fordelt på to avdelinger:
Flua 0-3 år
Larva 3-6 år
Vi er 12 ansatte, blant disse finner vi:
4 pedagoger
4 fagarbeidere
3 assistenter
1 styrerassistent

Vi er opptatt av å være en barnehage der trivsel, trygghet og omsorg står i fokus.
For å få til dette er vi opptatt av å bruke ressurser og tid på en god tilvenning for
både barn og foresatte. Vi ønsker å ha et godt foreldresamarbeid tuftet på et
gjensidig ønske om en god barndom. Barnehagen er opptatt av at barna skal få
opplevelser og erfaringer knyttet til lek, natur og grov og finmotoriske ferdigheter.

Enhet Torp

Topografien vår byr på variert terreng i form av fjell og bakker, vegetasjon og flotte
gamle trær som gir god skygge på de varmeste dagene. Dette innbyr til variert lek
med natur og innbyr til motoriske utfordringer og ulike mestringsopplevelser. Vi
ønsker å benytte oss av nærområdet og det det har å tilby. Nærområdet kan
utvides i stor grad, da vi har muligheter til å benytte oss av Gråtassbussen.
Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid på tvers av avdelingene slik at alle barna
skal ha kjennskap til hele enheten, øvrige barn og ansatte og dermed blant annet
skape en trygghet ved en eventuell overgang .
Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Enhet Skjærviken
Gråtass barnehage enhet Skjærviken ble åpnet i 2007. Da besto den
av avdeling Gresshoppa. Fra gammelt av var barnehagen vår
lokalbutikken i Skjærviken. Da Arild Andersen kjøpte bygget, ble
det gjort mange forandringer for at bygget skulle bli til en
barnehage. Interessant er også at
Gråtasstraktoren vår som står utstilt i den
Røde garasjen var en del av kjøpet. Denne
Traktoren har en historie som flere i lokalsamfunnet har et forhold til.
I alt har vi 52 barn fordelt på tre avdelinger:
Marken 1-2 år
Snegla 2-6 år
Gresshoppa 2-6 år
Vi er 13 ansatte, blant disse finner vi:

5 pedagoger
3 Barn og ungdomsarbeidere
4 Assistenter
1 Styrerassistent

Virksomhetsplan 2018 - 2022

Enhet Skjærviken

Siden 2007 har barnehagen vår vokst seg større. Avdeling Marken ble åpnet i 2009
i bolighuset ved siden av den gamle butikken og avdeling Snegla ble startet høsten
2016.
Barnehagen vår fikk et virkelig løft i barnehage året 2015/16. Da ble de to husene
våre bygget sammen med det vi ser som inngangspartiet og kjøkkenet i dag.
Samtidig fikk lokalene våre en oppgradering og det ble investert i et nytt
uteområde med nye lekestativer, overbygg og asfaltveier. Barnehagen vår fremstår
i dag som flott og moderne.
Plassert i Skjærviken sine vakre omgivelser, har vi nærhet til både skogen og fjæra
med fantastiske turmuligheter. Det er bygget opp gapahuk i skogen med bålplass
som vi bruker på turer. Vi har også et busstopp like utenfor barnehagen, så
Fredrikstad by er innenfor rekkevidde.
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Rammeplanen
Den 1.8-17 trådte den nye Rammeplanen i kraft, en forskrift og et veiledende
dokument for hva slags ansvar barnehagen skal ha. Dette stiller et økt krav til
barnehagefaglig kompetanse og til en barnehage som skal være en arena for lek og
læring.
Nytt ved lanseringen av denne Rammeplanen er at alle som arbeider i
barnehageprofesjonen har fått sitt eget eksemplar fra Utdanningsdirektoratet.

Innholdet i Rammeplanen inneholder følgende overskrifter og kapitler.
•Barnehagens verdigrunnlag
•Ansvar og Roller
•Barnehagens formål og innhold
•Barns medvirkning
•Samarbeid mellom hjem og barnehage
•Overganger
•Barnehagen som pedagogisk virksomhet
•Barnehagens arbeidsmåter
•Barnehagens fagområder
Dette er et dokument og en forskrift som skal være veiledende for vår profesjon og for
vårt engasjement i arbeidet med de yngste barna.

