
Høringssvar fra samarbeidsutvalget i Svanviken barnehage, Eide. 
Vedtekter for barnehagene i Hustadvika kommune. 
 

 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 barna som skal begynne på skole bør få tilbud i SFO 
fra 1. august. Vi mener at dette vil være mer gunstig, ettersom det 
da vil bidra til en mykere overgang for barna. Skoleområdene er 
større og mer åpne enn det de er vant til fra barnehagen. Det vil 
være gunstig for barna å få lov å bli kjent med skoleområde, 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.     

 
 Hvilke rammer får barnehagene for å møte den utvidede 

åpningstiden, sommer og romjul? Det gjelder opp mot to uker 
ekstra i året. Vil dette føre til at bemanningen tynnes ut på de andre 
ukene? Eller vil det være mer rom for å leie inn vikarer til å fylle inn 
for ansatte som har ferieavvikling (ikke at det er noe gunstig med 
stor vikarbruk, men det er selvfølgelig bedre enn underbemanning)? 
Vi mener også at åpningstidene i jul og påskeferien må være 
behovsprøvde. Altså at det er bindende påmelding, og at et visst 
antall barn må være påmeldt for at det skal holdes åpent. Dette er 
viktig for at barnehagen skal få forvalte de ressursene de har på 
best mulig måte. 
Det er viktig at en bedring av tilbudet til foreldrene (økte 
åpningstider) ikke svekker tilbudet til barna (i dette tilfellet: 
voksentettheten).   

 
 Vi mener at voksentettheten som er beskrevet i vedtektene ikke er 

gode nok. Dersom Hustadvika kommune skal være en 
fremoverrettet kommune som tør å investere i fremtiden, må det gis 
bedre rammer for arbeidet som gjøres i barnehagene. Vi mener 
derfor at Hustadvika kommune skal jobbe mot at 
bemanningsnormen skal gjelde for hele åpningstiden til barnehagen. 
Tidlig innsats lønner seg, og vil spare kommunen for større utgifter i 
fremtiden.  
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