
Sommerstengt barnehage  

Det å stenge barnehagen på sommeren vil fra vårt ståsted by på en del utfordringer som ikke er 
ønskelig, om man ser både barnas og familiens situasjon. En direkte følge av å stenge barnehagen vil 
være at barna MÅ plasseres hos andre (familie, venner, bekjente etc.) grunnet foreldres 
jobbsituasjon og utfordringer med å få ferie i akkurat dette tidsrommet år etter år. Det låser med 
andre ord ferien både til foreldre, besteforeldre, ansatte etc., og får dessuten ringvirkninger for 
andre ansatte på berørte arbeidsplasser. I forbindelse med dette er det videre stor sannsynlighet for 
at foreldre i ulik grad må plassere sine barn hos barnevakter der barnet opplever varierende trivsel 
og trygghet (mangel på tette relasjoner). For familier med begrenset familiært nettverk i umiddelbar 
nærhet, vil dette gjøre seg spesielt gjeldende. Resultatet kan dermed ofte bli en lite forutsigbar og 
unødvendig utrygg situasjon for barna, noe som naturlig nok er svært lite ønskelig fra foreldrenes 
side. Videre vil dette også legge grunnlag for at flere barn må ta ut dobbel ferie, ettersom foreldrene 
ikke nødvendigvis får ferie i det tidsrommet barnehagen holder sommerstengt. Dette vil gjøre 
overgangen fra ferie til hverdag i barnehage mer utfordrende både for barn og voksne (foreldre/ 
ansatte). Barna trenger kontinuerlig stimulans og utfordringer knyttet til det kognitive, motoriske og 
sosiale, noe en dobbel sommerferie vil legge en klar demper på. Avslutningsvis vil vi understreke at 
sommerstengt vil gjøre kommunale barnehager mindre attraktive sammenlignet med private 
barnehager.  

 

Ønske om utvidet åpningstider 

Det legges frem forslag om at foreldre som trenger dette tilbudet, betaler ekstra for tjenesten for å 
forhindre at barn blir plassert lengre i barnehagen uten at behovet er der. Lengre åpningstider kan 
for øvrig motvirke at foreldre må ta ufrivillig deltidsstillinger for å få hverdagen til å gå opp. Om man 
ser på reisevei til og fra arbeidsplass fra ytre Fræna, vil utvidet åpningstid i barnehage gjøre det mer 
attraktivt for barnefamilier å holde seg i ytre strøk. Samme positive effekt vil dette kunne ha for 
tilflytting/ nyetablering i ytre områder. I motsatt fall kan man risikere at flere blir tvunget til å flytte 
nærmere arbeidsplassen, som ofte ligger mer sentralt innover i kommunen/ nabokommuner, og at 
det blir satt begrensinger i arbeidsmarkedet for foreldrene. 

 

Ønske om søskenmoderasjon på kryss av SFO og barnehage 

Det knyttes store utgifter til både barnehage og SFO for enkeltfamilier med barn, og det vil åpenbart 
gjøre kommunen mer attraktiv for tilflytting og det å bli boende dersom det innføres en slik 
moderasjon. Dette har igjen en rekke positive ringvirkninger som omfatter både arbeidsplasser, 
lokalsamfunn og sosiale nettverk. 

 

Grunnbemanning 

Fra vår synsvinkel vil større grunnbemanning kunne gi færre sykemeldinger og lavere kostnader over 
tid, da med tanke på bruk av vikarer. En naturlig følge av dette er mer forutsigbarhet og 
opprettholdelse av trygge relasjoner mellom de ansatte i barnehagen og barna. Vi ber innstendig om 
at det holdes fokus på trygghet og tillit for barna når det kommer til bruk av vikarer, som helt klart 
har meget varierende kompetanse, motivasjon/ interesse og dermed kvalitet. Dette virker igjen inn 
på barnas trygghet, pedagogiske rammer og arbeidsmiljøet i barnehagen. Økt grunnbemanning kan 



virke preventivt og tryggende for barn som trenger ekstra oppfølging, og en tidlig innsats har vist seg 
å ofte være avgjørende på dette feltet - både for å hjelpe på nåværende stadium, men også for å 
forhindre utvikling i feil retning og en forverring av situasjonen/ utfordringen.  
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