Forarbeidet

Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Rammeplanen

Vi har vært opptatt av at Rammeplanen skal implementeres på en hensiktsmessig måte
slik at alle medarbeidere får et eierskap til- og en forståelse av innholdet.
Prosessen med implementeringsarbeidet startet allerede før Rammeplanen ble
iverksatt. Vi opprettet en arbeidsgruppe som skulle arbeide seg gjennom de ulike
kapitlene og plukke ut nye relevante begreper. (Noen av begrepene er ikke nye, men
har fått en større plass og en bedre beskrivelse i den nye Rammeplanen)
Det ble plukket ut åtte begreper som skal arbeides med i selve
implementeringsarbeidet som starter(et) høsten 2017. Dette resulterte i åtte plakater
som fremhevet hvert enkelt begrep og to teaserplakater som samlet alle begrepene i et
bilde. Disse ble distribuert til hver enkelt enhet og hengt opp på hver enket avdeling og
arbeidsrom. Hensikten med disse plakatene var å pirre nysgjerrigheten og gjøre seg
noen tanker rundt begrepene før starten på implementeringsarbeidet.

Kjernekomponentene/begrepene som ble plukket ut:

Livsmestring
og helse

Bærekraftig
utvikling

Danning

Overganger

Progresjon

Kulturmøter

Mangfold

Gjensidig
respekt

Rammeplanen
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Implementeringsarbeid
Årsplan
Parallelt i forarbeidet med Rammeplanen har vi utarbeidet en årsplan for hver
enkelt enhet. Gjennom å arbeide med denne årsplanen har vi fått en anledning
til å beskrive arbeidsmåtene og de ulike forutsetningene til hver enhet.
Årsplanen skal være med på å kvalitetssikre det pedagogiske innholdet på
enheten og vise hva vi anser som kvalitet i arbeidet vårt.

« Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å
omsette Rammeplanens formål og innhold og
barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis.»
(Rammeplan for barnehagen – Innhold og oppgaver, 2017)
Refleksjonsgrupper
Implementeringsprosessen av Rammeplanen fortsetter i refleksjonsforumene
våre og refleksjonsgruppene som er satt sammen av alle barnehagens ulike
profesjoner. (Assistent, Fagarbeider, Pedagogisk leder, Styrerassistent, Styrer,
Virksomhetsleder)
I refleksjonsmøtene er det stort fokus på begrepene som tidligere ble plukket ut.
Disse blir dekonstruert noe som fører til nye forståelser og diskurser knyttet til
begrepet. I forkant av møtene skal deltakerne sette seg inn i de ulike kapitlene
knyttet til begrepene vi har valgt.
Rammeplanen og årsplanen er arbeidsverktøyene vi benytter i
refleksjonsgruppene og skal være en støtte i refleksjonen/dekonstruksjonen av
begrepene.
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Prosjekter og pedagogisk dokumentasjon
I barnehagen driver vi små og større prosjektarbeid i løpet av året. Dette er
kollektive prosesser som driver prosjektet i ulike retninger. Pedagogisk
dokumentasjon benyttes som metode eller verktøy for å synliggjøre barnas
læring og læringsprosesser og skal løfte fram kritisk tenkning rundt
dokumentasjoner og egen praksis. Rammeplanen skal være en støtte og et
arbeidsdokument i arbeidet med prosjekt og skal være med på å synliggjøre det
pedagogiske arbeidet. De syv fagområdene skal gjenspeiles i barnehagens
praksis.
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«Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle
fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens
innhold.» (Rammeplan for barnehagen – Innhold og oppgaver,
2017)

Kommunikasjon,
språk og tekst

Kropp,
bevegelse,
mat og helse

Rammeplanen
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Profesjonsutøver i Gråtass
Barnehage
Forventinger til den gode medarbeider i Gråtass
Disse forventingene er hentet fra relasjonsledelse og emosjonell intelligens basert
på positiv psykologi i henhold til Daniel Goleman (2000)

Selvinnsikt. Som medarbeider har du evnen til å gjenkjenne og forstå egne
følelser, humørsvingninger samt egne personlige sterke sider og
sårbarhetspunkter. Du har evnen til å forstå hvordan egen holdning og adferd
virker på andre. Du har en god porsjon selvironi.

