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Ny barnehagestruktur - Status for arbeidet

Sammendrag av saken:
I Økonomiplan 2019-2022 som ble vedtatt i kommunestyret 21.06.18 (PS 2018/67), beskrives tiltaket
Ny struktur kommunale barnehager:
Det vurderes ulike alternativer for mer kostnadseffektiv organisering og drift av de
kommunale barnehagene. I påvente av en ny stor barnehage, er det aktuelt å slå sammen to
kommunale barnehager som ligger i gangavstand fra hverandre, og slik spare inn noe
personalressurs.
Bjørklund og Karrestad barnehager slås sammen med felles enhetsleder fra august 2018.
Da nåværende enhetsledere fratrer stillingene i løpet av 2018, vil det ikke bli noen
overtallighet. Ny enhetsleder ansettes fra 01.08.18. Det må ansettes en assisterende styrer i
40 % stilling fra januar 2019, slik at begge barnehagelokalitetene har en leder til stede daglig.
Sammenslåingen av Bjørklund og Karrestad barnehager er gjennomført etter planen.
Det innebærer at fra 01.08.18 er de to barnehagene å betrakte som én enhet med en enhetsleder, og
arbeidet med å få, ikke bare en økonomisk men også en pedagogisk effekt av tiltaket, pågår for fullt.
Ved opptaket til inneværende barnehageår, ble barn tatt inn i de to barnehagene etter samme mønster som
tidligere, og de ansatte har sin arbeidsplass i den barnehagen de opprinnelige var i. Dette er imidlertid
noe som kan endres over tid, dersom det er ønskelig for enhetsleder og ansatte å benytte de to byggene
mer fleksibelt. Det kan f.eks. være en løsning å la det ene bygget romme småbarna, mens de eldre barna
samles på det andre bygget. Det kan også være aktuelt for de ansatte å ha sin daglige arbeidsplass på
tvers av de opprinnelige personalgruppene. Her er handlingsrommet stort og mulighetene flere, men det
understrekes at slike evt. endringer kun vil bli gjort i forståelse med foreldre og ansatte.
I økonomiplanen skisseres også en mulighet for å etablere én stor ny kommunal barnehage til erstatning
for flere mindre som i dag:

Som et mer langsiktig tiltak, utredes nå mulige innsparinger ved å etablere én stor ny
kommunal barnehage, i stedet for å drive flere mindre som i dag. Én stor barnehage vil gi
stordrifteffekt, moderne bygg vil gi lavere driftskostnader, det pedagogiske personalet kan
utnyttes bedre i større faglig miljø m.m.
En ny kommunal barnehage skal erstatte de fem eksisterende barnehagene.
Barnehagen vil måtte romme 200 – 250 barn i alderen 1 – 6 år. For å være attraktiv, må
barnehagen plasseres sentrumsnært og/eller i nær tilknytning til en hovedfartsåre.
Tiltaket krever en større investering og forutsetter en god planprosess med vekt på de
pedagogiske mulighetene.
Utredningsarbeidet, som starter i høst, vil først og fremst se på de pedagogiske muligheter og evt.
utfordringer som ligger i å etablere en så stor barnehage, og både administrasjon, ansatte og foresatte skal
delta i arbeidet. Vurderingen av hva som er barnas beste, vil være både forskningsbasert og bygget på
erfaringer fra andre kommuner som har så store barnehager i drift.
Utredningsarbeidet skal være gjennomført i løpet av våren 2019.
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