
 1 

 

 
 
 

 
 
BARNEHAGEPLAN  

2008 - 2015 
 

VEGÅRSHEI KOMMUNE 
 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.04.2008 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 
1.  Kommunestyret tar barnehageplanen 2008 – 2015 til etterretning. 
2.  Det fremmes egen godkjenningssak for kommunestyret innen sommeren 2008 med 

sikte på en utvidelse av barnetallet ved Ubergsmoen barnehage. 
3.  Planens øvrige forslag til videre kommunal barnehageutbygging tas opp til nærmere 

vurdering i dialogprosessen mai 2008 og ved den senere behandlingen av styringskort, 
budsjett og økonomiplan til høsten. 
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BARNEHAGEPLAN 2008 - 2015 VEGÅRSHEI KOMMUNE 
 
Barnehageavdelingen har utarbeidet en barnehageplan for Vegårshei kommune. 
 
Planen tar for seg hovedområdene: 
 
* Dagens barnehagesituasjon 
* Full barnehagedekning i 2008 
* Fremtidens behov for barnehager til 2015 
 
 
 
Del 1 innledning – planforutsetninger 
 
1.1 
Formannskapet har vedtatt med utgangspunkt i kommuneplan og styringskart at det innen 
01.03.08. skal utarbeides en plan med tiltak for kapasitetsøkning innen barnehagesektoren. 
Målet er at alle som søker skal ha tilbud om plass fra august 2008. Planen skal utrede for 
straks tiltak, og tiltak på lang sikt. 
 
Formannskapet har i budsjett behandlingen sagt at eventuelle straks tiltak skal kunne 
gjennomføres seinest 1.august. Søknadsfristen til hovedopptak i barnehage er 01.03., og 
politisk behandling av denne barnehageplanen er derfor utsatt til april for å innarbeide 
resultatet av hovedopptaket i planen. Alle familier som søkte barnehageplass i Vegårshei til 
hovedopptaket for barnehageåret 2007/08 fikk plass, men ikke alle fikk den plass-størrelsen 
de ønsket seg. Det er også kjent at noen familier har latt være å søke fordi de har regnet med å 
ikke få plass. Samtidig er det et økt fødselstall i 2007 som medfører flere barnehage søknader. 
 
Vegårshei kommune har et mål om å øke innbyggertallet med 100, og ønsker å kunne tilby 
barnehageplasser til ny innflyttede familier med barn i førskolealder. Det må derfor være 
kapasitet nok til å ta høyde for en befolkningsøkning i årene fremover. 
 
Kommuneplanen 2006-2018: 
 
Kommuneplanen for 2006-2018 har som visjon; ”Vegårshei kommune – et levende og 
inkluderende lokalsamfunn”. Viktige verdier er blant annet trivsel, glede, kunnskap, som vi 
finner igjen i barnehagenes grunnleggende verdier. 
 
Kommunens mål er at det skal være 1950 innbyggere innen 2018. En befolkningsøking som 
får konsekvenser for tjenestetilbudet, derav også antall barnehageplasser. Kommuneplanen 
sier at det skal være tilgjengelige kommunale tjenester med vekt på nytenking og fleksible 
løsninger. 
 
For barn og unge er hovedmålet ”Gode oppvekstmuligheter for barn og unge”. Et av 
delmålene er å gi barn og unge utfordringer i samsvar med egne forutsetninger, med tiltak 
som økt satsing på kunnskap i skole og barnehage. Disse tiltakene henger godt sammen med 
de nasjonale føringer for barnehagesektoren. 
 
Et annet av tiltakene i kommuneplanen er å dekke behovet for barnehageplass innen 90 dager 
etter søknad. 



 4 

Kommuneplanens føringer får konsekvens for tilbudet; det skal være tilstrekkelige, fleksible, 

tilgjengelige, kvalitetsmessig gode barnehageplasser i Vegårshei kommune. 

 
 

Nasjonale mål for 2008-09 
Ny barnehagelov med forslag om Rett til barnehageplass har vært på høring. Departementet 
foreslår å lovfeste en rett til barnehageplass for alle. Fra 2009 foreslås å gi barn lovfestet rett 
til barnehageplass fra fylte 1 år. Kommunene blir pålagt å sørge for oppfylling av rettigheten. 
Forslaget er til behandling og vil bli lagt fram for stortinget sommeren 2008. 
 
