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1. Innledning og bakgrunn: 

Barnehagesektoren har hatt en voldsom kvantitativ utvikling de siste årene i forhold til målet 
om full barnehagedekning. Barnehagesektoren har de siste tiårene utviklet seg fra å ha flest 
korttidsplasser/deltidsplasser til nå i 2014 hvor flere og flere av barna i norske barnehager går 
full tid fra de er ett år. Denne endringen ser vi gradvis mer og mer av i barnehagene også i 
Iveland kommune, og særlig i forhold til antall småbarn som søkes inn i barnehagene. 

Iveland kommune har to kommunale barnehager: Skaiå barnehage som ligger på Skaiå og har 
6 avdelinger, og barnehagen som er en del av Vatnestrøm oppvekstsenter som har 3 
avdelinger. Det har vært et ønske fra politikerne å tilby foreldrene plass i den barnehagen de 
søker.  

Til Skaiå barnehage søkes det inn primært fra hovedområdene Frigstad, Birketveit, Skaiå, 
Jeppestøl, Skisland. De som søker inn i barnehagen på Vatnestrøm bor i områdene rundt 
Møkjåland, Vatnestrøm sentrum, Omestad, Fjermedal. 

Skaiå barnehage har de siste årene opplevd stor vekst: Den ble bygd som en to avdelings 
barnehage i tilknytning til 1-4 skole i 1994, og ombygd til en 5 avdelings barnehage i 2010. 
Barnehagen vokser nå per september 2014 igjen ut av sine lokaler. Dette er jo positivt for 
kommunen.  

Pr 15.08.14 har barnehagen 70 barn og 112 plasser fordelt på 4 småbarnsavdelinger og 2 store 
barns avdelinger. For å få plass til alle barna som har søkt Skaiå barnehage 2014-2015, har vi 
fra 15.08.14 tatt i bruk personalrommet som småbarnsavdeling, og  må finne midlertidige 
løsninger i forhold til personalrom.  

Vi har også et opptak i oktober, der de som søker har rett til plass fra 01.01.15.  
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Vinteren/våren 2014 har dette vært oppe som politisk sak og følgende vedtak ble fattet i 
kommunestyret 29.04.14: 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2014 - 

Vedtak: 
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015 igangsettes forarbeidet for å utnytte 
og tilpasse eksisterende areal slik at barnehagen på permanent basis får økt antall 
plasser med ferdigstillelse høsten 2015. 

I den forbindelse er det opprettet ei prosjektgruppe som skal kartlegge behovene for Skaiå 
barnehage i perioden 2015-2030. 

Prosjektgruppa har bestått av:  

Kommunalsjef   Lars-Ivar Gjørv  
Oppvekstkoordinator   Bente Voreland   
Bygningsingeniør    Bjørn Mikal Engestøl 
Tjenesteleder Drift og Utvikling  Egil Mølland   
Styrer Skaiå barnehage   Beate Stømne Frigstad (sekretær) 
 

Ressurspersoner knyttet til gruppen: 

Styringsgruppa i Skaiå barnehage 
Ped.-ledergruppa i Skaiå barnehage 
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2. Nasjonale føringer og lovverk: 

Etter at det ble krav om full barnehagedekning i alle kommuner, har barnehagene hatt en 
voldsom utvikling.  I stortingsmelding nr. 41 2008-2009 ble det varslet om fokus fra kvantitet 
til kvalitet – for å sikre et barnehagetilbud med god kvalitet for alle. Det er varslet endringer i 
barnehagelov og ny rammeplan i 2016.  

Fra gjeldende barnehagelov er særlig §§ 8 og 12 aktuelle i denne sammenheng:  

§ 8: Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig 
alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal 
tilpasses lokale forhold og behov. 

§ 12a. Rett til plass i barnehage 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 
denne loven med forskrifter. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av 
kommunen. 

 

Aktuelt lovverk: 

Barnehageloven  
Gjeldende rammeplan for barnehager, informasjon om ny rammeplan  
Forskrift om pedagogisk bemanning  
Vedtekter for barnehagene i Iveland 
Framtidens barnehage, Stortingsmelding 24  
 

3. Kommunale/interkommunale planer og satsinger:  

I høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel går det i ordførerens innledning fram at 
Iveland kommune fortsatt vil satse på folketallsvekst:  

« Vi har derfor valgt «Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet» som vårt 
hovedmål. Videre vekst er avgjørende for å kunne tilby gode tjenester til innbyggerne 
våre, samt være en attraktiv arbeidsgiver.» 

Ambisjoner sammen med og for våre barn og unge i Iveland kommune framheves, og 
forsterkes av strategiene i satsingsområdene.  

Vi vil særlig framheve satsingsområdene  

1: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap, og  

2: Det gode livet – et helsefremmende og inkluderende samfunn for alle 
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Kvalifisert for framtida er Iveland kommunes satsing for oppvekstsektoren. Overordnet 
målsettingen er også gjengitt i kommuneplanen:  

I Iveland kommune får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg 
selv. De mestrer grunnleggende ferdigheter og er kompetente for videre utdanning og 
arbeidsliv. 

I kvalifisert for framtida framheves et inkluderende læringsmiljø, en satsing som er felles for 
alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 

Alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, 
helse, trivsel og læring. De tiltak og aktiviteter som settes i gang skal ha en positiv effekt på 
barn og unges læring og utvikling i barnehage og skole. 

