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Generelt 
 

Blåveiskroken Barnehage er en privat stiftelse som ble etablert i 1989, og består i dag av to 

avdelinger med åtte fast ansatte og har plass til 27 barn (9 små og 18 store). Stiftelsen forvaltes 

av Styret som består av fem foreldre og daglig leder. Alt overskudd går tilbake igjen til 

Barnehagedriften og til barnas beste. Daglig leder har det overordnede administrative og 

pedagogiske ansvaret, og det er en pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere på hver 

avdeling. Barnehagen har servert varm lunsj tre dager i uken fra Barn til Bords. Vasking og 

renhold blir utført hver dag av AK Renhold. 

Barnehagen er åpen alle hverdager fra 07:30 til 16:45, og stengt fire uker i juli, samt påske og jul. 

Barnehagens visjon 
 

«Blåveiskroken Barnehage skal bli Bærums Beste Barnehage, og være førstevalget blant 

familiene i nærområdet, kjent for å gi barna de beste mulighetene i faglige sterke, trygge og 

stabile omgivelser.»  Våre verdiord er RESPEKT – ÅPENHET – MOT – TRYGGHET. 

Barnehagens pedagogikk, satsningsområde og planer 
 

Vi har hatt to læringsmål i Blåveiskroken 
1) Vi ønsker at barna utvikler sosial kompetanse 

2) Vi vil legge til rette for et språkstimulerende miljø. 

MÅL: RESULTAT: 

Vi ønsker at barna utvikler sosial kompetanse Vi har høsten 2015 jobbet systematisk med 
Hjerteprogrammet; et program for å fremme 
sosial kompetanse hos barna. Vi opplever at 
dette er en lærerikt for barna. Generelt 
opplever vi at barna lærer mest om sosiale 
ferdigheter i «her og nå» situasjoner i 
hverdagen, og voksne er gode på å veilede 
barna. Vi opplever at barna, store som små, 
viser mye omsorg og empati overfor hverandre   

Vi vil legge til rette for et språkstimulerende miljø Personalet har gjennom kurs, personalmøter 
og i arbeidet med årsplanen fått mer 
kompetanse om barns språk. 
 Vi har jobbet med å utvide barnas ordforråd 
og begreper i hverdagssituasjoner.  
Arbeidet med Hakkebakkeskogen har hjulpet 
oss i språkarbeidet, samt at vi har lest mye 
bøker og sunget mange sanger. 
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I 2015 har barnehagen hatt følgende satsningsområdet og tema 

 

Satsningsområdene sosial kompetanse, lek og språk har blitt satt i sammenheng med Rammeplanens 

7 fagområder og disse fagområdene har så blitt trukket inn i barnehageårets tema; Klatremus og alle 

de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. 

Vårt tema; Klatremus og alle da andre dyrene i Hakkebakkeskogen, har vært veldig vellykket. Det har 

vært lett å tilpasse det til både 1 åringer og 5 åringer. Barna har fått mye kunnskap om dyr, mange 

har lært seg handlingen, sangene til historien har blitt sunget, vi har hatt enkel dramatisering, vi har 

mange formingsaktiviteter med ulike formingsteknikker, barna har lært om etikk og moral og 

fantasien har blitt stimulert. Alle rammeplanens 7 fagområder har med andre ord blitt berørt. Vi 

fortsetter med dette temaet også i 2016. 

 

Barnehagens planer 
- Strategiplan: Denne beskrives lenger ned i dokumentet. 

 - Årsplan 2015-2016: Denne beskriver vårt pedagogiske arbeid grundig. Årsplanens innhold er et 

arbeidsredskap for personalet og har innholdet har jevnlig blitt tatt opp på møter i bhg.   

- Periodeplaner: Hver annen måned har det blitt skrevet periodeplaner for begge avdelingene. Disse 

har innehold referater for forrige periodes innhold og en faglig del med mål og innhold for perioden 

som kommer. 

- Månedsplaner: Disse planene har inneholdt en beskrivelse av hva som skjer fra dag til dag i bhg. 

Disse planene er ikke detaljerte, med den begrunnelse at vi ønsker å dra barns medvirkning og 

spontanitet inn i vårt daglige arbeid.   
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Strategi, mål og resultater 
 

Styret har i samarbeid med daglig leder utarbeidet en strategiplan for perioden 2015-2017, med 

følgende mål og med disse oppnådde resultatene for Barnehageåret 2015-2016: 

MÅL RESULTAT 

Alle barna skal trives og ha minst en venn i 
Blåveiskroken. Ingen mobbing skal forekomme 

Barneintervjuer gjennomføres primo 
2016. Ingen hendelser om mobbing har 
inntruffet, og generelt er trivsel høy 
blant barna. 