 
 
1.2 Nasjonale føringer - historikk 
Barnehagereformen som ble innført i 2003 har vært en offentlig satsing på utbygging og 
finansiering av barnehagesektoren, og har i hovedsak innbefattet: 
* Kommunal plikt til å sørge for et tilstrekkelig antall barnehageplasser 
* Kommunal plikt til å legge til rette for samordnet opptak 
* Plikt til økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager, økt  
 statstilskudd til private barnehager 
* Innføring av maksimalpris for betaling 
* Stimulere til økt innsats ved gunstige lånevilkår og investeringstilskudd 
 
 
Gjennom Barnehageløftet i 2005 erklærte regjeringen at: 
*  Den ville bygge rimelige plasser til alle med god kvalitet 
*  Barnehagenes samfunnsmandat skal bistå hjemmene i omsorg og oppdragelse, gi et 

pedagogisk tilbud som danner grunnlag for livslang læring. 
 
Videre nasjonale mål for 2007-2009   har vært/er: 
* opprettholde bemanningsnormer og krav til kompetanse i barnehagen, ny sentral 

kompetanse strategi plan for barnehager 2007. 
* øke førskolelærer rekrutteringen, og øke andelen pedagoger i barnehagen 
* ny rammeplan med fokus på kvalitet og innhold 
* Redusere foreldrebetaling og økning i antall plasser, slik at alle får tilbud om plass til 

en pris de kan betale. (Tilgjengelighet og pris) 
Senking av maksimalpris er utsatt til full barnehagedekning er nådd i 2009. 

* Innføring av rammetilskudd til barnehagesektoren, 2009. 
 
Målet om full barnehagedekning er snart gjennomført i Norge.  
Vegårshei oppfylte regjeringens mål om å gi tilbud til alle  
som søkte til hovedopptaket i 2007. 
 
1.3 Kommunens ansvar for barnehageområdet. 

          
Kommunen er både barnehagemyndighet og eier av barnehager. Kommunens ansvar er 
bestemt i Lov om barnehager § 8: 

 



 5 

”Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har plikt til å sørge for at 

det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. 

Utbyggingsmønster og driftsmønster skal tilpasses lokale forhold og behov”. 

   
 
 
1.4 Lokale rammebetingelser/historikk 
 
Vegårshei kommune har pr. 1.1.08. i alt 97 barn i barnehage. Det er 3 barnehager i 
kommunen, 2 private og 1 kommunal, disse er: Ljøstadsaga barnehage A/S med 34 barn 
Dyrebo familiebarnehage 5 barn og Vegårshei kommunale barnehage som kommunen eier og 
driver med 58 barn. Antall barn vil varierer ut i fra antall delte plasser og alders sammen 
setningen i barnegruppene. (Barn under 3 teller for 2).  
Alle barnehager godkjennes med et netto leke og oppholdsareal. Arealnorm pr. barn i 
Vegårshei, følger departementets veiledende norm på 4m2 for barn over 3 år og 5.3m2 for 
barn under 3 år. Areal til vindfang, WC, stellerom, møterom og alle personalfunksjoner 
kommer i tillegg.   
 
Barnehagene er lokalisert noe spredt i bygda, med 1 avdeling, kommunal på Myra, 1 privat 
familiebarnehage på Moland, 1 privat heldags på Ljøstadsaga og 1 avdeling kommunal på 
Ubergsmoen. Myra og Ubergsmoen er slått sammen til Vegårshei kommunale barnehager 
under felles ledelse. 
Det er ikke helt samsvar mellom barnehageplasser i områdene og antall barn i enkelte deler av 
bygda. Det er flere søkere til området rundt Myra enn ved Ubergsmoen (Blåbærtua). 
 
