
Hei!  

Åpningstid 07-16:30 

Flere av foreldrene til ungene som går i Bud Barnehage jobber i Molde, da det ikke er like store 

jobbmuligheter i Fræna. Hvordan mener dere at dette går opp? Man jobber fra 08:00-16:00 i Molde, 

det tar ca 40 minutter å kjøre til Bud, dvs du er i barnehagen 10 minutter for sent for å hente ditt 

barn. For meg personlig har løsningen vært å droppe lunsjen på jobb, for å kunne gå tidligere. Dette 

holder ikke i lengden. I Molde og i Elnesvågen er de fleste barnehagene åpne til 16:45 og 17:00, hvor 

er logikken i at vi som har barna våre i barnehagene i ytre, har en barnehage som stenger tidligere?  

Håper virkelig dere kan se behovet her, dette gjelder ikke bare min familie. 10-15 min lenger 

åpningstid hadde lettet ekstremt mye på stresset ved henting av 2 små. Løsningen blir evt å måtte 

flytte de til Elnesvågen, om ikke til Molde, noe som absolutt ikke er ønskelig mtp trivsel.  

 

Sommerstengt 

Det at barnehagen har vært sommeråpen har vært en stor fordel for oss som har samboere som 

jobber skift. Om det så er på Nyhamna eller om det er Offshore. Her er det snakk om at barnehagen 

er stengt i 2 uker, dvs at barnet skal være hjemme i 3 uker i en bestemt periode. Hvordan mener dere 

at dette er den beste løsningen? Vi som foreldre blir tvingt til å ta ferie på en bestemt tidspunkt, noe 

som gjør at vi hverken får ferie sammen, og de fleste ungene tar ferie fra barnehagen samtidig, noe 

som igjen resulterer i at det er ‘’full’’ barnehage resten av sommeren, som igjen betyr at de ansatte 

heller ikke får bestemme sin egen ferie lenger. 

 

Hadde virkelig håpet at sammenslåingen av Fræna og Eide skulle resultere i noe mer positivt mtp 

barnehage, men pdd har dette kun blitt verre.  

 

Takk for meg! 😊 

Jenny S. Sommernes 

 

 