Selvbeherskelse. Som medarbeider har du evnen til å kontrollere impulser, stress
og ubehagelige overraskelsesmomenter. Du må være i stand til å tenke før du
handler. Du er en person til å stole på.
Motivasjon. Som medarbeider er du opptatt av faget, barnehagen og avdelingen
du jobber på. Du er optimistisk, energisk og utholdende.
Empati. Som medarbeider har du evnen og viljen til å lytte og forstå andres
følelser og situasjon. Du er dyktig til å behandle andre i henhold til deres
følelsesmessige handlinger/ reaksjoner.

Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Profesjonsutøver i Gråtass Barnehge

Sosiale ferdigheter. Som medarbeider har du ansvar for et godt arbeidsmiljø på
avdelingen og i barnehagen som helhet. Du har evnen til å finne felles interesser
og løsninger ved utfordrene arbeidssituasjoner. Du bruker humor som et bevisst
verktøy for samhold og teamspirit. Du er en positiv bidragsyter i
endringsprosesser.

Samarbeid i Gråtass barnehage
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse
med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og
danning som grunnlag for allsidig
utvikling.
(Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd)

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et
foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og
samarbeidsutvalg)

«For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til
beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen
samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen».
(Rammeplan KD 2011. kap 5.)
Ved samarbeid med andre institusjoner, gjelder bestemmelser om taushets og
opplysningsplikt som er omtalt i barnehageloven.
Samarbeid i Gråtass barnehage

Gråtass barnehage samarbeider med blant annet, barnevern, helsestasjon,
Virksomheten Jonas, PPT-tjenesten, BUP, Hab – tjenesten, lokalsamfunnet,
grunnskolen, andre utdanningsinstitusjoner som høyskoler og videregående
skoler.
Utenom dette opprettes samarbeid med de nødvendige institusjoner.
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Hvordan legger vi til rette for
samarbeid i Gråtass barnehage?
Det er nyttig for personalet i Gråtass å kunne
konkretisere hvem vi skal samarbeide med i
barnehagehverdagen og hva vi skal samarbeide om.
Det er viktig å sette ord på samarbeid og
gjensidigheten som ligger i begrepet.
Ved å kartlegge og koordinere alle
samarbeidsformene som finnes i og utenfor organisasjonen,
vil det være med på å kvalitetssikre vårt arbeid.
Møtemiljø
Et møterom eller flere møterom på hver enhet.
Møter kan avholdes på Håndverksenteret, kontorlokalene til
Byggmester Arild Andersen og Gråtass Barnehage.

Personalsamarbeid
Morgenmøter (hver dag)
Personalet har alltid morgenmøte for å planlegge dagen på tvers av avdelingene.
Vi snakker om hvordan vi best kan samarbeide om gjennomføring av rutiner og
aktiviteter i hverdagen.
Samarbeid i Gråtass barnehage