Barnehagebygget på Myra er bygget i 1985 og påbygget tidlig på 90 tallet. Barnehagen har 
bygningsmessige og arealmessige utfordringer. Arealet er knapt og ikke tilpasset dagens 
etterspørsel med mange små barn. Det er ikke kapasitet til å øke antall plasser. Etter 
utvidelsen av antall små barn som ble foretatt høsten 2007, er kapasiteten utnyttet maksimalt. 
Det er ikke lagt til rette for små grupperom og løsninger for multi- funksjonshemmede barn. 
Det mangler fellesrom og lagerkapasitet. 
Avdelingen på Ubergsmoen er nyere og her er det areal til inntak av flere barn. Det er 
imidlertid ikke samsvar mellom plasser og antall barn i området. Erfaringer viser at de fleste 
familier ønsker plass i sitt nærmiljø, med det resultat at de takker nei til et tilbud andre steder i 
bygda. 
 
Ljøstadsaga barnehage ble bygget om/ut i 2007 som hovedgrunn å få en bedre areal-løsning 
for barn og ansatte. Uterommet ble også utvidet da barnehagen får disponere et naturområdet 
rett ved. Eierne har planer om å opprette en naturgruppe. 
 
Dyrebo familiebarnehage ble opprettet høsten 2006 og drives i hjemmet til eier og har 5 
plasser (4 dersom flertallet er under 3 år). Eier har planer om ny virksomhet som beskrives 
senere i planen. 
 
Tilbudet i barnehagene på Vegårshei er fleksible, det gis hele og delte plasser. Etterspørsel 
etter hele plasser er økende, og det er også langt flere søknader for barn under 3 år. Barn 
under 3 år teller for 2 ved bemanning og areal normen er høyere, viser til normen beskrevet i 
kapitelet over. 
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2. Kommunale føringer og behov 
 
Vegårshei kommune har langsiktige mål om økt innbyggertall. Målet er å øke med 100 
innbyggere fram mot år 2018. Kommunen ønsker seg yngre barnefamilier som innflyttere til 
kommunen. Tjeneste-tilbudet i kommunen skal jf. kommuneplanen være fleksibelt og 
brukevennlig 
 
Det må derfor sikres fleksible barnehage plasser til et framtidig behov for et antatt antall barn 
under skolepliktig alder på ca. 15-20 barn i forbindelse med tilflyttingen.  
 
Videre må kommunen ha en viss reservekapasitet i forbindelse med innføring av rett til plass 
som antagelig blir innført fra 2009. Denne retten gjelder barn som er fylt 1 år pr. august. Det 
fødes flere barn, og vi må også forvente økt etterspørsel i den forbindelse. 
 
Det er pr. 1.1.08. ingen barn på venteliste til barnehageplass, men det er ikke muligheter for 
utvidelser av plass for enkelte som ønsker seg det. Vi vet også at en del foresatte med små 
barn lar være å søke fordi de vet at det ikke er plass. Det er dessuten noen som ikke søker og 
benytter andre løsninger som f.eks dagmamma for barna sine.  
 
Til hovedopptaket i mars 2008 er det kommet 39 nye søknader om plass.  
Etter 1. runde av opptaket er det 17 barn som ikke er tildelt plass. 5 av disse har plass i 
Dyrebo familiebarnehage. Alle 17 er søkere til eventuelt nye Dyrebo gårdsbarnehage. 
Opptaket er ikke foretatt ennå, fordi lokaler til barnehage ikke var i orden til 13. mars som var 
dato for første opptaksrunde. Dersom gårdsbarnehage ikke realiseres, vil det antagelig være 
behov for å opprette 14 andre plasser i kommunen på kort sikt.  
 
Det er planlagt økt boligutbygging ved Ubergsmoen. Det er også planer for boligbygging ved 
Mauråsen.  
 
 
Antall henvendelser til barnehagene for plass til små barn under 1 år tyder på økt etterspørsel 
allerede for 2008. Det er født flere barn i 2007 enn tidligere år. Foresatte ønsker nå 
barnehageplass tidligere og stadig flere foresatte er yrkesaktive. 
 
Dagens dekningsprosent (med dagens innbyggertall) er i gjennomsnitt ca. 80-85% , dekningen 
er lavest til barn under 3 år. 
 
