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Innledning:
Snåsa Montessoribarnehage er en privat barnehage som er tuftet på Maria Montessoris
pedagogikk og filosofi.
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager mv. av 01.01.2006, med endringer av
08.08. 2008, herunder forskrift om Rammeplan for barnehager og av de av
Kunnskapsdepartementets har til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, og
barnehagens egen virksomhetsplan og årsplan. Barnehagens visjon og overordnede mål er
mestring, læringsglede og harmoni.
Barnehagen og skolen har felles ledelse og et styre som er sammensatt av foreldre med barn i
skolen og barnehagen.

Barn
I januar 2018 hadde vi 24 barn i barnehagen, og 3 av barna som gikk i barnehagen våren
2018, var skolestartere høsten 2018. Fra august 2018 var barnetallet 24.
Kravet til bemanning er 3 barn pr voksen når barna er fra 0-3 år og 6 barn pr voksen når de er
3-6 år.
Ledige plasser har blitt tilbudt foreldrene som kjøpedager. I tillegg har det vært tilbud om
«Åpen barnehage» som er et tilbud for barn i følge av en voksen.
Det er ikke så mange som har benyttet seg av tilbudet med åpen barnehage.

Satsingsområder
Montessoripedagogikk
Barnehagen tilbyr et godt læringsmiljø som skaper trygghet og delaktighet, og som
oppmuntrer til selvstendighet. Barnehagens ansatte legger til rette for barnas behov for
aktivitet og læring med egnet konkretiseringsmateriell. Alle faste ansatte er spesialutdannet i
montessoripedagogikk.
Sørsamisk kultur og mat
Barnehagen har fokus på samisk kultur. Dette er viktig da Snåsa er en tospråklig kommune.
Vi har en gamme som gir en tydeliggjøring av den samiske kulturen. Gamma blir flittig brukt
som hvilested og til samlinger og bidrar til at alle barna i barnehagen får kjennskap til samisk
kultur. Det som allikevel er av størst betydning for oss, og for eventuelle nye samiske barn i
barnehagen, er å gi de samiske barn som er i vår barnehage en kulturell tilhørighet. Med få
samiske barn er tydeliggjøringen av det samisk kultur enda viktigere for at ikke de samiske
barna skal falle igjennom og bli oppslukt av det norske.
Natur og friluftsliv
Barnehagen har et flott uteområde med mange muligheter for leik og læring. Vi har stort
fokus på fysisk aktivitet med friluftsliv og bruker nærmiljøet aktivt. Vi har oppkjørte
skiløyper rett utenfor døren, og gymsalen på Bergkollen er i gangavstand.
Året rundt har avdeling Storeblink en fast dag i uken som utedag. Denne dagen benyttes til
turgåing i naturen rundt oss.
God mat
Alle måltider, frokost, lunsj og frukt, serveres i barnehagen. Barna får ta del i matlagingen og
å dekke på bordet. Barnehagen har en egen kokk som lager varm lunsj én dag per uke og
baker alt brød. Vi lager også varmmat sammen med barna i barnehagen.
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Trafikksikkerhetsplan
Snåsa kommune ble fra 01.01.2018 en trafikksikker kommune. Dette innebærer at vi som
barnehage skal få frem i planer og i hverdagen at vi jobber med trafikk. Vi har flettet inn
trafikk i virksomhetsplanen vår. Dette innebærer blant at ansatte og foreldre skal rygge seg
inn på parkeringsplassen, vi har samlinger med trafikk som tema, vi bruker refleksvester når
vi ferdes langs veien, når vi skal på turer bruker vi mest buss, men har fått godkjent å bruke
privatbil. For å gjøre det sikkert, så har alle ansatte skrevet under på et erklæringsskjema ang
sin bil. Vi som barnehage kan undersøke disse opplysningene i ettertid. Alle foreldre har
ansvar for at sine barn har godkjente bilstoler.

Personalet
Navn
Ingunn Bjørk

Stine Engstrøm

Gøril Mona
Anna Maria Bakken
Monika Storrø
Ella Brit Kjensteberg
Anna Kristine
Strugstad
Eli Kristin Bomo
Bakken
Trine Kristin Larssen
* Beate Ålmo
* Bodil Austli
*Sarma Sulca
*Jon Arve Kvistad
# Lise Charlotte Winter

Vårhalvåret 2018
Høsthalvåret 2018
Førskolelærer / Montessoripedagog Førskolelærer / Montessoripedagog
Pedagogisk leder på Lilleblink i 60% Pedagogisk leder på Lilleblink i 60%
40% administrasjon barnehage
40% administrasjon barnehage
Førskolelærer / Montessoripedagog Førskolelærer / Montessoripedagog
Pedagogisk leder på Storeblink i
Pedagogisk leder på Storeblink i
100 % stilling.
100% stilling.
Montessoripedagog
Montessoripedagog
100% stilling på Storeblink
100% stilling på Storeblink.
Montessoripedagog
Montessoripedagog
100 % stilling på Lilleblink
100 % stilling på Lilleblink
40 % assistent
60 % assistent
Assistent 100 %, ekstra bemanning
på lilleblink
Vikar. Assistent i 80%
Førskolelærer i 100 % på storeblink. Førskolelærer i 100 % på storeblink
Permisjon
Styrer 30%
Adjunkt / Montessoripedagog.
Kontor- og regnskapsmedarbeider
35% stilling.
Renholder, i 18 % stilling.
Vaktmester timelønnet

