
 

HØRINGSUTTALELSE REVIDERT 
BARNEHAGEBRUKSPLAN 2013-2018 

Vi registrerer at mange virksomhetsledere, i både kommunale og private barnehager, 
ikke er orientert om at revidert barnehagebruksplan er sendt ut på høring. Det har 
vært en viss kontakt angående dette mellom SBF og Svend Sanner, uten at det har 
blitt fulgt videre opp. Det skal være sendt ut mail, men flere virksomhetsledere 
rapporterer at de ikke mottatt den. Vi mener at alle barnehager v/samarbeidsutvalg 
skal være orienterte om planen. De kan da rapportere kommentarer til 
bydelsutvalgene om de ønsker det. Vi registrerer at rådmannen viderefører et 
skuffende lavt ambisjonsnivå hva barnehagedekning angår. Vi ser at dette får 
ringvirkninger i næringslivet og ikke minst fører det til overbelastning på 
fødeavdelingen i juli/august. Mange velger å ikke bosette seg i kommunen når de 
ikke får barnehageplass, noe som igjen kan føre til tapt arbeidskraft for både 
kommunen og næringslivet ellers. Foreldre velger å få sine barn i sommermånedene 
for å ha lovfestet rett på plass. Fokuset på kvaliteten i Stavangerbarnehagene er 
meget positivt og vi ønsker å gi rådmannen honnør for dette. Likevel mener vi det må 
kunne gå an å finansiere begge deler. Derfor anbefaler vi å erstatte punkt 2 i 
vedtaket med: Stavanger kommune gir også barnehageplass til barn som ikke har 
lovfestet rett på plass.  

Vi er fortsatt kritiske til de tallene som er utarbeidet i planen. Vi mistenker at de blir 
for lave. Foreldre planlegger nå å få barn innen fristen for lovfestet rett. I tillegg 
mener vi at kommunen bør etterstrebe full reell barnehagedekning og ikke bare plass 
til de barna som har lovfestet rett. Det er ikke full barnehagedekning før alle som 
ønsker plass får det. Vi foreslår kommunalt opptak to ganger i året eller rullerende 
opptak.  

Vi mener at planen mangler et gjennomgående realistisk helhetssyn i forhold til 
trafikale problemer og tidsklemme, samt utbygging av nye/eksisterende boligfelt. 
Dette er videre skildret under for enkelte bydeler.  

Nærmiljø og nærhetsprinsipp 
Vi oppfatter det som utelukkende positivt at rådmannen har et overordnet mål om at 
de som ønsker det skal få barnehageplass i nærmiljøet. Vi ser likevel ikke at dette blir 
fulgt opp i planperioden. Det forventes blant annet økt tilflytting til flere bydeler.  



I forrige høringsuttalelse vektla SBF behovet for skolebarnehager i sin kritikk av 
barnehagebruksplanen. Barnehagene ville i en slik modell vært knyttet opp mot den 
skole som barnet sokner til, noe som ville vært det mest ideelle. Likevel ser vi i dag at 
det foreløpige målet må være barnehageplass til alle innenfor bydelen eller i 
umiddelbar nærhet.  

I forhold til nærhetsprinsippet vet vi at det er gjort forsøk i en bydel. Forsøket ble 
ingen suksess, da det tok sikte på å følge de samme prinsippene som gjøres ved 
nærskole. Det ble vanskelig å gjennomføre, særlig pga. at private barnehager har 
andre opptaksregler enn de kommunale, men også foreldres ønsker kom i veien for 
forsøket. Vi ser likevel at kommunen har langt å gå når det gjelder å få 
barnehageplass i egen bydel. Det bør kunne være mulig å gjennomføre. Det 
forutsetter en del utbygging i noen bydeler, særlig Tasta og Storhaug bydel, men 
også andre steder. Setningen at Madla planlegges å avhjelpe Tasta klinger meget 
dårlig. Tenk bare på den trafikale situasjonen i forhold til dette. Mange foreldre 
ønsker å benytte kollektivtilbudet. Når man først må til en annen bydel for å levere 
barn i barnehagen, for så å reise videre til jobb, blir dette for mange droppet grunnet 
logistikken. Har man da barn i skolen i tillegg, og må levere to steder, så sier det seg 
selv at dette blir veldig komplisert.  