Hovedopptak 2008: 
Antall nye søknader til det samordnede opptaket i 2008 er 39 fordelt på barn over/under 3 år, 
inkludert 5 barn som i dag går i Dyrebo familiebarnehage som legges ned dersom Dyrebo 
gårdsbarnehage realiseres. I tillegg er det mange som har plass som søker endret plass-
størrelse. 
 
Situasjonen etter at hovedopptaket er gjennomført, er at alle som søkte plass til den 
kommunale barnehagen og Ljøstadsaga barnehage har fått tilbud om plass, og det er fortsatt 
noen enkelt dager ledige. Ljøstadsaga har utvidet kapasiteten med en naturgruppe som nevnt 
over, og øket kapasiteten med 5 barn.   
 
På Blåbærtua vil det med forbehold om ny godkjenning av areal være ledig kapasitet etter 
opptaket, og muligheter for å øke med 5 barn under 3 år eller 10 over 3 år. 
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Dyrebo gårdsbarnehage er ikke avklart, og eierne har ikke kunne tilby plasser før de har kjøpt 
og fått godkjent hus. En regner med at alle 17 søkerne får tilbud om plass i denne 
barnehagen, men det må tas forbehold om godkjenning.  
(Eierne har vært i dialog med kommunen ang. tomte alternativer for å bygge nytt, men ønsker 
selv å prioritere kjøp av eldre bolig. En bør regne med opphold i midlertidige lokaler i påvente 
av ombygging/rehabilitering. Dersom dette prosjektet ikke realiseres vil det måtte skaffes 
plasser til de av søkerne til Dyrebo som ønsker et alternativ. Pr. dato 7.4.08. er det ikke mulig 
å være mer konkret fordi kjøpet av hus ikke ar avklart, og en ikke vet om det vil bli godkjent 
til barnehage formål.) 
 
 
2.1 Utvikling Innbyggertall SSB 
Tall fra SSB (statistisk sentralbyrå) for perioden 1997-2006 viser et fødselsoverskudd i 
kommunen på 29 personer.  
Tallene for 2006 viser at antall førskolebarn fra 0-6 år (inkludert 0- åringer og 5- åringer) er 
137, mens antall barn i barnehage er 97. Vi kan trekke fra årskullet 0, pga. 
svangerskapspermisjon, og tallet viser da et udekket behov på 17 barn for denne perioden.   
Fødselstallet for 2007 er høyere enn 2006, det udekkede behov kan derfor være ennå noe 
høyere.  
 
 
Befolkningsframskriving fra SSB viser en økning i folketall fra 1854 innbyggere i 2007 fram 
til 2025, da stiger det til 2023. Se tabellen nedenfor.  
 
 År  2007 2010 2015 2020 2025 
Antall  1854 1865 1892 1959 2023 
 
 
 
 
 
2.2 Behov for nye plasser 
 
Vegårshei kommune har behov for a) en kortsiktig løsning som dekker dagens etterspørsel og 
b) en langsiktig planlegging for å ta høyde for fremtidens behov. 
 
a) behovet for plasser fra august 2008 og ut 2009 
 
b) behovet for plasser på sikt pga. tilflytting- 2015 
 
 
3. Påvirkning etterspørsel 
 
Forhold som påvirker etterspørsel er:   
* kostnader, maksimalpris 
* kontantstøtte ordningen 
* arbeidsmarkedet 
*  tilflytting 
*  tilgjengelighet 
* syn på barnehage 
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Regjeringen har signalisert at maksimalprisen skal senkes når det er full barnehagedekning. 
Det kan skje fra 2009. Rammefinansiering av sektoren er utsatt.  
Det er ulike meninger i stortinget om kontantstøtte ordningen. Endringer eller fjerning vil 
medføre økt etterspørsel etter barnehageplass. Økt tilflytting gir økt behov. Lav 
arbeidsledighet fører til økt etterspørsel. Det er også erfaring med at tilgjengelighet øker 
etterspørsel.  
Det forskes mer på barnehageområdet, resultatet av forskningen kan medføre økning i søknad 
til plasser. Synet på barnehage er underveis fra å være et rent omsorgstilbud til nå å bli 
verdsatt som en del av livslang læring, som igjen medfører at stadig flere barn går i 
barnehage.  
Regjeringen har i senere tid signalisert at de ønsker et pedagogisk kjernetilbud i barnehagen 
for alle 5-åringer, som et viktig tilbud for alle før skolestart. 
 