Avdelingsmøter (tre ganger per halvår)
Personalet på avdelingen har faste avdelingsmøter tre ganger per halvår, og
hyppigere ved behov. Pedagogisk dokumentasjon brukes som et verktøy for å
planlegge og vurdere barnehagens pedagogiske innhold.
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Medarbeidersamtale (to ganger i året)
Dette er medarbeiderens samtale, og forgår mellom den enkelte medarbeider og
styrerassistent. Samtalen skal ha medarbeiderens trivsel og refleksjoner rundt
egen arbeidssituasjon i fokus. Samtalen skal være forberedt, og bidra til et godt
samarbeid og en god dialog mellom den ansatte og enhetsleder. Medarbeideren
tar ansvar for sin egen trivsel på avdeling, noe som blant annet innebærer å sette
ord på sin hverdag i barnehagen. Medarbeidersamtalen er et viktig grunnlag for å
skape et godt arbeidsmiljø på avdelingen. Fordi enhetslederen blir bedre kjent
med medarbeideren og medarbeideres tenkemåte/perspektiv.
Utviklingssamtalen (to ganger i året)
Dette er samtalen der pedagogisk leder sammen med sin medarbeider skal sette
ord på praksis og utviklingsområder. Her skal det komme konkrete
tilbakemeldinger på yrkesutøvelse og profesjonalitet. Det skal være konstruktivt
og det skal åpne for refleksjon hos medarbeideren. Det vil være stort fokus på
LØFT (Gro Johnsrud Langslet, Gyldendal akademisk, 1999), noe som hovedsakelig skal
fremheve og styrke det man allerede er god på. Pedagogisk dokumentasjon kan
benyttes som verktøy i utviklingssamtalen, der man eksempelvis tar
utgangspunkt i et bilde eller en praksisfortelling. Styrerassistent har
utviklingssamtaler to ganger i året med pedagogiske ledere.
Styrer har utviklingssamtaler med styrerassistentene.

Samarbeid i Gråtass barnehage
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Refleksjonsmøter og pedagogiske ledermøter
Tre mandager i måneden avholdes det refleksjonsmøter. Dette er møter på
tvers av profesjoner (assistenter, fagarbeidere og pedagogiske ledere) og på
tvers av enheter og avdelinger. En fra hver avdeling møtes for refleksjon over
egen praksis og normkritisk tilnærming (se kapittel om Prosjekt og normkritisk
tilnærming) til Let the children change the world prosjektet. Møtene har en
fagansvarlig som koordinerer og driver møtene. Fagansvarlig lager innkalling til
møtene med relevant faglitteratur, artikler og ny forskning. I løpet av
barnehageåret 2018 og videre vil det også være stort fokus på den nye
Rammeplan.
En mandag i måneden avholdes det pedagogiske ledermøter. Ledelse vil være
den røde tråden gjennom disse møtene, samt deling av opplysninger og
erfaringer på tvers av enhetene.

Foreldre og foresatte
Samtale for foreldre og foresatte

Samarbeid i Gråtass barnehage

Vi tilbyr samtale med foresatte hver høst og hver vår, samt en oppstartsamtale
i tilvenningsperioden. Det er frivillig for foresatte å delta på foreldresamtale.
Samtalen blir skriftliggjort av pedagogisk leder og den arkiveres i safe.
Foresatte har tilgang til alle barnas papirer i arkivet.
I foreldresamtalene ønsker vi en åpen dialog rundt barnet og barnehagen,
samt at pedagogisk leder gir et innblikk i barnets hverdag og kan sette ord på
barnets utvikling.
Vi legger selvsagt til rette for samtaler utover de faste rammene og avtales
med pedagogisk leder eller enhetsleder.
Det kan også være at barnehagen kaller inn til samtale grunnet bekymring
knyttet til barnets utvikling. Det kan være at barnet eksempelvis strever med
språk, tilknytning, atferd og ulike ferdigheter.
Virksomhetsplan 2018 - 2022
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Møter for foresatte
Vi har to møter for foresatte i løpet av året, et på høsten for hver enhet og et på
våren for nye barn. I møtet for foresatte på høsten vil avdelingen være opptatt
av å vise fram praksis, samt å fortelle om det pedagogiske innholdet. Vi vil gjerne
ha tilbakemeldinger fra foresatte i forkant av møtene, dersom det er noe dere er
opptatt av at vi skal utdype nærmere.
Veiledning
Vi utdanner og har flere ansatte med videreutdanning og kompetanse innenfor
veiledning. Dette er et tilbud alle ansatte i barnehagen kan og oppfordres til å
benytte seg av.