Barnehagebygg som støtter opp om barns utvikling og er en god arbeidsplass 
Vi er av den oppfatning at kommunen bør avvente nedleggelser av barnehager til 
nye bygg, eller midlertidige modulbygg, er på plass. Dette grunnet at behovet for 
plasser ikke minker men øker. Vi ser at det er flere kommunale barnehager med stort 
behov for fornyelse bygningsmessig, og innser nødvendigheten av å utvide de 
minste barnehagene. Vi ber likevel rådmannen om å ta hensyn til barnas beste i sin 
vurdering av bygningsstørrelse og byggeområde. Barnehager bør legges vekk fra 
trafikk og nær naturområder.  

Når det gjelder barnas behov for gode lekeområder ute og inne har vi tillit til at 
rådmannen finner gode arealer til dette i forbindelse med nybygg. På grunn av 
sikkerhetsmessige og praktiske hensyn bør uteareal ikke planlegges mindre enn 
normen for dette. Et godt friluftsområde nær barnehagen bør være et supplement og 
ikke regnes som en del av barnehagens uteområde.  

Vi har tillit til at rådmannen fremover ser til at nye barnehagebygg bygges med bedre 
støydemping, gode toalett- og garderobeløsninger. Vi ser at det, i de eldste 
barnehagebyggene i dag, altfor mange steder er kritikkverdig standard. Vi berømmer 
personalet som stadig jobber i slike barnehagebygg eller har gjort det til inntil nylig.  

Vi skjønner rådmannens oppfatning av at større bygg er økonomisk og 
personalmessig fornuftig. Som foreldre legger vi barnets beste til grunn (basert på 
forskning gjort av Iris) og sier at barnehagene ikke bør være større en 6 avdelinger 
med maks 80 barn. Enda viktigere er det at avdelingsdrift videreføres og at 
avdelingene ikke overskrider normen med 9 barn på 0-3 års- og 18 barn på 3-6 års 
avdeling. Barn har behov for å føle nærhet og trygghet til de voksne på sin avdeling. 
På en avdeling med 12-14 småbarn i alderen 0-3 år er dette vanskelig å legge til 
rette for. Småbarn blir lettere utrygge og stresset om de må forholde seg til for mange 
personer. I følge forskning, kan en voksen ekstra føre til at det blir vanskeligere for de 
minste å knytte bånd. Den samme forskningen sier noe om at barn opptil 1 ½-2 år 



ikke klarer å knytte seg til mer enn noen få voksne utenom sine foreldre. 
Bemanningsnormen(ikke lovfestet) er tre voksne ved hver av disse avdelingene, 
hvorav minst en barnehagelærer per avdeling. Vi imøteser fremtidsvisjonen om flere 
barnehagelærere på avdelingene og flere ansatte generelt med stor interesse, men 
registrerer at denne ikke nevnes i planen. SBF anbefaler derfor at det blir lagt til et 
kulepunkt til under punkt 1 i vedtaket i planen.  

Dette omhandler bemanning og lyder som følger: 

  At bemanningsnormen er 1 voksen pr 3 barn og maks 9 barn på 0-3 års avdelinger 
og 1 voksen pr 6 barn og maks 18 barn på 3-6 års avdelinger.  