En pedagogisk rød tråd Fokus på LEK, SOSIAL KOMPETANSE og 
SPRÅK med HAKKEBAKKESKOGEN som 
tema 

Definert og implementert et felles ”Barne-syn” Det er likeverd mellom barn og voksen 
De voksne er lyttende og anerkjennende 
overfor barns ønsker og uttrykk 
Vi er opptatt av individet; vi ser hvert 
enkelt barn som unikt og med sine 
iboende muligheter 
Vi møter barna på deres nivå, ut i fra 
deres forutsetninger 
Voksenrollen skal preges av å gi barna 
trygghet, omsorg, respekt, 
forutsigbarhet og rammer 
Barna opplever medbestemmelse og at 
de blir tatt på alvor. På denne måten 
bidrar vi i utviklingen av god selvfølelse 
Vi skal se etter barnets hensikt i ulike 
situasjoner 
Vi skal gi barna rom og tid i trygge 
omgivelser 

Formelt kvalifisert og motivert personalet Gjennomført Kick-off for de ansatte, 
med fokus på team-building, samarbeid 
og arbeidsmiljø. Har hatt disp på 40% 
pedleder på storbarnsavdelingen.  

Medarbeidersamtaler og kompetanseheving for den 
enkelte ansatte 

Gjennomført med.samtaler og/eller 
trivselssamtaler med alle. Alle vært på 
kurs og møter med faglig innhold. 

Halvere sykefraværet og redusere bruk av vikarer med 
30% 

Bruk av vikarer ble redusert med 60% 2. 
halvår 2015. Sykefraværet er synkende 
og på nivå med sektoren ellers. 

Score på 5,2 ved høstens brukerundersøkelse, og 5,7 
høsten 2016. Være over gjennomsnittet sammenlignet 
med Bærum Kommune på alle fire målepunktene fra 
utdanningsdirektoratet på Barnehagefakta.no 

Gjennomført brukerundersøkelse 
høsten 2015 med 5.22 som resultat 
totalt. Vi scorer bedre enn 
gjennomsnittet på 3 av 4 indikatorer. 
Ligger noe under på 
utdannelse/bakgrunn på assistentnivå.  
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IKT løsning som samhandler godt mellom foreldre og 
ansatte, herunder etablert gode rutiner for muntlige 
personlige tilbakemeldinger om barnets hverdag til 
foreldrene. 

Etablert hjemmeside og intranett, samt 
et automatisk dialogløp. Månedsplaner 
og periodeplaner er lagt på intranett 
med egen logg inn. Etablert rutiner for 
muntlige 1:1 tilbakemeldinger.  
Egen FB side som markedskanal, samt 
en gruppe for foreldrene. 
 

Minst 10 familier skal ha Blåveiskroken som førstevalg 
ved opptaket 2016 

Pr 01.mars 2016 var det 15 barn med 
Blåveiskroken som 1. valg, totalt 63 
søkere. 

Lønnsom drift med positivt resultat Vi leverte dessverre et underskudd i 
2015 på -175.000. Dette skyldtes i stor 
grad høye vikarkostnader 1. halvår 2015, 
samt at vi ikke hadde full dekning i 
Barnehagen gjennom hele året. 

Ha minst et redaksjonelt innlegg i media basert på 
noe Blåveiskroken gjør bra/annerledes 

Vi fikk to innlegg, ett i Budstikka høsten 
2015 og et på Barnehage.no for 
mattekurset som ble gjennomført i 
samarbeid med MV Nordic. 

150 «likes» på Facebook og god trafikk til nettsidene 
fra potensielle nye søkere og interessenter 

Pr 1.mars hadde vi 174 «likes» på 
Facebook, og siden lansering av nye 
hjemmesider juni 2015 har vi hatt 
322 205 visninger. 
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Prosjektplanen for 2015-2017 

 

Følgende prosjekter (av de grønne boblene) er gjennomført og implementert! 

 Hakkebakkeskogen 

 Aktiv voksendeltakelse  

 Brukerundersøkelse 

 Kick-off – teamwork og samarbeid  

 Medarbeidersamtaler  

 Kursing  

 Dugnad 

 NOKAS rapport  

 Skiskole 

 Dokumentasjon 

 Hjerteprogrammet og et felles barnesyn 

 Fagområdene, med fokus på språkmiljø 

 Vaktmesterordning med automatisk oppdatering av jobber 

 IKT løsning med intranett, hjemmeside, dialogløp, FB side og gruppe for foreldrene 
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Andre planer som er utarbeidet og gjennomført 
 

Beredskap 
Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i Barnehagen, og være et godt 

redskap dersom uønskede hendelser skjer 

Daglig leder og Barnehagens styre Barnehagen har det overordnede ansvar for barnas sikkerhet den 

tid de er innenfor Barnehageområdet. 