Fagarbeider Storeblink 100% stilling
Styrer 30%
Adjunkt / Montessoripedagog
Kontor- og regnskapsmedarbeider
35 % stilling
Renholder i 23,3% stilling.
Vaktmester, timelønnet
Lærling 100% stilling

*Snåsa Montessoribarnehage kjøper tjenester til administrasjon, renhold og vaktmester fra
Snåsa Montessoriskole.
# Lise Charlotte Winter er lærling i barna og ungdomsarbeider faget. Hun startet her i
barnehagen høsten 2018 og har en læretid på 2 år.

Årsmelding 2018 – Snåsa Montessoribarnehage SA

Side 3 av 7

Kurs og Utdanning
•
•
•
•
•

Eli Kristin Bakken har startet på montessoriutdanningen gjennom Waterpark
Ingunn Bjørk og Beate Ålmo var på lederkonferanse i Norsk Montessoriforbund for
barnehage og skole
Svømme og livredningskurs
4 av de ansatte har deltatt på kurs som omhandler Karlstadmodellen
Stine Engstrøm har startet videreutdanning i barns språkutvikling og barns
språklæring.

Arbeidsmiljø
I henhold til lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant
selskapets ansatte. I vår barnehage har vi en veldig lav fraværsprosent. I 2018 hadde ansatte
en fraværsprosent på 0,26 % for sykt barn og 0,46 % fravær for egenmeldt sykdom. Samlet
har barnehagen et egenmeldt fravær på 0,72 %. Dette tilsvarer til sammen 9 dager i
egenmelding og 5 dager med syke barn. I tillegg har vi 3,48% sykemelding (68 dager) som er
fordelt på 2 langtidssykemeldt (fra 20-100%) og 1 korttidssykemeldinger.
Arbeidsmiljøet oppfattes som meget stabilt og at trivselen på arbeidsplassen er god.
Anna Maria Bakken er verneombud for ansatte i barnehagen.
Barnehagen kjøper bedriftshelsetjenester fra Agenda HMS AS. Tema dette året har vært
hørsel.

Bygning
Barnehagen har gode og flotte lokaler. Det har blitt bygd på et tilbygg mot sør, og nå har vi
fått større garderobe, fingarderobe til storbarn og ny personalgarderobe. Bygget ble ferdigstilt
i september 2018.
På vårdugnaden ble det foretatt utvendig beisning av både gammelbygg og nybygg.
Det gjenstår litt beisning, noe som skal gjøres ferdig til våren. Uteområdet framstår godt
og innholdsrikt. Her gjenstår det å få sådd til en plenbit.
Vi har fått laget en ny platt foran hoveddøren og foran nybygget mot lekeområdet.
Ellers er det utført vanlig forefallende vedlikehold på bygningen.

FAU
Barnehagen har eget foreldreutvalg. FAU samarbeider med barnehagen om ulike
arrangement. Nytt FAU velges på vårens foreldremøte.
FAU vår 2018: Helena Gaundal (leder), Eva Bakken, Anne Karen Rio Holstad og Ole Bjørn
Ålmo.
FAU høst 2018: Helena Gaundal (leder), Eva Bakken og Ole Bjørn Ålmo.

Styrets sammensetning og virke:
Barnehagestyret blir valgt på årsmøtet i mars, og valgperioden er fra årsmøte til årsmøte.
Etter årsmøtet 26.04.2018: Anders Mona, leder, Ellen Mari Berg, nestleder, Bjørn Nyborg,
Kristine Aasum og Kristin Landsem. Vara: Ragna Haaland Ulsaker og Jan Ivar Sandnes.
Virksomhetsleder / rektor Beate Ålmo, Avdelingsleder Ingunn Bjørk, ansattes representant
Anna Maria Bakken.
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Samt representant for foreldrene Helena Gaundal har møte- og uttalerett på møtene. I tillegg
har kontor- og regnskapsmedarbeider Bodil Austli møtt på møtene og ført møteprotokollen.
Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 36 saker i 2018. I tillegg har virksomhetsleder og
styreleder hatt møter når det har vært nødvendig.
Bygningsgruppe
Det er en egen gruppe som har i mandat å redegjøre og planlegge vedlikehold og utbygging.
Bygningsgruppa rapporterer til barnehagestyret.
Medlemmer i bygningsgruppa er Jan Ivar Sandnes, leder, Ola Vedal, Bjørn Nyborg, Elisabeth
Tyldum og vaktmester Jon Arve Kvistad. I tillegg er det opprettet ei undergruppe for
barnehagen bestående av Ingunn Bjørk, Ole Bjørn Ålmo, Kåre M. Brøndbo, Helmer Belbo og
Jon Arve Kvistad som skal komme med forslag og ideer til utvidelse av barnehagen.
Omdømmegruppe
Styret har valgt medlemmer til ei gruppe som skal ivareta barnehagens omdømme og
markedsføring, og komme med forslag og være behjelpelig med å gjennomføre tiltak.
Følgende medlemmer er valgt til markedsføringsgruppa: Kristin Landsem leder,
Trine Larssen, Beate Ålmo og Elise Bostad. Omdømmegruppa har ansvar for både barnehage
og skole.

