
Vedtekter for kommunale barnehager 
i Hustavika kommune

-
Høringssvar fra samarbeidsutvalget i Eide barnehage

Åpningstid og oppholdstid
SU ved Eide barnehage har fått tilbakemelding fra foreldre som ønsker at 
åpningstiden skal være behovsprøvd mellom 07.00-17.00, med et maks 
tak på 9,5 timer daglig oppholdstid for barn. 

Daglig åpningstid blir fastsatt av den enkelte barnehage utfra en 
behovsprøvd åpningstid. Behovsprøvd åpningstid må kartlegges i forkant 
av hvert barnehageår. Det må da være et minimumsbehov for å endre 
åpningstilbudet. Det er viktig at en bedring av tilbud til foreldre, ikke 
svekker tilbudet til barna. Se høringssvar på bemanningsnormen. 

SU har fått tilbakemelding om at foreldre ønsker helårstilbud i barnehagen
– ikke feriestengt på sommeren. SU foreslår at alle barn tar ut tre uker 
sammenhengende ferie mellom uke 26 og før starten på nytt 
barnehageår. 

SU ved Eide barnehage støtter høringssvaret til SU i Svanviken barnehage
angående nytt barnehageår: 
«Vi har gode erfaringer med at barnehageåret starter i begynnelsen av 
august (uke 32), ikke den 15. august, som er foreslått i de nye 
vedtektene. De barn som skal begynne på skole bør få tilbud i SFO fra 1. 
august. Vi mener at dette vil være mer gunstig, ettersom det vil bidra til 
en mykere overgang for barna. Skoleområdene er større og mer åpne enn
det de er vant til fra barnehage. Det vil være gunstig for barn å få lov til å
bli kjent med skoleområdet, bygg, voksne og jevnaldrende uten at 
samtlige elever ved skolen er tilstede. Ved å gjøre disse endringene mener
vi at vi legger til rette for en bedre og tryggere skolestart for barna» 

Vi ønsker at samkjøringen mellom SFO og barnehagene bør bli bedre. 

Bemanningsnorm 
Vi mener at voksentettheten som er beskrevet i vedtektene ikke er gode 
nok. Vi krever at bemanningsnormen skal gjelde for hele åpningstiden og 
ikke bare voksne per antall barn på avdelingen. I realiteten betyr det at 
våre barn er mye alene med både en og to voksne i løpet av en dag og at 
bemanningsnormen kun gjelder i kjernen av en dag. Men hva med resten 
av dagen? Vi stiller et stort spørsmålstegn på hvor forsvarlig dette er for 
våre barn. Viser til en god artikkel som belyser hvordan en 
barnehagehverdag uten dekning for en hel dag kan være: 



https://www.barnehage.no/artikler/tenk-om-regnestykket-hadde-gitt-mening-istedenfor-a-slite-oss-
ut-og-gi-sovnlose-netter/476367 

• Vi mener at Hustadvika kommune skal jobbe for å ha en 
bemanningsnorm som er for hele åpningstiden. Tidlig innsats er 
viktig og det vil lønne seg på sikt. 

Opptak
Vi mener at ved søknad til barnehageplass, skal det føres opp eksempelvis
tre prioriterte barnehager, og at det etterstrebes og gi plass ved en av 
disse.  

Opptaksperiode og oppsigelse 
Vi synes at dette avsnittet var rotet og uklart. Hva menes med setningen 
om at «dersom plassen benyttes etter 1. juni må det betales ut hele 
barnehageåret» Må en da også betale i august? 

Fradrag 
Søskenmoderasjon bør presiseres med % vis sum. 

Det bør være søskenmoderasjon mellom barnehage – SFO. 

Digitalisering av barnehagene 
Vi mener at barnehagene bør digitaliseres mer. Spesielt med fokus på 
informasjon ut til foreldregruppen. Barnehagene bør benytte seg mer av 
digitale verktøy og gi informasjon gjennom e-post og sms - ikke papir. 
Barnehagene i Fræna benytter seg av programmet «Mykid», noe som 
også barnehagene i Eide bør innføre. Likhet i den nye kommunen er viktig
for oss foreldre. 

Samarbeidsutvalget, Eide barnehage.

Eide, 21.10.2019.
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