
 

 

1. Det skal være et likeverdig og kvalitativt godt tilbud til alle barn. Hvordan en skal 

få til det er vanskelig å lese i HØP. Vi ønsker mer penger til nybygg. Det er flere 

rehabiliteringer i HØP men lite nybygg. Flere bydeler har underdekning og det er 

foreldre som f. eks må kjøre eller til og med busse igjennom Tjensvollkrysset for 

å levere i barnehage mens de bor på Tasta. Har kommunen foretatt en 

konsekvensutredning av ikke å ha barnehageplass i bydelen? Dette må sees 

sammen med tidlig satsing som Stavanger kommune har som satsingsområde. 

30 % av alle barn gruer seg til å begynne på skolen. Det bør være en trygg 

overgang fra barnehage til skole og barnehagen er starten på et langt skoleløp. 

Mange barn kan få en vanskeligere skolestart ved ikke å gå i barnehage i sin egen 

bydel fordi de ikke kjenner noen som de skal gå sammen med på skolen. 

Førskolebarn skal være prioritert ved opptak men vi får flere henvendelser om 

at førskolebarn ikke får plass i egen bydel. 

 
2. Vi etterlyser tiltak som kan få flere pedagoger i barnehagene. De pengene som er 

satt av til pedagognormen er kun for å få nok pedagoger til å oppfylle loven. HØP 

sier: For å få en best mulig fordeling av barnehagelærer anbefaler rådmannen å 

tilpasse barnegruppene pedagognormen. Dette mener vi er å gå feil vei. Kanskje 

burde potten til stipendordning vært større? Det er en stor gruppe assistenter i 

Stavangerbarnehagene som burde få muligheten til å studere på deltid. Vi må ta 

vare på de som trives med å jobbe i Stavangerbarnehagene. ASSS tallene viser at 

Stavanger er den kommunen av ASSS kommunene med lavest andel ansatte med 

førskolelærerutdannelse eneste kommunen der tallet faktisk er synkende. ASSS 

tallene viser at andelen ansatte med førskolelærerutdannelse har sunket 2 % fra 

2011 til 2012. Samtidig sier ASSS tallene at 8 av 10 kommuner har hatt økning i 

andel ansatte med førskolelærerutdannelse. Denne trenden må vi klare å snu i 

Stavanger. 

 
 

3. 2 opptak i året. Selv om det heter at Stavanger kommune har full 

barnehagedekning vet vi jo alle at det ikke er helt reelt. Barn født etter 1. 

september har ikke rett på plass og de kan være nærmere 2 år før de får plass. 

Dette er dårlig samfunnsøkonomi og mange får et ufrivillig langt opphold fra 

arbeidslivet. 

 
4. Når det gjelder prisøkning på 30 kroner pr. mnd. er ikke det i seg selv så mye 

men vi er bekymret for at dette bare er begynnelsen. Selv om vi bor i en av 

Norges mest velstående byer er det også mange her som ikke er velstående. Med 

skyhøye boligpriser er økonomien stram for mange småbarnsfamilier selv om de 

ikke kommer inn under kommunens ordninger for reduserte priser.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


