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Innledning
Uttalelsen gis

B På vegne av foretak/lag/forening 

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

993363537
Foretak/lag/forening

Utdanningsforbundet Fræna
Adresse

Sørviskontoret
Postnummer

6440
Poststed

ELNESVÅGEN
Telefon

97516016
E-post kontakt

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Nei 

Navn på høringssaken

A Høring - Forslag til nye vedtekter for SFO i Hustadvika kommune 

B Høring - Forslag til nye vedtekter i Hustadvika kommune 

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under 

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg 

Uttalelse til saken

Vedtekter barnehage: 
Åpnings- og oppholdstid: 
-	 Bra at barnehagene holder stengt juleaften og nyttårsaften 
-	 Barnehagene skal ikke være sommerstengt i uke 29 og 30. barnehagetilbudet skal være tilpasset foreldrenes 
behov, og det er ikke en selvfølge at foreldrene kan ta ut ferie i uke 29 og 30. Erfaringene fra Fræna sier at det er 
minimale kostnader i forbindelse med ferievikarer. Det å holde åpne barnehager hele ferien medfører også at de 
ansatte kan ta ut ferie etter behov slik at de får ferie sammen med familien. Ikke alle arbeidsplasser som har 
ferielukket i uke 29 og 30. Fleksibilitet i ferien fører til fører til at både brukere og ansatte er fornøyde. 
Bemanningsnorm: 
Utdanningsforbundet i Fræna ønsker en tettere bemanning enn hva bemanningsnormen sier. Vi ønsker en voksen 
per 2 barn under 3 år og en voksen per 4 barn over 3 år. Dette fordi økt bemanning reduserer sykefraværet. Denne 
bemanningen skal vare hele dagen, også på starten og slutten av dagen. I dag er det nok voksne per barn i 



barnehagedagens kjernetid, ca 5.5 timer per dag (ca fra kl 9-14.30). Selv om det er nok bemanning innenfor 
kjernetiden, er det likevel mørketall her. Innenfor denne tiden er det pauseavvikling og det er også satt opp møter og 
plantid innenfor denne tiden. Utenfor denne kjernetiden er det ifølge bemanningsnormen for få voksne per barn. Vi 
ønsker at bemanningsnormen skal vare hele dagen, slik Tønsberg kommune nå har et politisk vedtak på. Erfaringer 
fra Stavanger, som har hatt økt grunnbemanning som et prosjekt i to år, viser at sykefraværet gikk ned med økt 
grunnbemanning. I tillegg viste dette prosjektet positive endringer i forhold til trygghet, stabilitet, lek og i arbeidet med 
relasjoner. 
 
Pedagognorm: 
Kommunen må gjøre noe for å få nok pedagoger i barnehagene. 
Ofte er det for få pedagoger på avdeling pga plantid. 
Medvirkning: 
Kan antall medlemmer i SU økes? Det hadde vært ønskelig at det var en ansatt fra hver avdeling representert i 
utvalget 
 
Opptak: 
Vi ønsker at søknad om plass skal skje innen 15. februar, ikke 1. mars som er foreslått. Dette fordi det skal være like 
datoer for private og kommunale barnehager. 
 
Opptakskriterier: 
Ønsker inn et punkt om at eneforelder skal prioriteres 
 
Helse: 
Ønsker å endre et ord, fra må til skal slik at siste setning blir: «Syke barn skal ikke møte i barnehagen jf. 
Helsedirektoratet sine retningslinjer» 
 
 
Svarene er utarbeidet av klubber og utvidet styre i Utdanningsforbundet Fræna