 
 
4. Straks tiltak for 2008-09 som realiseres før august 08: 
 
1. Dyrebo familebarnehage planlegger å avvikle familiebarnehagen, og starte opp en heldags 
gårdsbarnehage, i august, med plass til ca.14 plasser (delte plasser 17) til barn i alderen 0-5 år. 
Dette vil gi en tilvekst av 8-9 plasser avhengig av antall barn over under 3 år. Eierne, begge, 
er utdannet førskolelærere, ønsker å kjøpe et eldre hus, søke omregulering og bygge om til 
gårds- barnehage. Plassene er annonsert med forbehold om godkjenning. Det er 17 søknader 
(inkludert egne barn og barn som har plass i familiebarnehagen) fra småbarnsfamiler som 
ønsker plass. Eierne kjøpte først et hus på Myre, søknadsprosedyre for godkjenning var 
igangsatt, men eierne hevet kjøpet etter en tid. Impliserte instanser i slike saker er: 
Fylkesmannen, teknisk etat, kommunelege, arbeidstilsynet, brann og barnehagefaglig, før 
kommunestyret som endelig instans behandler godkjenningen av barnehagen. Bolig hus må 
settes forskriftsmessig i stand til barnehage. Eierne har sett på flere hus, og er nå i gang med 
kjøp av hus ved Bispeveien, på Moland. Kjøpet vil bli avgjort i april. Det vil kreve mye arbeid 
for å få huset i en slik stand at det kan godkjennes til barnehage etter gjeldende forskrifter. 
Det kan eventuelt søkes om godkjenning av midlertidige lokaler i 
ombygnings/rehabilitertings- perioden. Til barnehagen er det 17 søkere, hele delte plasser, 
som alle vil få tilbud om plass dersom prosjektet realiseres. 
 
2. Ljøstadsaga barnehage foretok ut/ombygging i 2007, økte barnetallet noe, men har 
arealmessig plass til flere barn, men ønsker ikke øke barnetallet inne. Eierne oppretter flere 
plasser likevel ved å opprette en naturgruppe/utegruppe for de barn over 3 år, og kan dermed 
ta inn flere barn under 3 år inne. Dette gjennomføres fra august –08. Naturgrupper må ha 
godkjente baselokaler. Ljøstadsaga har pga. utbyggingen arealmessig plass til base for 
naturgruppen. Et Baselokale skal benyttes i forbindelse med levering/henting av barn, og til 
inne aktivitet i ekstrem- vær (spesielt kaldt). Dette har Ljøstadsaga plass til i eksisterende 
garderobe. Naturgrupper skal ha et egnet sted å være i skogen med aktivitetsmuligheter, 
toalett, og lavo eller lignende, til å varme seg i. Ljøstdsaga søker grunneier i nærheten av 
barnehagen om å benytte et naturområde, og søker videre kommunelegen for å få godkjenning 
av sanitærforhold ute. Denne prosessen er igangsatt. Gir en økning på 5 plasser. Vil bli i gang 
satt fra august 2008. Barna er tatt opp ved hovedopptaket, og tilbudet i kommunen er øket 
med 5 plasser! 
 
3. Avd. Blåbærtua Ubergsmoen er bygget i 2003. Ny arealberegning for netto leke og 
oppholdsareal er foretatt. Jmf.ny praksis for arealberegning kan alt areal barn benytter til lek 
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godkjennes. Arealberegningen som kommunen har foretatt, tilsier at barnehagen har plass til 
34 barn mot dagens 24 barn, (dersom alle er over 3 år.) Dette er en økning på 10 plasser over 
3 år. Barn under 3 år teller for 2, så det betyr 5 plasser under 3 år. Netto leke og 
oppholdsareal beregnes til 136 m2. 
Det anbefales at Blåbærtua godkjennes med et nytt netto leke og oppholdsareal på 136 m2 fra 
august 08. Sak med ny godkjenning av Blåbærtua fremmes kommunestyret i løpet av våren. 
Saken er drøftet med enhetsleder i barnehagen.  
 
