
I forbindelse med nye vedtekter for barnehagene i Hustadvika kommune ønsker jeg, på vegne av vår 
familie å kommentere følgende punkter. 

 

 BEMANNINGSNORM 
Barnehagene skal ha en bemanningsnorm som tilsvarer: 
en voksen per tre barn under 3 år 
en voksen per seks barn over 3 år. 

Dette bør gjelde i hele åpningstiden, ikke kun i kjernetid. På morgenen er det ofte mange som 
kommer samtidig, og det er et stort press på de ansatte som skal organisere dagens lunsj 
samtidig som de skal ta imot barn.  

 

 SOMMERSTENGT BARNEHAGE 
Man bør ikke gå tilbake i tid, og tilby dårligere ordninger i en ny og større kommune, som 
Hustadvika. Sommerstengt barnehage er ikke positivt for noen parter! Kommunen er selv en 
stor arbeidsgiver, og dette fører jo til at det går ut over deres egne enheter også. Når veldig 
mange må ha fri de samme ukene, kan det blir problemer både på arbeidsplassene, for 
foreldrene og for de i familien som må låse seg noen uker av sommeren for å hjelpe. Kanskje 
har man heller ikke familie som kan hjelpe. Og til sist men ikke minst; Sommerbarnehage er 
en fin ting, ungene stortrives med andre aktiviteter enn ellers, mindre barn og ansatte med 
bedre tid. Ikke ta dette vekk fra barna, og ikke ta dette vekk fra de ansatte heller. 

 

 ÅPNINGSTIDER 
Åpningstidene bør legges mer til rette for at en familie skal kunne pendle. Ikke alle har arbeid 
i Bud/Hustad/Tornes eller i umiddelbar nærhet, og det bør virkelig ikke være slik at jo lenger 
ut i ytre del av kommunen man kommer så skal åpningstiden være kortere. Barnehager i 
sentrum av kommunen har åpent til 16.45 og 17.00, dette bør også kunne åpnes for i ytre 
strøk.  
 
 

 SØSKENMODERASJON PÅ TVERS AV BHG OG SFO 
Så lenge man har barn i en aldersgruppe som har behov for tilsyn, bør det være moderasjon i 
pris uavhengig av barnet går på bhg eller SFO. Kommunale barnehager bør være attraktive å 
velge, på samme linje som at kommunen bør være en attraktiv kommune å bosette seg i.  
 
Sats på småbarnsfamilien, det er de som har fremtidens innbyggere :-)