Ulike organer og tverrfaglig samarbeid
FAU – Foresattes arbeidsutvalg. En representant fra hver avdeling og en FAU
leder per enhet.
SU – Samarbeidsutvalget. Her sitter FAU leder fra hver enhet med leder for SU
og representanter fra barnehagen.
Vi samarbeider med ulike eksterne tverrfaglige instanser og har to møter i året
der vi deler relevant informasjon, instansene kan presentere nyheter fra feltet
og vi drøfter barn som strever med ulike ferdigheter. Vi drøfter kun barn som
foresatte har gitt tillatelse til.
Samarbeid i Gråtass barnehage

I det tverrfaglige teamet sitter
Ressursteamet - Dette er et lavterskeltilbud for barnehage og foresatte.
Ressursteamet kommer inn i barnehagen etter melding fra barnehagen og har
tett dialog med barnehagepersonell. De gjør en observasjon og deler
observasjonene med barnehagen og foreldre. Foresatte må godkjenne og
signere melding før barnehagen sender den til ressursteam. Sammen gjør vi en
helhetlig vurdering om barnet skal henvises videre til PPT.
Virksomhetsplan 2018 - 2022

36

PPT (Psykologisk pedagogisk tjeneste)
Spesialpedagogene kommer inn i barnehagen etter melding fra ressursteam
eller direkte fra barnehagen og gjør en ny observasjon og vurdering på hva
barnet trenger støtte på. De skriver da en sakkyndig vurdering og setter opp en
spesialpedagogisk plan med fokusområder og antall anbefalte timer med
spesialpedagog, pedagog og veiledning til foreldre.
Organisasjon Jonas
Ressursteamet tilhører Organisasjon Jonas og er de som sammen med
barnehagen skal gi spesialpedagogisk støtte til det enkelte barnet og være en
støtte i det allmennpedagogiske tilbudet. Basert på meldingene som kommer
fra PPT, plasserer de ut spesialpedagoger og pedagoger i de ulike barnehagene
i Fredrikstad kommune. Noen barn trenger ekstra støtte og barnehagen kan
sammen med foreldrene søke om økt assistentstøtte for det enkelte barn.
Habiliteringstjenesten
Dersom barnehagepersonell, foresatte og andre instanser mener det er behov
for mer utredning har vi mulighet til å kontakte Habiliteringstjenesten. I tillegg
til utredning og diagnostisering tilbyr de veiledning, kurs og lærings og
mestringsaktiviteter.
Helsestasjonen
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Samarbeid i Gråtass barnehage

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar.
Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i
potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege,
PPT, fysioterapeut og barnevern er verdifullt. Helsestasjonen kan gi rådgivning
om helse, barns utvikling og kosthold.
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Barnevernet
Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig
behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for
barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.
Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk
hjelp.
Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn
skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til
problemene og drøfte dem med foreldre og barn.
Barnehagen har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn
eksempelvis blir utsatt for grov omsorgssvikt.
Kursvirksomhet og videreutdanning
Kurs Høsten 2017- Vår 2018
Pedagogiske ledere får en kursrekke om ledelse i løpet av våren 2018.
Barnehagen blir tilbudt barnehagerelevant videreutdanning i løpet av året.

Samarbeid i Gråtass barnehage

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng)
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng)
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (30 studiepoeng)
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng)
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60
studiepoeng)
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng)
Videreutdanning for assistenter (30 studiepoeng)
Videreutdanning og kompetansehevning for styrere og styrerassistenter.
Kurstilbud for assistenter og fagarbeidere vil legges ut fortløpende.
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Østfold fylkeskommune
Høgskolen i Østfold
Praksisveiledere – Vi mottar studenter på barnehagelærerlinjen og pedagogiske
ledere med veiledningskompetanse på 15 studiepoeng eller mer kan være
praksisveiledere.
Praksistilrettelegging – Vi mottar elever fra ulike videregående skoler og ulike
trinn. Elevene følges tett opp av en fagarbeider eller pedagogisk leder.
Barnehagen skriver vurdering av eleven underveis og en sluttvurdering. Lærer
fra utdanningen er veileder for elevene. Veiledningen holdes i barnehagen.

