
Svar på høring fra Samarbeidsutvalget ved Tornes barnehage 

Høringssvar gjelder vedtekter for de kommunale barnehagene i Hustadvika 
kommune. 

 

Åpnings- og oppholdstid: 

 Kan teksten endres til at barnehagene i Hustadvika kommune blir drevet som 
heldags barnehager for barn i alderen 0 –6 år? 

Dette henger sammen med foreldrepermisjonstiden for mor og far, og det kan være behov 
for barnehageplass før barnet har fylt 1 år. 

 

 Det er ønskelig med åpningstid til kl. 17.00, evt. til åpningstiden som gjelder i dag; kl. 
16.40. 

Flere foreldre har lang reisevei mellom barnehagen og arbeidssted, og det blir vanskelig, og 
for noen ikke mulig, å rekke å hente innen kl. 16.30. Dette gjelder ikke bare for foreldre som 
for eksempel pendler mellom Tornes og Molde, men også for foreldre med barn i andre 
barnehager i Hustadvika kommune, som har enda lengre reisevei. 

Ikke alle har familie/ nettverk som kan hente barna i barnehagen for foreldrene. 

De foreldre som har behov for lengre åpningstid i barnehagene jobber ofte turnus. Og i 
sammenheng med at det kan snakkes om hva som er det beste for barna, og at barna har 
lange dager i barnehagene. så blir barn med foreldre som jobber turnus tatt ut i hele 
fridager innimellom, og blir hentet tidligere i andre perioder. 

I sammenheng med ønske om utvidet åpningstid, kom det også innspill fra foreldre med 
ønske om at bemanningstettheten skal ivaretas selv om åpningstiden utvides. 

 

 Det kom et innspill om at det er ønskelig at barnehagen er åpen onsdag før 
skjærtorsdag. 

 

 Majoriteten/ flere foreldre ønsker at barnehagen ikke skal ha feriestengt i uke 29 og 
30. 

Dette begrunnes med følgende: 

Foreldre har styrt ferie fra arbeidsgiver. Utfordring med feriestengt barnehage for foreldre 
som ikke har mulighet til å bestemme ferien selv. 

Det er kostbart for familiene og skulle reise på ferie i fellesferien, da reiser er dyrere på 
denne tiden. 



Det er ikke alle foreldre som har nettverk som kan stille opp med barnepass. 

Når man har barn både i barnehage og skole gjør det det ikke lettere med sommerstengt. 

Kommunale barnehager har ikke stengt i Molde, så de som kanskje har vurdert eller 
vurderer å flytte til Hustadvika kommune blir å vurdere å ikke gjør det. Sommerstengt 
barnehage er ikke et godt argument for å få flere til å bosette seg i kommunen. 

Ikke alle foreldre får lov til å bestemme ferien sin selv, vanskelig for de som er alene, jobber 
skift/ turnus, sjefen bestemmer når de skal ha ferie. Hva med de som aldri får ha ferie 
sammen som foreldre og barn fordi ikke alle har det like fleksibelt?  

Konsekvensene av sommerstengt barnehage er større for foreldrene enn for kommune og 
de ansatte. Arbeidsgiver har siste ord i forhold til når arbeidstaker kan avvikle 3 uker 
sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september, og dermed kan foreldre bli 
sittende igjen med å måtte ta ulønnet fri for å dekke 14 dager med sommerstengt 
barnehage fordi de ikke har fått tildelt ferie i samme periode, foreldre kan bli sittende igjen 
med å ikke ha ferie samtidig med barna og partneren/ektefellen sin, foreldre blir tvunget til 
å ta ferie midt i den dyreste ferieperioden. 

Ikke alle barn opplever at ferie er en god tid, i sånne tilfellet kan barnehage og hjem 
samarbeide tett og gi tillatelse på opphold i barnehagen når det egentlig skal avvikles ferie, i 
barnehager som praktiserer sommerstengt vil ikke dette tilbudet være mulig. Dette gjelder 
ekstremtilfellene som kritisk sykdom, eller andre alvorlige utfordringer innad i en familie. 
Ikke ofte det skjer, men det skjer… 

Det viser seg også at barn i dag tar ut ferie mer eller mindre hele året, ja det er redusert 
antall barn i fellesferien, men det er ikke på langt nær like få som det var for 10 år siden. Det 
er fult mulig å praktisere en god pedagogisk praksis disse ukene. 

Om kommunen velger sommerstengt/redusert tilbud i barnehage kan de risikere at foreldre 
velger bort det kommunale tilbudet og isteden velger å satse på private (Mobarn). Mobarn 
har som en visjon å alltid være åpen for å gi foreldre størst mulig spillerom. Alle barnehager 
der er åpen fra 7-17 og avvikler bare 2 planleggingsdager i året nettopp på grunn av dette. 

Det kom også innspill fra noen foreldre som har forståelse for at kommunen ønsker å stenge 
14 dager om sommeren, både med tanke på økonomi og ferieavvikling for personalet.  

Det kom også innspill i forhold til at det stilles spørsmål at det er avvikling av den femte 
ferieuken som koster for kommunen, ikke avvikling av hovedferien midt på sommeren, selv 
om det er åpne barnehager. 

 I forslaget til høring står det at minst tre av ukene for barnas ferie skal avvikles 
sammenhengende. Det er forslag om at denne avviklingen skal skje i perioden 
mellom 1.6.19 og 15.8.19. 
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      Fradrag: 

 Det er innspill på at søskenmoderasjon skal gjelde for søsken i barnehage og sfo. 

 

 

Svarene er utarbeidet av Samarbeidsutvalget ved Tornes barnehage, etter at alle foreldre 
har blitt gitt anledning til å komme med innspill. 
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