Økonomi
I 2018 har vi hatt en litt strammere økonomi enn vi er vant med, men takket være nøktern
drift, er ikke underskuddet så stort selv i et utbyggingsår. Tidligere års overskudd har gjort det
mulig å bygge nytt inngangsparti med garderober uten at vi har tatt opp lån.
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr 16 598, mot et overskudd på kr 562 778 i
2017. Opparbeidet egenkapital er god. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og
årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetning.
Ledelsen er av den oppfatning at selskapets finansielle og økonomiske situasjon er god, og
mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av utviklingen og selskapets stilling.

Post:
Inntekter
Kostnader:
Lønns- og personalkostnader
Husleie/vedlikehold
Undervisnings/utstyr til
barna
Administrasjon
Sum kostnader
Overskudd før
kapitalkostnader
Rentekostnader
Renteinntekter
Over/underskudd

2018

2017

2016

4 533 779

5 182 259

5 379 758

3 302 658

3 831 018

3 308 752

360 969
160 268

163 144
298 192

569 123
171 347

761 883
4 585 778
-52 000

350 719
4 641 866
540 393

727 828
4 777 050
602 708

35 402
-16 598

0
22 385
562 778

-213
14 414
616 909
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Saldo pr.
31.12.2018

Saldo pr.
31.12.2017

1 022 255
37 522
500 000
1 030 701
2 590 479

0
30 075
500 000
2 318 267
2 848 342

0
3 260
14 124
-183 566
342 431
176 249

0
70 995
17 172
-77 749
404 677
415 095

Egenkapital

2 414 230

2 430 828

Egenkapital pr. 31.12.2017
- underskudd 2018
Sum egenkapital 31.12.2018

2 430 828
16 597
2 414 230

Balanse
Eiendeler:
Varige driftsmidler/bygninger
Fordringer
Lån til Snåsa Montessoriskole
Omløpsmidler (bankinnskudd)
Sum eiendeler
Gjeld
Lån
Forskudd fra kunder
Leverandørgjeld
Skyldig off. avgifter
Skyldig feriepenger
Sum gjeld

Samarbeidspartnere
Samarbeid med Snåsa Montessoriskole:
Snåsa Montessoribarnehage har Snåsa Montessoriskole som en av sine nærmeste naboer.
Nærheten til skolen letter samarbeidet, og barnehage og skole har mange felles aktiviteter
gjennom året. Et nært pedagogisk samarbeid mellom barnehage og skole letter overgangen for
barna fra barnehagen til skolen.
Samarbeid med andre barnehager i bygda:
Barnehagen samarbeider også med de andre barnehagene i kommunen gjennom ulike
aktiviteter for barna. Virksomhetsleder og pedagogisk leder i barnehagen møter også på felles
styremøter for barnehagene i kommunen. Lilleblink har hatt flere treff med Lillemarka
familiebarnehage.
Barnehagen har også samarbeid med Snåsa kommune, Snåsa Helsestasjon, Indre Namdal
barnevern og PPT og andre instanser som i varetar barnas behov.
Avslutningsord
Barnehagestyret takker ansatte, foreldre og andre støttespillere for innsatsen for vårt felles
mål: Å gi barna og foreldrene det best mulige tilbud innenfor de rammene vi råder over, og
med Maria Montessori sin pedagogikk som grunnlag.
Dette året har vi hatt god hjelp av mange foreldre og andre som har stilt opp slik at det nye
garderobeanlegget ble en realitet. Tusen takk til dere for veldig god hjelp.
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Vi ønsker også å rette en takk til alle seterfolk og gårdbrukere som tar velvillig imot oss når vi
ønsker å reise ut for å få fine opplevelser. Vi er også heldige som har Snåsa-Tråkk som lager
flotte skiløyper for oss like utenfor barnehagedøra.

Snåsa, 28.03.2019
Snåsa Montessoribarnehage SA

Anders D. Mona
leder

Ellen Mari Berg

Bjørn Nyborg

Kristine Aasum

Kristin Landsem

Beate Ålmo
virksomhetsleder
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