Arbeidsrettet praksis/språkpraksis
FRIS - Fredrikstad internasjonale skole
Podium - Vikarformidlingsbyrå i samarbeid med NAV.

Vaktmester
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Samarbeid i Gråtass barnehage

Gråtass barnehage har en egen vaktmester som utfører ulike oppdrag på hver
enhet. Ragnars jobb innebærer blant annet å følge opp avvik som skrives av
personalet og utbedring/forbedring av lokaler og uteområder. Han er en
selvskreven ressurs når det gjelder oppsett av lekeapparater, hyller og større
byggeprosjekter. Ragnar er en viktig del av Gråtasskulturen og kalles for SuperRagnar av både barn og voksne.
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Eierne
Eierne av Gråtass Barnehage AS, Arild Andersen og Jon Petter Andersen, driver
også Byggmester Arild Andersen AS og har mange gode
forretningsforbindelser som barnehagen får benytte seg av. Eierne har stort
fokus på sikkerhet i barnehagen og at de ansatte har et godt arbeidsmiljø.

Eksterne bedrifter
I en barnehage har vi utallige samarbeidspartnere eksternt. Dette er bedrifter
som spesialiserer seg innenfor ulike felt knyttet til barnehage og
barnehagedrift.
Eksempelvis mat og helse, leker og inventar, HMS, byggeteknisk og IKT.

Samarbeid i Gråtass barnehage
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Evaluering
Gråtass Barnehage evaluerer seg selv
gjennom hele året. Vi er i stadig utvikling
og har gjennom de tolv årene
gjennomført en hel del endringer og
gått nye veier.
Alt dette for å imøtekomme våre
brukere på veien til å bli en bedre
barnehage i et moderne samfunn.
Vi gjennomfører evalueringer gjennom:
Brukerundersøkelser
Personalundersøkelser
Foreldresamtaler
Foresattes tilbakemeldinger
FAU/ SU
Månedsbrev
Refleksjonsmøter og fusjonsmøter
Pedagogisk dokumentasjon

Evaluering

«Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen
som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer
på tradisjoner, sammensatt kompetanse, innforståtthet og taus
kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for å
legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling» (Rammeplan for
barnehager 2017)
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Telefonnummer og mailadresser
Administrasjon:
Virksomhetsleder - Christina 69 36 00 20 / 90 22 34 56
christina@graatassbarnehage.no
Styrer - Jon Myrvold
69 36 00 24 / 92 84 29 99
jon@graatassbarnehage.no
Regnskapsfører:
Dag Enggrav
69 36 00 21
regnskap@graatassbarnehage.no
Fagen
69 36 53 00
Styrerassistent- Anders H Andersen
Kontor
69 36 53 01
anders@graatassbarnehage.no
Flua
69 36 53 02
flua@graatassbarnehage.no
Larva
69 36 53 03
larva@graatassbarnehage.no
Skjærviken
69 36 54 80
Styrerassistent- Kjetil Fremstad
Kontor
69 36 54 81
kjetil@graatassbarnehage.no
Snegla
69 36 54 82
snegla@graatassbarnehage.no
Marken
69 36 54 83
marken@graatassbarnehage.no
Gresshoppa
69 36 54 84
gresshoppa@graatassbarnehage.no

Torp
69 36 07 30
Styrerassistent- Karianne H. Kildebo
Kontor
69 36 07 33
karianne@graatassbarnehage.no
Loppa
69 36 07 34
loppa@graatassbarnehage.no
Mauren
69 36 07 35
mauren@graatassbarnehage.no
Myggen
69 36 07 36
myggen@graatassbarnehage.no
Humla
69 36 07 37
humla@graatassbarnehage.no
Edderkoppen
69 36 07 38
edderkoppen@graatassbarnehage.no

Sammen om en god barndom

