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Generelt 
 

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

avdelinger med syv 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. Overskuddet 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 fire dager i uken fra Barn til Bords. Vasking og 

renhold blir utført hver dag av Skjetten 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. Vår 

hverdagsvisjon er: Lek og læring på trygg grunn. 

Barnehagens pedagogikk og satsningsområder 2016 
 

Barnehagen har hatt følgende satsningsområder: 
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Lek: 
 

Leken har en veldig viktig funksjon i barns liv, derfor har vi satt av mye tid og rom for lek i 

Blåveiskroken.   

Hvordan har vi jobbet med lek: 

 

 Barna har fått tid og rom for lek 

 Vi har lagt til rette for variert og utfordrende lek 

 Vi har hatt lekemateriell lett tilgjengelig  

 Vi har vært bevisste i vårt valg av lekemateriell, mengde leker og det fysiske miljøet 

 Lekegrupper har blitt brukt 

 Leken har preget vårt arbeid med satsningsområdene og temaene igjennom hele året  

 Vi har utvidet personalets kompetanse om lek 

 

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 På vår storbarnsavdeling Blåveisen har vi jobbet 
systematisk med Hjerteprogrammet; et program for å 
fremme sosial kompetanse hos barna. Vi opplever at 
dette er en lærerikt for barna. På småbarnsavdelingen 
Hvitveisen og i hverdagen generelt har vi jobbet mye 
med sosial kompetanse i «her og nå» situasjoner, og 
de voksne er gode på å veilede barna. Vi opplever at 
barna, store som små, viser mye omsorg og empati 
overfor hverandre og at det er et inkluderende 
lekemiljø.   

Vi vil legge til rette for et språkstimulerende miljø Personalet har gjennom kurs, personalmøter og 
bevisstgjøring i hverdagen fått økt kompetanse om 
barns språk. 
 Vi har jobbet med å utvide barnas ordforråd og 
begreper i hverdagssituasjoner. På Blåveisen har de 
jobbet med en metodikk som kalles «Grep om 
begreper». Denne har som hensikt å utvide barnas 
begrepsverden. Dette har vært positivt og vi har 
merket at ordforrådet har økt.    
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Realfag: 
 

Realfag er en naturlig del av barnehagehverdagen og barnas lek. Barna undrer seg ofte over ting 

de ser og opplever, de stiller spørsmål, de prøver ut hypoteser og de ønsker å vite mer om ting 

de oppdager. 

 

Hvordan har vi jobbet med realfag:  

 

 Vi har utvidet personalets kompetanse om realfag i barnehagen gjennom kurs  

 Vi har gått på turer i skogen hvor «veien er målet». Barna har fått tid og mulighet til å stoppe 
og undre seg og til å leke på tur  

 Vi har sortert og kategorisert i hverdagen, på tur og i lek.   

 Vi har hatt brettspill lett tilgjengelig på avdelingen og oppmuntrer barna til å spille disse  

 Gjennom lek, regel-leker og tilrettelagte aktiviteter har barna fått erfaring med matematiske 
begreper som først og sist, størst og minst, tall, telling, avstand og mål.  

 Personalet har vært lydhøre for barnas egen forskning og hjulpet barna til å sette ord på det 
de oppdager. 

 Vi har stilt åpne spørsmål som innbyr til dialog og undring  
 

Henviser til vår årsplan for mer utdypende informasjon om våre satsningsområder og 

pedagogikk. 

 

Temaer barnehageåret 2016 
 

Første halvår jobbet vi med utgangspunkt i Thorbjørn Egners «Klatremus og alle de andre dyrene 

i Hakkebakkeskogen» Vi leste, dramatiserte, sang og hadde formingsaktiviteter med 

utgangspunkt i denne fortellingen. Særlig dyrene ble utforsket grundig. 

2. halvår har vi hatt følgende temaer:  

 Gårdsliv/innhøsting 

 Eksperimenter  

 Jul 
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Barnehagens planer 
 

 Overordnet progresjonsplan 2016 – 2021: Denne beskriver overordnet plan for de syv 

satsningsområdene våre på de ulike alderstrinnene. 

 Strategiplan 2015-2017: Vår overordnede fremdriftsplan som omhandler 

driftsutviklingen med målsetninger for hele barnehagen 

 Årsplan 2016-2017: Denne beskriver vårt pedagogiske arbeid grundig, og er barnehagens 

viktigste arbeidsdokument. Årsplanens innhold er et arbeidsredskap for personalet og 

innholdet er jevnlig blitt tatt opp på møter i barnehagen.   

