
Åpningstidene som er i dag, og som er foreslått i de nye vedtektene er ikke forenelige med dagens 
samfunn, der de fleste foreldre er i arbeid. Mange har kjernetid 08:00-16:00, og denne åpningstiden 
åpner seg egentlig ikke for at man skal kunne jobbe utenfor kommunen, eller om man jobber på Eide 
og har barnet sitt i feks Bud. Dette blir nå en større kommune, skal man ikke da kunne jobbe i samme 
kommune og samtidig kunne rekke å hente sine barn i barnehagen, uten å måtte ta seg fri tidligere fra 
jobb for å rekke å hente barna til kl 16:30? Barnehagene som ligger ´´sentralt´´har lengre åpningstider 
enn de som ligger mindre sentralt, er dette riktig? NEI! Bor man da i ytre i Hustadvika kommune og 
jobber i Molde 8:000-16:00, vil man da ikke rekke å hente barna til 16:30 slik det er pdd og i de nye 
vedtektene. Ja til lengre åpningstider i barnehagene på bygdene!  

Når det gjelder sommerstengt barnehage, er dette å gå tilbake i tid. I dagens samfunn funker ikke 
dette. Dette ender med at familier ikke får ferie samtidig, samt at familie som i dag må hjelpe til i 
hverdagen, også nå må hjelpe til om sommeren, da det ikke er alle som får bestemme ferien sin selv. I 
dag fungere det veldig bra med sommerbarnehage, da det er flere kjekke aktiviteter, som for eksempel 
temauke, dette synes barna er kjempekjekt, og de vil virkelig i barnehagen disse ukene. Det er veldig 
befriende for foreldrene som må på jobb. Dere tvinger jo også barnehageansatte til å ta ferie i et 
bestemt tidspunkt, dvs barnehagens ansatte havner da i akkurat samme situasjon som mange 
foreldre, hvem skal passe barna våre når vi må på jobb. 

En ting vi også burde tenke på. I dag er det et krav at barnet har krav på barnehageplass i egen 
kommune. Fræna kommune er allerede en veldig stor kommune. I nye Hustadvika kommune burde 
det vel bli inndelt i soner? Slik at man ikke kan risikere å bo i for eksempel Bud, og barnet får plass på 
Lyngstad, mens foreldre jobber i Molde. Noe en bør tenke på. 