Foresatte prioriterer nærmiljøplasser, og noen vil kanskje velge å takke nei til plasser på 
Blåbærtua dersom de har søkt Myra som 1. prioritet. Kommunen vil imidlertid ha oppfylt sin 
plikt til å tilby barnehageplass og ha noe reservekapasitet. 
 
4 a. SFO lokaler: Sambruk med skole/barnehage. Lokalene til SFO består av 2 rom. Lokalene 
benyttes av elever utenom skoletid, spesielt morgen og ettermiddag. Lokalene benyttes også 
til grupper av elever i løpet av skoletida, fordi skolen mangler grupperom. Det har blitt 
foreslått å opprette en naturgruppe for barnehagen i sambruk med SFO. Imidlertid er en  
naturgruppes behov de samme som for SFO, det vil si levering og opphold på morgenen og 
henting/inne aktivitet på ettermiddager. Det er ikke plass til barnehagebarn og SF0 barn 
samtidig. Barnehagen vil måtte ha mulighet til å benytte lokalene hele dager ved ekstrem vær. 
Dette vil kollidere med SFO utenom skoletid samt de elev-grupper som bruker lokalene på 
dagtid. Konklusjon: Sambruk er ikke mulig. 
  
4b.  Tidligere gymsal ved skolen er også vurdert til base for utegruppe. Mange ulike tiltak er 
foreslått inn i disse lokaler. Det er ikke lokaler som er egnet til barnehage.  
 
5. Dersom privat barnehageutbygging på Moland ikke realiseres vil det være 17 barn uten 
barnehageplass. 5 av dem har plass i familiebarnehagen. Kommunen er i dialog med 
initiativtagerne for å avklare hva som da vil skje. Det er et spørsmål hva foresatte ønsker, om 
de ønsker andre barnehage- tilbud enn gårdsbarnehage. Kravet til heldags /gårdsbarnehage 
hjemles av regleverk for godkjenning av barnehager. Arbeidsmiljøloven/arbeidstilsynet. 
Teknisk etat /plan og bygningsloven, Branntekniske løsninger/brannvernloven, Kommune- 
legen /forskrift om miljørettet helsevern. Barnehageloven, krav til bemanning, areal, med mer. 
Alt må være på plass før endelig godkjenning kan gis.  
Det kan gis godkjenning til midlertidige lokaler, en forutsetning er at det foreligger konkrete 
planer for å flytte til permantent lokaler innen 3 år. 
 
Dersom det ikke blir etabelrt privat barnehage kan midlertidige lokaler i form av brakke 
løsning tilknyttet den kommunale barnehagen på Myre være et alternativ, i påvente av 
utbygging der. Brakker kan være på plass innen sommeren- 08 og gi tilbud til barn som står 
på venteliste. De bør plasseres på området ved barnehagen på Myre. Det er ulike firmaer som 
leier ut brakker til barnehageformål. Det kan søkes tilskudd til midlertidige lokaler. Ny 
godkjenning av Blåbærtua vil også gi mulighet for tilbud om flere plasser. Et uavklart 
Molands prosjekt gjør det litt vanskelig å beregne behov fra høsten 08. Kjøp av huset skal 
avklares i begynnelsen av april, plassene vil eventuelt opprettes med forbehold om 
godkjenning fra alle instanser som skissert ovenfor. 
 
Ved realisering av alt. 1.2 og 3 har kommunen ingen barn på venteliste fra august 08. 

Dersom Dyrebo gårdsbarnehage ikke realiseres, vil kommunen ha venteliste dersom søkere 

opprettholder sine søknader, og vil måtte opprette midlertidige plasser/og eller øke 

barnetallet ved Blåbærtua i forbindelse med ny godkjenning.  
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Kravet om tilgjengelige plasser i forbindelse med innføring av rettighet til plass betyr i praksis 
at barnehagene må være fleksible og kunne gå noe opp og ned i antall barn og ansatte. Dette 
krever nok areal og rom for fleksibilitet. Det kan være at det i perioder vil måtte være noe 
ledig kapasitet. Ny godkjenning av Blåbærtua vil gi denne fleksibiliteten fra august 08. 
 