 Periodeplaner: Hver annen måned har det blitt skrevet periodeplaner for begge 

avdelingene. Disse inneholder referater for forrige periodes innhold og en faglig del med 

mål og innhold for perioden som kommer. 

 Månedsplaner: Disse planene inneholder en beskrivelse av hva som skjer fra dag til dag i 

barnehagen. Disse planene er ikke detaljerte, med den begrunnelse at vi ønsker å dra 

barns medvirkning og spontanitet inn i vårt daglige arbeid.   

 Beredskapsplaner: Barnehagen har egen beredskapsplan med tiltakskort ved uønskede 

hendelser, og øver på dette årlig.  

 Helse- miljø og sikkerhet: Barnehagen har egen HMS plan som inneholder mål for HMS 

arbeidet, ansvar, info om barnehagen, kartlegging og risikoanalyser, rutiner for ansatte, 

barnas arbeidsmiljø, beredskapsplan, hygienerutiner, handlingsplaner, førstehjelp, 

skadeskjemaer, ik for elektriske anlegg og utstyr, vedlikehold, bedriftshelsetjeneste, 

avtaler, avvikshåndtering og datablader. Barnehagen har også en egen brannperm som 

blant annet inneholder dokumentasjon, kontroller og risikoanalyser. 

 Handlingsplan mot mobbing: Denne planen er for å sikre barna et godt psykososialt 

miljø i barnehagen, og planen mot mobbing i et verktøy for barnehagen i arbeidet med å 

forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot våre barnehagebarn. 

 Kalender: Alle events og arrangementer er oppdatert i vår interaktive kalender på nett. 

Planene kan leses og lastes ned fra våre hjemmesider; https://www.blaveiskroken.no/vare-

planer/  

 

 

https://www.blaveiskroken.no/vare-planer/
https://www.blaveiskroken.no/vare-planer/
https://www.blaveiskroken.no/bildegalleri/
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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 2016-2017: 

MÅL RESULTAT 

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

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

En pedagogisk rød tråd Fokus på Lek, Sosial kompetanse, 
Realfag og Språk.  

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 Våre pedagogiske ledere er formelt 
kvalifisert. Gjennomført 
personalundersøkelse med 
tilfredsstillende resultater på trivsel, 
samarbeid og motivasjon.  

Medarbeidersamtaler og kompetanseheving for den 
enkelte ansatte 

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

Halvere sykefraværet og redusere bruk av vikarer med 
30% 

Bruk av vikarer er halvert i 2016. 
Korttidsfravær (under 16 dager, med og 
uten egenmelding) var på 3,0%. 
Langtidsfraværet var på 9,9%.  

Score på 4,6 ved den nasjonale brukerundersøkelsen 
høsten 2016 i regi av utdanningsdirektoratet 
 
 

Ved høstens brukerundersøkelse fra 
UDIR fikk Blåveiskroken en total score 
på 4,7 med de utvalgte målepunktene. 
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Score på 4,6 ved den nasjonale brukerundersøkelsen 
høsten 2016 i regi av utdanningsdirektoratet. Være 
over gjennomsnittet på barnehagefakta mot 
kommunen 

Vi ligger da like over gjennomsnittet 
blant private barnehager i Bærum 
kommune, og godt over de kommunale. 
Nasjonalt snitt var 4,5. Vi ligger også 
over på alle 4 målepunktene 
sammenlignet mot kommunen i 2016. 
 

IKT løsning som samhandler godt mellom foreldre og 
ansatte, herunder etablert gode rutiner for muntlige 
personlige tilbakemeldinger om barnets hverdag til 
foreldrene. 

Videreutviklet hjemmesiden og intranett 
med sertifikat. Iverksatt automatisk 
nyhetsbrevutsendelse. Månedsplaner og 
periodeplaner er lagt på trygt intranett 
med egen logg inn. Etablert rutiner for 
muntlige 1:1 tilbakemeldinger.  
Egen FB side som markedskanal, samt 
en egen gruppe for foreldrene. SMS ved 
behov for hurtig varsling. 
 

Minst 20 familier skal ha Blåveiskroken som førstevalg 
ved opptaket 2017 (1. mars) 

Pr 01. mars 2017 var det 19 barn med 
Blåveiskroken som 1. valg, totalt 80 
søkere. 

Lønnsom drift med positivt resultat Vi leverte et positivt resultat på 121.000 
i 2016. Dette var også bedre enn 
budsjettert. 