 
Utfordringer skildret pr bydel  

Tasta - Her må kommunen få i gang bygging av den planlagte barnehagen på 
Tastarustå snarest, grunnet det store behovet for plasser i bydelen. Vi er kritiske til at 
det legges opp til at ledige plasser på Madla skal avhjelpe mangelen på Tasta. 
Midlertidige moduler for Barnehagen Tasta er på plass på tomten ved Byfjord skole. 
Dette synes vi er meget positivt. Vi registrerer at ny permanent barnehage, på 
Barnehagen Tastas gamle tomt i Lindeveien, ikke er kommentert i planen. Dette 
stiller vi oss undrende til og mener nytt bygg er lovet oppført innen tre år fra 
Barnehagen Tasta flytter inn i modulene. Dette er også i Byfjord skoles interesse, da 
denne barnehagen er oppført i skolegården, og dermed fører til mindre lekeareal for 
skolebarna. Vi understreker at de løftene som er gitt foreldre og barn i Barnehagen 
Tasta og ved Byfjord skole bør overholdes, om tilliten til kommunen som leverandør 
av tjenester skal ivaretas. Det foregår massiv utbygging på Tasta. Denne 
utbyggingen vil medføre store behov for barnehageplasser i bydelen. Madla vil ikke 
kunne dekke inn bydelens store behov, og de som eventuelt må reise fra Tasta til 
Madla vil oppleve økt tidsklemme stående i bilkø mellom barnehage, jobb og hjem. 
Dette vil medføre økt forurensing, samt økte logistikkutfordringer for den enkelte 
familie. Dessuten fraviker forslaget kravet om nærhet til bydelen.  

Eiganes og Våland - Her mener vi at det er viktig ikke å fjerne bygg og plasser fra 
Stokka barnehage avd. Stokkadalen. Alternativet for disse barna vil da være 
barnehageplass i Hillevåg bydel. Dette vil igjen øke trafikkutfordringene i blant annet 
Tjensvollkrysset, samt skape et enda større underskudd på plasser totalt i bydelen. 
Her er det erfaringsmessig stort behov for plassene, da det per dags dato er mange 
fra Tasta bydel, som benytter seg av plasser her.  

Vi mener at det bør bygges ny fransk barnehage og at man bør prøve å finne ny tomt 
nærheten av hvor den franske skolen skal bygges. Alternativt kan det utredes om det 
er mulig å utvide med flere (modul)enheter i området ved Stokka barnehage avd. 
Stokkadalen. Vi ser at planene for den nye barnehagen på Stokkatunet er godt i 
gang og synes dette er positivt. Siden dette i hovedsak blir en barnehage for 
multifunksjonshemmede barn, og at disse avviker fra normen om areal pr barn, fører 
dette til at det blir mindre plasser i barnehagen enn tidligere antatt. Dette 
understreker behovet for å beholde andre barnehageplasser i bydelen.  



Madla – Vi registrerer en påfallende mangel på barnehagebygg på Hafrsfjord. I 
tillegg til å øke Møldal barnehages kapasitet til 125, anbefaler vi å regulere inn en 
barnehage på Hafrsfjord, for å imøtekomme behovet for barnehageplasser her. Det 
har vært flere mediesaker om at det skal være boligprosjekter på gang nettopp i dette 
området. Vi håper at det denne gangen blir tatt høyde for at man trenger 
barnehageplassene ferdige samtidig med innflytting i eventuelle nye boligfelt.  

Storhaug – Her trekker vi nærhetsprinsippet frem i forhold til planene om å ta bort 
midlertidige moduler ved Emmaus barnehage. Det bør vurderes om det er forsvarlig 
å beholde på modulene lenger, som mulig løsning for å imøtekomme 
nærhetsprinsippet. Hvis dette ikke lar seg gjøre må rådmannen legge nye planer for 
området. Det er ikke forsvarlig med et minus på 288 plasser i bydelen i slutten av 
planperioden.  

Hillevåg – Vi ønsker Maurtua, Trollskogen og Askeladden barnehage videreført fordi 
disse barnehagene ofte blir brukt av beboere i Våland, selv om de organisatorisk 
ligger i Hillevåg bydel. Her kan overskuddet på plasser virke positivt i forhold til 
grenseområdene Våland/Hillevåg.  

Hinna – Vi registrer overdekningen av plasser i bydelen og kommenterer 
logistikkutfordringen for foreldre, som bor i et så stort administrativt område (viser til 
rådmannens kommentar om at det viser seg vanskelig å fylle plassene på Forus). 
Alternativt kan det, i en overgangsperiode til vi har plass til alle barn i egen bydel, 
hjelpe og legge til foreldrenes arbeidsadresse på søknadsskjemaet for barnehage. 
Veldig mange foreldre jobber i nettopp denne bydelen, grunnet flere 
næringsområder. Dette kan derfor være en god løsning for mange.  

 
Med vennlig hilsen 

Stavangerbarnehagenes Foreldreforening 

 