Beredskapsplanen skal gjennomgås jevnlig og minimum 1 gang pr. år. 

De ansatte skal til enhver tid være kjent med Barnehagens Beredskapsplan og de skal underskrive på 

at de har gjort seg kjent med innholdet i beredskapsplanen. 

Barna i Barnehagen er forsikret gjennom Gjensidige. 

Barnehagen har i tillegg til denne beredskapsplanen en Handlingsplan for sikkerhet i Barnehagen og 

en Handlingsplan for alvorlige ulykker og dødsfall i Barnehagen. Disse handlingsplanene utdyper 

noen av temaene i denne beredskapsplanen grundigere. 

 

Helse, Miljø og Sikkerhet 

 Daglig sjekkliste for uteområdet 

 Daglig El- sjekk ettermiddag 

 Daglige kjøkkenrutiner 

 Daglig sjekk av temperatur i kjøleskap og ukentlig sjekk av temperatur i fryser 

 Daglig sjekk av nødutgang 

 Månedlig el og brannsjekk v/ Christian Henriksen 

 Jevnlige HMS rutiner i forhold til vasking av kjøleskap, søppelbøtter ol. 

 Gode rutiner for håndvask. Foreldre oppfordres til å vaske barnas hender når de leveres om 

morgenen, personalet vasker hender når de kommer på jobb 

 Beredskapsplan ble skrevet høst 2015. Vi er i en implementeringsprosess med denne 

 Handlingsplaner for alvorlige ulykker og dødsfall i Barnehagen. Både beredskaps og 

handlingsplaner finnes på hver avdeling og i HMS perm på kontor 

 Førstehjelpskurs høst 

 Planlagt brannøvelse høst 

 Sone- inndeling av kjøkkenet med tanke på rene og urene soner 

 Alle dispensere for såpe og papir ble byttet ut og Barnehagen har nå også fått 

håndspritdispensere montert på strategiske steder 

 Foreldre skal bruke blå sko-trekk eller ta av skoene ved henting og levering 

 Det benyttes engangs- kjøkkenkluter som skiftes ut hver dag. 

 Medarbeidersamtaler 2 ganger i året og trivselssamtaler 1 gang i året 
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 Påbegynt arbeid med etiske retningslinjer for dokumentasjon 

 Førstehjelpsmapper og medisinskap er oppdatert 

 Har nødnummer påklistret og avdelingene har viktige førstehjelpsregler hengende oppe 

 Faste rutiner for «når vi skal på tur» er innført 

 Barnehagen har eget ansatt- hefte (se HMS perm rutiner ansatte) 

 Risikoanalyser for brann, sikkerhet ute/inne og for tur er utarbeidet 

 Støydempende matter montert i tak for bedre lydisolering 

 Radonverdier målt og er langt under hva som er godkjente maksverdier 

 Innbruddsalarm og brannvarsling montert ihht forskrifter fra brannvesenet 

 Ventilasjon sjekket og godkjent innenfor normalverdier 

 Skan kontroll (tidligere Veritas) gjennomførte en kontroll av uteområdet høsten 2015, med 

godkjent resultat 

 Etablert et sms varslingssystem til foreldrene ved behov for hurtig varsling av uønskede 

hendelser. 

En helt ny HMS perm har blitt laget. Den inneholder mål for HMS arbeidet, ansvar, info om 

Barnehagen, kartlegging og risikoanalyser, rutiner for ansatte, barnas arbeidsmiljø, beredskapsplan, 

handlingsplaner, førstehjelp, skadeskjemaer, internkontroll for elektriske anlegg og utstyr, 

vedlikehold, bedriftshelsetjeneste, avtaler, avvikshåndtering og datablader. Barnehagen har også en 

egen brannperm som bla inneholder dokumentasjon, kontroller og risikoanalyser. 

 

Barnas medvirkning og påvirkning i deres egen Barnehagehverdag 
Vi i Blåveiskroken ønsker å fokusere på barns medvirkning for at barna skal oppleve å ha innflytelse 

på egen hverdag og føle seg betydningsfulle. Vi er opptatt av å se intensjonen som ligger bak barna 

sin adferd, barna sitt kroppsspråk og barna sine verbale uttrykk. Gjennom medvirkning vil barna få 

utvikle egne interesser, sosiale ferdigheter, utvikle god selvfølelse og lære at deres mening også er av 

betydning. 