Være synlig i sosiale medier og andre kanaler, slik at 
barnehagen fremstår som interessant og attraktiv for 
nye familier som søker etter barnehageplass. Til 
enhver tid ha oppdatert og relevant informasjon med 
korrekt design og interaksjon på hjemmesiden 

Vi fikk ett innlegg på barnehage.no i 
2016, om sal-trening for de minste.  Vi 
har 190 følger på facebook, og 
hjemmesiden har hatt 33.400 visninger 
siden april 2016. Interessen for 
barnehagen er stor, og mye besøkt. Vi 
har ingen problemer med å fylle opp 
ledige plasser. 
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Resultater brukerundersøkelsen høsten 2016 
 

Sammenlignet med Bærum kommune og nasjonalt nivå: 

 

Tema Blåveiskroken Private Kommunale Nasjonalt 

Ute- og innemiljø 4,3 4,3 3,9 4,1 

Relasjon mellom barn 

og voksen 
4,7 4,6 4,5 4,6 

Barnets trivsel 4,9 4,8 4,7 4,7 

Informasjon 4,4 4,4 4,2 4,2 

Barnets utvikling 4,7 4,7 4,6 4,6 

Medvirkning 4,3 4,3 4,4 4,2 

Henting og levering 4,7 4,5 4,4 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,5 4,6 4,4 4,5 

Tilfredshet 4,7 4,6 4,4 4,5 

 

 

Generelt sett viser undersøkelsen svært gode resultater, og det er gledelig at Blåveiskroken ligger 

i øvre sjiktet her. Spesifiserte detaljer fra undersøkelsen for Blåveiskroken finner du på vår 

hjemmeside. 
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Tall fra barnehagefakta om Blåveiskroken 
   

Sammenlignet mot Bærum kommune: 
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Prosjektplanen for 2015-2017 

 

Følgende prosjekter (av de grønne boblene) er gjennomført og implementert etter planen. 
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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. 

 Gjennomføre barne-intervju  

 Barna kan vurdere de ulike aktivitetene 

 At barna kan velge hvor vi skal gå på tur 

 Barna kan lede samlingsstunder 

 

Miljø 
Ute 

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. Ny kontroll skjer våren 2017.  

Inne 

Vi har gode rutiner for lufting på avdelingene, radon er innenfor godkjente verdier, 

støy/etterklang har også godkjente verdier pga montering av lyddempende plater på begge 

avdelingene. Vi har også avtale med Rentokil for å forhindre mus å ta seg inn. Barnehagen fikk 

også nytt brannvarslingsanlegg vinteren 2016, og vi gjennomfører to årlige brannøvelser.  
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Drift  
 

Guro Qvist har vært daglig leder siden 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. Begge de pedagogiske lederne er også formelt kvalifisert. 

Korttidsfraværet (under 16 dager, med og uten egenmeldinger) i 2016 var på 3,0%, og langt 

lavere enn i 2015. Langtidsfraværet var på 9,9% i 2016. Dette er også betydelig lavere enn i 2015. 

Hjemme med sykt barn utgjorde i 2016 1,0% av fraværet. Tallene er på nivå med sektoren ellers. 

Personalgruppen er stabil og jobber godt sammen, og har høy trivsel på jobb med sterk faglig 

fokus. Det er også gjennomført en personalundersøkelse blant de ansatte som viser en total 

score på 4,3 av 5. Ulike tiltak er blitt iverksatt for ytterligere å bli bedre her. Det har vært en tett 

dialog og meget godt samarbeid mellom daglig leder og Styret.  

Det har vært en ulykke i barnehagen, der et barn falt ned fra et lekeapparat, men uten alvorlige 

følger. Hendelsen ble nøye gjennomgått i etterkant, og de involverte parter fulgt opp. Det ble 

konkludert med at alle sikkerhetsrutiner og prosedyrer ble fulgt og iverksatt, og at ikke det var 

noen grunn til ytterligere tiltak rundt denne hendelsen. Mindre hendelser er loggført og fulgt 

opp. Styreleder har blitt løpende orientert om driftsstatus og tilstand. 

 

Barnehagens Styret: 
 

Fra og med årsmøte 5. april 2016: 

Styreleder:   Morten S Henriksen 

Nestleder:    Anne Marie Lunaas Sørensen  

Økonomiansvarlig:  Robert Austreim 

Teknisk ansvarlig:  Øyvind Width 

Sekretær:   Guro Thane Ekne 

Observatør:  Guro Qvist 

Det er avholdt seks styremøter i 2016, og Styret har vært beslutningsdyktig på alle. I tillegg er det 

avholdt to dugnader, to foreldrerådsmøter og SU møter, samt to foreldremøter.  Barnehagens 

foreldreråd har vært ledet av Dorthe Underwood, som sammen med Styrets nestleder har 

representert foreldrene i SU. De ansatte i SU har vært Faith Rwighemera og Helene Libekk. 
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Årsregnskapet for 2016  
 