Ved realisering av alt 1,2 og 3, vil vi få en økning i kommunen på i alt 22-25 plasser. 

Barnehage behovet for 2008- og 2009 vil være dekket.  

 
 
 
 
4.1 
Tiltak på sikt 2010-15 
På bakgrunn av en forventet økt etterspørsel i årene etter 2010 er det behov for tiltak på sikt. 
Fra 2010 og fram til 2020 er folketallet forventet øket med henholdsvis 27 til 2015 og 
ytterligere 67 i årene fremover mot 2020. På bakgrunn av dette og øvrige kommentarer under 
hva som påvirker etterspørsel, er det behov for en ytterligere økning av barnehage kapasiteten 
etter 2008. 
Følgende foreslås: 
1. Utbygging/ombygginga av den kommunale barnehagen på Myra. Naturområdet ved 
barnehagen benyttes. Området omreguleres i kommune- delplan sentrum. Arbeidet med 
sentrumsplan er igangsatt og barnehagen bør innarbeides der. I tilfelle gårdsbarnehage ikke 
realiseres, vil barn i midlertidige plasser ha behov for plass her så fort som mulig. 
Midlertidige plasser har man anledning til å benytte i 3 år. 
Barnehagen på Myra må uansett oppgraderes etter dagens behov, arealet er knapt og er 
utnyttet helt maksimalt, det er ikke gode arbeidsvilkår for barna og for de ansatte. Lokalene er 
ikke tilpasset et økende antall barn under 3 år. Kommunen som eier og driver av egne 
barnehager må sørge for kontinuerlig vedlikehold og oppgradering av disse. 
 
Forslag: Bygge ut/om Myra med en avdeling til 14/24 barn (14 under 3 eller 24 over 3 år 
maksimalt) med en fleksibel alderssammensetning etter behov i søkermassen. Legge til rette 
for vogner og soveplasser inne/ ute. Bygget bør også inneholde diverse personalfunksjoner 
som f.eks arbeidsrom med plass til PC og gode garderobe forhold. Netto leke og 
oppholdsareal til barna beregnes til ca. 100m2.  Stellerom, toalett, vindfang, samt 
personalfunksjoner kommer i tillegg. Barnehagen har også behov for et allrom m. kjøkken 
løsning til fellesaktiviteter når alle samles. Det er også behov for utvidet lagerkapasitet  
Forprosjekt bør igangsettes i 2009 og utgiftene innarbeides i budsjett/handlingsplan med tanke 
på gjennomføring i 2010. 
 
2. Ny barnehage foreslås bygget i Mauråsen i forbindelse med nytt boligfelt, ferdigstilles i 
2015. Tomt til barnehageformål avsettes og reguleres til offentlig formål i kommuneplan. En 
avdeling barnehage med fleksibel aldersgruppe, plass til minimum 30 barn. 
 
 
5. Oppsummering 
 
Gjennomføring av punkt 4. -straks tiltak. Punktene 1.2. 3 fra august 2008 vil oppfylle kravet 
om barnehageplass til alle fra august og fram til 2010. Disse tiltak er avhengig av et 
samarbeid med de private eierne. Kommunen klarer ikke å oppfylle småbarn familiers 
rettigheter uten samarbeid med de private barnehagene. Brakkeløsning ved Myra vil være et 
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midlertidig alternativ som eventuelt må iverksettes dersom gårdsbarnehagen ikke realiseres. 
Ny arealberegning av Blåbærtua vil gi ekstra kapasitet for å sikre oppfylling av søkers 
rettighet til plass. 
 
Gjennomføring av punkt 4.1 med utbygging av Myra i 2010 vil sørge for at kommunen har 
plasser til å møte et framtidig behov i forbindelse med tilflytting og befolkningsøkning i årene 
fra 2010- 2015. Dersom Dyrebo gårdsbarnehage ikke realiseres bør en vurdere å fremskynde 
utbyggingen av Myra. 
Regulering av barnehagetomt på Mauråsen og bygging av ny barnehage der, vil sikre behovet 
for plasser etter 2015.  
 
 