 

Hvordan jobbe med barns medvirkning i Blåveiskroken: 

 Bruke anerkjennende kommunikasjon 

 Snakke med barna 

 Ha voksne som jobber for å se hvert enkelt barn og dets behov 

 Være vare for barnas følelsesliv 

 Kunne forandre planer i forhold til barns spontanitet 

 Gi mye tid og rom for barns lek 

 Selvstendighetstrening 

 Observere og være lydhøre for barnas non- verbale kommunikasjon. 

 Være lydhøre for barnas ideer, forslag og løsninger. 



 
 

 
 

Side 10 av 13 
Årsberetning 2015|Blåveiskroken Barnehage|Hvitveisstien 15, 1336 Gjettum|Org 971487941 MVA 

 Gjennomføre barne-intervju  

 Barna kan vurdere de ulike aktivitetene 

 At barna kan velge hvor vi skal gå på tur 

 Barna kan lede samlingsstunder 

 

Ytre miljø 
 

Barnehagen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet, og er derav ikke regulert av 

konsesjoner eller pålegg av miljømessige karakter. Det er følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på 

dette området. Uteområdet vårt med lekeapparater ble godkjent senest høsten 2015 av Skan 

kontroll. 

Drift  
 

Guro Qvist ble ansatt som ny daglig leder mai 2015, og har en 100% stilling. Det er tilknyttet en 

pedagogisk leder pr avdeling, med tilhørende to pedagogiske medarbeidere. To av åtte 

medarbeidere er menn. Sykefraværet var på 15,5 % i 2015, hvorav 9 % av fraværet var 

langtidssykemeldinger. Ansatte-gruppen jobber godt sammen, og har høy trivsel på jobb med sterk 

faglig fokus. Det har vært en tett dialog og godt samarbeid mellom daglig leder og Styre. Det har ikke 

vært alvorlige ulykker eller hendelser i Barnehagen. 

 

Barnehagens Styret har fra og med årsmøte 28. mars 2015 bestått av: 

Styreleder:  Morten S Henriksen 

Nestleder:   Elisabeth Holba 

Økonomiansvarlig: Anne Sofie Hatmyr 

Teknisk ansvarlig: Are Myklebost 

Sekretær:  Anne Marie Lunaas Sørensen 

Observatør:  Guro Qvist 
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Det er avholdt syv styremøter i 2015, og Styret har vært beslutningsdyktig på alle. I tillegg er det 

avholdt to dugnader, to foreldrerådsmøter og to foreldremøter. I april 2015 gjennomførte også 

Styret en personalsamtale med alle ansatte. 

Barnehagens foreldreråd har vært ledet av Glenn Øystein Wehus, som sammen med Styrets 

nestleder har representert foreldrene i SU. De ansatte i SU har vært Faith Rwighemera og Helene 

Libekk. 

Kommentar til årsregnskapet for 2015 og økonomi i 2016 
 

Resultater 2015 2014 2013 2012 

Årsresultat - 175 347 117 067 -540 193 592 000 

Egenkapital 465 209 640 556 532 489 1 061 000 

 

Foreldrebetalingen var i 2015 lik lovbestemt maksimalpris kr 2405,- pr måned. Matpenger var satt til 

kroner 300 pr måned. Barnehagen får mat servert fra barn til bords tre ganger om uken. 

Underskuddet i 2015 skyldes dels høye vikarkostnader først halvår 2015, samt manglende 

Barnehagedekning i Barnehagen. Dette har Styret og daglig leder fullt fokus på i 2016, og skal levere 

et null resultat i 2016. Styret og daglig leder har også jobbet hardt med markedsføring av 

Barnehagen, noe som har gitt gode resultater på søkerlisten for 2016. Dessuten har det også vært 

enklere å rekruttere inn nye dyktige formelt kvalifiserte pedagoger, og vi fremstår som en attraktiv 

arbeidsplass 

Styret har besluttet etter avstemning i foreldregruppen å heve matpengene til kroner 580 pr barn pr 

måned for småbarna, og kroner 630 pr barn pr måned for storbarna. Dette medfører også at 

Barnehagen øker serveringen fra barn til bords fra tre til fire ganger pr uke. (trer i kraft 1. mars 2016) 

Foreldrebetalingen økte også i tråd med lovbestemt makspris fra 1. januar 2016 til kroner 2 655. 

