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 Et barn 

er laget av hundre. 

Barnet har 

hundre språk 

hundre hender 

hundre tanker 

hundre måter å tenke på 

å leke og å snakke på 

hundre alltid hundre 

måter å lytte 

å undres, å synes om 

hundre lyster 

å synge og forstå 

hundre verdener 

å oppdage 

hundre verdener 

å oppfinne 

hundre verdener 

å drømme frem. 
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Lave søkertall – reduksjon av antall avdelinger 

Vi har over et par år, hatt lave søkertall til Ask barnehage. Dette 

resulterte i fjor med reduksjon av barn tilsvarende 1,5 avdelinger. 

For kommende barnehageår har vi også hatt lave søkertall i 

kombinasjon med et stort kull skolestartere. Konsekvensen av dette 

er at vi må redusere ytterligere antall avdelinger. Høsten 2015 

starter vi opp med 4 avdelinger (– en reduksjon på ytterligere 1,5 

avdelinger).  

Som et resultat av dette skal vi nedbemanne med 5,8 årsverk. Våre 

medarbeidere vil bli omplassert til andre stillinger i Askøy kommune 

fra medio august 2015. Dette gjelder; Kristine Kalhovd, Cecilie 

Fredriksen, Greta Tjeldstø, Jannicke Normann og Jannicke 

Zannettos evt. Torild Meyer.  Ikke alt er helt avklart ennå! Kristin 

Ellingsen har fått ny jobb i Gnist Skogstunet og slutter hos oss 30. 

juni. Vi må også redusere på renhold, når bygget får lavere 

brukerbelastning. Bunliang Ruamklang vil tilsvarende få reduksjon i 

sin renholds-stilling hos oss og bli omplassert i deler av sin stilling til 

andre avdelinger i kommunen. Som et resultat av alt dette, vil våre 

fire avdelinger bli flyttet opp i det øverste bygget..  
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Figur 1: Rulle på Kongshaugen - motorisk stimulering av 

balanse- og likevektsans. 
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Organisering – Aldersinndelte avdelinger 

Vi kommer til å fortsette med aldersinndelte avdelinger. Dette har vi 

god erfaring med gjennom 8 år. Aldersinndelte avdelinger utgjør i 

dag en av de viktigste pedagogiske faktorene i vår barnehage. Vi 

forsøker å holde oss innenfor et aldersspenn på hver avdeling på 12 

måneder. Vi bruker faste kriterier for fordeling. Disse er 

hovedsakelig basert på fødselsdato. Alle har fått informasjon om 

dette gjennom vår hjemmeside, vår årsplan og våre øvrige 

dokumenter. 

Avdelingene som skal holde åpne fra høsten 2015: 

- Virvel: Her skal 1/3 åringene gå. (Småbarnsavdeling) 

o De som skal jobbe her er: Lisbeth M. Sandnes og Jill M. 

Vonheim (en av våre omplasserte kommer tilbake i 

desember når vi øker til 10 barn). 

- Dråpen: Her skal 2/4 åringene gå. (Mellom-små) 

o De som skal jobbe her er: Beate Tangedal, Therese Havik 

og Torild Meyer/Heidi Pedersen (som deler stilling). 

- Spiren: Her skal 3/5 åringene gå. (Mellom-store) 

o De som skal jobbe her er: Trine P. Del Sol, Cathrine E. 

Pettersen og Torhild Gundersen. Kari Rasmussen skal 

fortsette som støttepedagog. 

- Gnisten: Her skal 5/6 åringene gå. (Storbarnsavdeling) 

o De som skal jobbe her er: Sølvi Engelsen, Christine 

Hartvigsen og Marta Bjørdal 

- På kontoret: Her skal vi fra høsten av ha 1 styrerstilling og 0,2 

årsverk med kontor-assistent.  

o Mona fortsetter som styrer i 100 % stilling 

o Vi har ikke ansatt noen i kontorassistentstilling enda. 

Dette vurderes fortløpende opp mot budsjettbalansen i 

2015.  

Avdeling Spiren og Gnisten bruker vi til de eldste barna fordi de har 

nok garderobeplass til barnegrupper på 20 barn. I tillegg har disse to 
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avdelingene 2 lekerom. Avdeling Virvel vil starte opp med en liten 

barnegruppe på 5/6 barn og økes til 10 barn fra desember.  

Avdelingene nede kan fortsatt benyttes, men ikke med samme 

belastning som i dag. Vi ser kanskje for oss et 

drama/musikk/motorikk-rom på Bølgen og et verksted/førskole-rom 

på Strålen.  

 
Figur 2: Kreativitet og Glede setter spor. På småbarnsavdeling mars 2015 
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Framtidsutsikter: 3-4 avdelinger.  

Det ser ut som trenden med generelt lavere fødselstall og lav søknad 

til Ask barnehage vil fortsette noen år fremover. Vi må – som alle 

bedrifter – vurdere vår kundemasse og regulere driften slik at vi kan 

ha en bærekraftig virksomhet. Dette betyr ganske enkelt at vi må 

fortsette driften i Ask barnehage med 3- 4 avdelinger i noen år 

fremover. Vi kan ikke regulere opp antall avdelinger før vi har en 

stabilt økende søkermasse. Men vi kommer til å redusere med antall 

avdelinger inn til vi har et antall som er i samsvar med søkermassen. 

For å kunne møte lovkrav (mht. bemanning) og forutsigbarhet for 

både barn som går i barnehagen og for ansatte, må vi fastsette en 

ramme for driften. Det betyr at selv om det kommer noen søkere 

etter at vi har fylt opp våre 4 avdelinger (evt. 3 dersom vi må 

redusere ytterligere neste høst), så kan vi ikke ta inn flere barn. 

Hovedopptaket skjer i mars/april med oppstart i slutten av august. 

Da fyller vi opp alle plasser i forhold til det antall avdelinger vi skal 

ha. Det er sannsynligvis kun i år - vi kan gjøre en økning i 

barnegruppen i desember. 

Barnelister – når alle 4 avdelinger er fylt 

opp. 
Hver vår pleier vi å henge opp en oversikt over barnegruppene slik at 

alle får se hvem som skal være sammen fra høsten. I år må vi 

avvente dette til opptaket er helt ferdig. I løpet av april vil de som 

skal starte i desember, få ut tilbud om barnehageplass. Inn til disse 

har takket ja og vi har fylt opp plassene, er listene konfidensielle. 

Før barnelistene henges ut, vil dere på foreldresamtalene få 

informasjon fra pedagogisk leder på egen avdeling hvor eget barn 

skal være. Her går pedagogisk leder også kort gjennom hvordan vi 

jobber med overganger i barnehagen. Informasjon om dette finner 

dere også i barnehagens årsplan og pedagogiske plan.  
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De barna som går i barnehagen her i dag og som skal fortsette, vil i 

løpet av sommeren være mye sammen, besøke hverandres avdelinger 

og leke sammen. De voksne som skal være igjen vil også jobbe på 

tvers av avdelingene og gjøre seg kjent med «sin» barnegruppe. 

Primærkontakter vil bli fordelt før sommerferien, slik at dere vet 

hvem av de voksne som skal ha et ekstra øye til deres barn fra 

høsten av.  

 

Figur 3:Empati og omsorg i praksis. Barn lærer gjennom lek. 
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 Figur 4: Vi besøker Perle og Bruse på Alpakka-gården 

 

Figur 5: Bruse gjenskapes i mosaikk 