Økonomi 2016 2015 2014 2013 2012 

Resultat 121 765 -175 347 117 067 -540 193 592 000 

Egenkapital 514 974 465 209 640 556 532 489 1 061 000 

 

Det er svært gledelig at stiftelsen leverer et overskudd på 121.000 kroner i 2016. Dette har også 

vært et viktig strategisk prosjekt for styret dette året. Overskuddet skyldes dels mindre bruk av 

vikarer, samt at det er gjennomført en total gjennomgang av alle leverandøravtaler til 

barnehagen, og reforhandlet pris og levering. Noen avtaler har blitt sagt opp og erstattet med 

andre, der vi har fått stordriftsfordeler. Daglig leder gjør også mer av regnskapsarbeidet. 

Barnehagen har også etablert et elektronisk oppdatert dokumentarkiv, der alle viktige 

dokumenter som omhandler barnehagen er trygt lagret. Her ligger også alle styredokumenter, 

med all historikk. Vi har også presisert daglig leders administrative og pedagogiske ansvar i 

vedtektene, samt justert opptakskriteriene etter kommunens retningslinjer. 

Vi har også hatt full barnehagedekning gjennom hele 2016, og økende interesse og antall søkere 

til barnehagen frem mot opptaket 2017. 

Barnehagen har altså lyktes med satsningen som ble gjort i 2015, der vi i 2016 ser klare 

resultatforbedringer, både på innhold, økonomi, attraktivitet og kvalifisert personal. 

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

Ny makspris fra 1. januar 2017 er 2 730. Foreldrebetalingen vil skje på e-faktura fra april 2017. 

Etter ønske fra årsmøte ble også matserveringen utvidet fra tre til fire ganger pr uke, og ny 

kostpris ble da kroner 580 pr barn pr måned for småbarna, og kroner 630 pr barn pr måned for 

storbarna. Denne blir indeksregulert hvert år.  Styret har budsjettert med et overskudd på ca 

300.000 i 2017, og mye av dette skal brukes til oppussing av stellerom og toaletter.  
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Videre utvikling 
 

Blåveiskroken Barnehage har lyktes med de satsningene og de målene som var satt i 

strategiperioden 2015-2017. 2016 har gitt gode resultater, og ny strategiperiode tar til etter 

årsmøte i april 2017. Vi har mange interessenter og søkere til barnehagen vår, og det er viktig at 

det gode arbeidet fortsetter, og at påkrevd vedlikehold blir utført fortløpende. 

 

Opptak og status 2017 
 

Pr 1. Mars var det 80 søkere til Blåveiskroken, hvorav 19 av disse har oss som prioritert 1. Vi har 

derfor fylt opp alle ledige plasser hele neste barnehageår. 

Styret i samarbeid med daglig leder ser også på mulighetene for å utvide småbarnsavdelingen vår 

med tre småbarn og en ny fast ansatt pedagog. Dette er både økonomisk og pedagogisk 

forsvarlig dersom arealet i 1. etasje er stort nok.  Krever godkjenning fra kommunen på areal. 

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.   

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 2017 og 2018. 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 ble gjort i 

2016. Første prioritert på vedlikeholdssiden er toalett og stellerom, og oppussingen av dette vil 

starte 1 halvår 2017. (her vil vi benyttes oss av fagfolk og sette bort en del av dette til en 

totalleverandør).  Nye tegninger etter ombyggingen i 2014 er også sendt til kommunen for ny 

godkjenning. 

Det er også etablert et eget internt nyhetsarkiv på intranettet, og det jobbes med ytterligere 

forbedringer av dette og kommunikasjonen mellom Barnehage og foreldre forøvrig. Daglig leder 

har også søkt seg på den nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager, med oppstart høst 

2017. 

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

Styret er meget godt fornøyd med resultatene i 2016, og hvordan Barnehagen har utviklet seg, 

og kan sterkt anbefale videre drift, også med en eventuell utvidelse med tre småbarn og ny fast 

ansatt pedagog med godkjenning fra kommunen! 

http://www.blaveiskroken.no/
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Signatur 
 

Gjettum, 7. mars 2017, Blåveiskroken Barnehage, v/ Styret; 

 

 

 

 

 

Morten S Henriksen   Anne Marie Sørensen   Robert Austreim 

/s/     /s/     /s/ 

Styreleder    Nestleder    Økonomiansvarlig 

 

 

 

 

 

 

 

Øyvind Width    Guro Thane Ekne   Guro Qvist 

/s/     /s/     /s/ 

Driftsansvarlig    Sekretær    Observatør 