Styret har budsjettert med et 0 resultat i 2016. Det er satt av ca 100.000 i vedlikehold, men mye av 

dette går med til brannvarslingsanlegg og påkrevde sikkerhetstiltak. Styret vil også gjennomgå alle 

leverandøravtaler, hvis hensikt er å gjøre de mer effektive og redusere kostnader. 
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Videre utvikling 
 

Blåveiskroken Barnehage har utviklet seg mye i 2015, og således lagt en god plattform for videre 

utvikling i 2016. Fra mai 2016 vil også det være to fast formelt kvalifiserte pedagogiske ledere 

tilknyttet hver sin avdeling på 100%. Barnehagen vil da ha et etablert ped-lederteam som skal drive 

det pedagogiske arbeidet videre sammen med daglig leder. Dette er et ufravikelig krav fra Styret. 

Styret vil ha sterkt fokus på de økonomiske resultatene i 2016, og vil prioritere slik at Barnehagen 

ikke går i minus ved årets slutt. Barnehagen fremstår i dag som svært attraktiv, og vi har fått mange 

søkere (65 pr 1. Mars 2016), og vil derfor etter all sannsynlighet ha full dekning inn i Barnehageåret 

2016/2017, samt 2017/2018. 

Dette er slik opptaket så ut 1. Mars 2016 blant barnehagene på Gjettum; 

Barnehage 
Antall barn med denne bhg som 
prioritert 1 Antall plasser totalt i bhg % index pri 1 

Gjettum bhg 40 53 75,47 % 

Blåveiskroken 15 (62 søkere totalt) 27 55,56 % 

Helgerud 7 18 38,89 % 

Rud 16 82 19,51 % 

Kolsås bhg 21 109 19,27 % 

Vallerstua 3 20 15,00 % 

Kanvas 4 60 6,67 % 

Dønski 5 127 3,94 % 
 

Foreldrenes engasjement og initiativ er viktig for god Barnehagedrift, og det forventes at alle 

foreldrene påtar seg minst ett verv i Styret eller foreldrerådet i løpet av et Barnehage-liv.  Vi har to 

dugnader i året, en på våren og en på høsten hvorpå deltakelse er forventet. I tillegg er det viktig at 

foreldrene stiller opp på sin vaktmesteruke, da vi kan spare en del penger på vedlikehold vi gjør selv.   

I 2015 har vi mye fokus på personalet, arbeidsmiljø og trivsel. Dette har også gitt gode resultater, og 

vi vil fortsatt ha fokus på de ansatte, spesielt mht kursing og videreopplæring. Straks etter årsmøte vil 

det nye Styret samles og lage nye mål med tilhørende prosjekter innenfor strategien vår for 

Barnehageåret 2016/2017.  

Uteområdet bærer preg av slitasje, og etter mest sannsynlig må vi bytte ut noen av lekeapparatene i 

nærmeste fremtid. Dette vil Styret sammen med daglig leder prioritere innenfor budsjettrammene i 

2016 og 2017. I tillegg behøves det oppgraderinger inne, men mye av dette kan tas på kommende 

dugnader. 2. Etasje ble malt og rustet opp i 2015, mens 1. Etasje står for tur våren 2016. Styret vil 

også omdefinere rollen «teknisk ansvarlig» til «driftsansvarlig», med et særlig ansvar for 

bygningsmasse og tilhørende leverandører og avtaler tilknyttet bygg og anlegg. 
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Det er også gjort et betydelig arbeid på IKT siden, og det jobbes med ytterligere forbedringer av 

intranett og kommunikasjonen mellom Barnehage og foreldre. Det vil på sikt være behov for en 

webansvarlig som kan vedlikeholde den tekniske delen i IKT strategien.  

For øvrig vises det til hjemmesiden og intranett, www.blaveiskroken.no for ytterligere informasjon. 

Styret er meget godt fornøyd med hvordan Barnehagen har utviklet seg, og de resultatene som den 

kan vise til, og kan sterkt anbefale videre drift! 

 

Signatur 
Gjettum, 15. mars 2016, Blåveiskroken Barnehage, v/ Styret; 

 

 

 

 

 

 

Morten S Henriksen   Elisabeth Holba   Anne Sofie Hatmyr 

Styreleder    Nestleder    Økonomiansvarlig 

 

 

 

 

 

 

 

Are Myklebost    Anne Marie Lunaas Sørensen  Guro Qvist 

Teknisk ansvarlig   Sekretær    Observatør 

http://www.blaveiskroken.no/

