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INFORMASJON OM VASSHAUG BARNEHAGE 

Vasshaug barnehage åpnet 15.september 2015 og hatt 2 års drift. 

Oppstart og omstilling 

God prosess i planlegging, bygging og omstillingsfasen. Tidlig involvering med de ansatte på 

informasjonsmøter og omstillingssamtaler. Godt samarbeid med ansatte, administrasjon, 

byggeledere, brukergruppa ,foreldre og tillitsvalgte. Ei godt fungerende brukergruppa var en 

av suksesskriteriene for et bra resultat. 

Omstilling  og innflytting i nye lokaler og personalgrupper tar tid og er en krevende prosess, 

de ansatte har vært positive og engasjerte og stått på. 

Organisering 

Barnehagen har 6 aldersdelte avdelinger med egne 1,2,3,4 og 5 års avdelinger. 

Hver avdeling har ped.leder, barnehagelærer og fagarbeider/assistent ( ca 50 % pedagoger). 

Barnehagen har spesialpedagog som trener med de barna som har spesialpedagogisk 

vedtak. 

Eget kjøkken med kjøkkenassistent - levering av varmt måltid fra SABE to ganger i uka. 

Administrasjon består av enhetsleder og styrerassistent. 

Rutiner 

For å ha god drift er det avgjørende at det er felles kjente rutiner i organisasjonen, eks rutiner 

for oppstart, ute område, sykdom osv 

 



Opptak og bemanning 

Vasshaug barnehage siden opptak hatt ett hovedopptak per 1.mars og fortløpende opptak 

gjennom hele året. Dette gjør at barnetall og bemanningsbehov endres gjennom hele året. 

Barnehagen har kort behandlingstid og alle får plass. 

Ved oppstart i 2015/2016 var det 86 barn som startet i Vasshaug barnehage, 27 av disse var 

1 og 2 åringer 

I 2017/2018 startet 96 barn, 36 av disse er 1 og 2 åringer. Det har medført at barnehagen 

har måtte utvide til to 1.års avdelinger.  

Høst 2017 var det 38 flere plasser ved oppstart enn det var ved utgangen av barnehageåret. 

Dette skyldes at det er kommet inn mange flere små enn det var 5 åringer som gikk ut. 

Barnehagen har måttet øke bemanning fra januar 2017 til høst 2018 med 3 årsverk. Det økte 

antall små barn har medført behov for flere innvesteringer som vognskur, flere stoler, vogner 

og forbruksvarer. Disse utgiftene lå ikke i det opprinnelige budsjettet.  

Sykefravær 

Barnehagen hadde ved utgangen av 2015 et høyt sykefravær. Ledelsen, hms gruppa og 

personalet har jobbet sammen for å styrke arbeidsmiljøet ,og  å tenke forebyggende for å 

redusere sykefraværet. Dette har gitt svært positive resultat med et lavt sykefravær på ca  

4,5 % på 2.året. 

Språkkommune 

Salangen kommune er blitt en språkkommune og Salangen skole og Vasshaug barnehage 

jobber sammen for å styrke kompetansen hos de ansatte. Målet er å styrke alle barn og 

elevers språk, lesing og skriveferdigheter.  Økt kompetanse hos de ansatte skal styrke  barns 

språklige ferdigheter. Kompetanseheving gjennom Språkløypepakkene har personalet hatt 

kurs på kveldstid gjennom hele året. 

Det er laget et strategiplan for Salangen kommune som heter "språkreisen" som skal gi barn 

og unge de beste forutsetninger på sin språkreise fra 0-16 år.  

Informasjon  ligger på hjemmesiden. 

 

 



Barnehage i utvikling 

Vasshaug barnehage skal være en lærende organisasjon. 

Pedagogisk ledelse som setter i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser i 
barnehagen  

•Ledelse av utviklings- og endringsprosesser  

•Systematisk vurdering av egen praksis i forhold til Rammeplanens intensjoner  

•Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å skape og dele 
kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres 
måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen de ansatte til å se ting på nye  
IGP metoden - lære av hverandre gjennom individuell, gruppe og i plenum 
 
Ny rammeplan implementeres  i barnehagen fra august 2017. 
 

Kommunal rapport -  Vasshaug 9 beste i Norge 

Salangen er helt i toppsjiktet innen barnehage ifølge kommunebarometeret og ble nr 9 i 
landet i 2016. 

Kvalitet i barnehage måles etter bemanning, utdanning, etterspørsel og venteliste, kjønn, 
andel minoritetsspråklige og leke og oppholdsareal. 

Vedtektene 

Ei arbeidsgruppe bestående av enhetsleder, kommunalsjef, kommunens representant i 
samarbeidsutvalget og tillitsvalg har jobbet med nye vedtekter for Vasshaug barnehage. 
Etter oppstart har vedtektene for de kommunale  barnehagene i kommunen vært styrende for 
drifta. 

Forslage til nye vedtekter ble lagt fram i samarbeidsutvalget 15.juni 2017. 
Foreldrerepresentanter kom  med innspill til forslaget om å videreføre sommerstengte 
barnehage og ønsket en behovsundersøkelse før politisk vedtak. 

 

 

  

 

 

 

 