Til læringsmiljøet hører både fysiske og psykososiale forhold. Byggets beskaffenhet og 
størrelse påvirker det generelle læringsmiljøet, positivt og negativt. Ligger de fysiske forhold 
godt til rette, er vi et godt stykke på vei for å fremme trygghet, helse, trivsel og læring. 

I tillegg til utdanning, har folkehelse et sterkt fokus i Iveland kommune. Barnehagen satser på 
et tverrfaglig samarbeid der barnets beste er utgangspunktet. Eksempler kan være 
engasjement i Trygg Tidlig (vårt eget program for foreldreveiledning) og kompetanseheving 
og bruk av Kvellomodellen. Se «arealutnyttelse og barnegruppene» 

4. STATUS: Beskrivelse av nå-situasjonen: 
I Iveland kommune har alle barn med rett til plass fått barnehageplass siden retten ble innført i 
2009. Vi har også kunnet tilbudt plass etter hovedopptakene.  

Iveland kommune har to hovedopptak, ett i mars og et i oktober: Foreldrene i Iveland kan få 
barnehageplass fra 15.08 eller fra 01.01. (Vi er pålagt å ha minst ett opptak i året). 

Til sammen på de to barnehagene har vi pr 15.08.14. 91 barn som går i barnehagene i Iveland. 

Fordelingen etter søknadene er: 21 barn på Vatnestrøm oppvekstsenter og 70 barn i Skaiå 
barnehage. 

Skaiå barnehage har så langt løst utfordringen i forhold til areal ved å omgjøre 
personalrommet til en småbarnsavdeling fra 15.08.14.  

Vatnestrøm oppvekstsenter driver kun to av tre avdelinger pga søkermassen. 
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Tabell: Barnehagene i Iveland kommune; antall barn og antall plasser vs. godkjenning, 
status per i dag og forventet antall barn/plasser per august 2015:  

 

Tabell: Skaiå barnehage høsten 2014: 

37 barn 33 barn 70 barn 

76 plasser 38 plasser * 112 plasser 

* barn med enkeltvedtak teller to plasser. 

 

 

5. Framtidige behov – prognoser:  
Barnetallsutviklingen i Iveland 2015-2040 
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Antall plasser 
barnehagen er godkjent 
for i forhold til hvordan 
barnehagen organiserer 
avdelingene:  

Antall barn/plasser 

01.08.15 

 

(Avhengig av opptak og 
om kommunen bl.a. tar 
imot flere flyktninger) 

Skaiå barnehage 

6 avdelinger 108 plasser 70 barn/112 plasser 75 barn/127 plasser 
Vatnestrøm oppvekstsenter  

3 avdelinger 54 plasser 21 barn/27 plasser 23 barn/28 plasser 
Til sammen: 162 plasser  91 barn/139 plasser 98 barn/155 plasser 
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I tallene over har vi tatt utgangspunkt i at barnetallet på Skaiå representerer 75 % av den totale 
befolkningsveksten i kommunen, mens Vatnestrøm-området representerer 25 %. Dette kan 
selvsagt raskt endre seg. Vi har ut fra egen erfaring og lokal kompetanse antatt (se tabell) at vi 
vil ha 75 barn på Skaiå barnehage høsten 2015. Statistisk Sentralbyrå (SSB) antar at vi vil ha 
81 barn med rett på barnehage både i forhold til både middels og høy antatt vekst. På 
bakgrunn av at ikke alle foreldre sender barna i barnehage, synes differansen på seks barn 
som et relevant tall. 

Med utgangspunkt i SSB’s prognoser vil barnetallet (barn 1-5 år) øke fra 81 barn i 2015 til 
enten 80 barn i 2030 (middels vekst) eller 93 barn i 2030 (høy vekst). 

Med høy vekst blir det altså en økning på 12 barn i perioden, og en vesentlig del av økningen 
er små barn som skal ha større areal.  

Når man legger dette til grunn, sammen med en offensiv kommuneplan som slår fast at 
målsettingen er at kommunen skal ha en vekst lik eller større enn nasjonal vekst og at det er et 
stort antall klargjorte tomteområder i nærområdet, er sannsynligheten for en økning på 12 
barn i alderen 1-5 år kanskje realistisk.  I tillegg kommer flyktninger, hvor kommunen har 
forpliktet seg til å ta imot 25 personer i året, fortrinnsvis barnefamilier. Kommunen har nå 
også fått en tilleggs-forespørsel om å kunne øke antallet til 30 flyktninger i årene fremover. 
I disse tallene regnes ikke familiegjenforeninger, kommunen har flere flyktninger som venter 
på familiegjenforening. På grunn av mangel på boliger på Vatnestrøm, har flyktningene de 
siste årene blitt bosatt på Birketveit/Skaiå. 

Oppsummert:  
Iveland kommune har per i dag mer enn nok barnehagearealer, kommunen sett under ett: Vi 
har 162 godkjente barnehageplasser, mens behovet høsten 2015 anses å være 156 plasser. Slik 
sett er det per i dag ikke behov for å utvide Skaiå barnehage. 

Utfordringen er imidlertid at kommunestyret så langt har besluttet at foreldre skal få opptak i 
den barnehagen de prioriterer. En konsekvens av dette er at Skaiå barnehage allerede denne 
høsten har 112 plasser besatt, mens den er godkjent for 108 plasser. Høsten 2015 forventer vi 
at behovet er 127 plasser. 

6. Normer for areal, bemanning og antall barn per avdeling 
I forskrift om pedagogisk bemanning er det stilt krav om at det skal være minimum én 
pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn 
når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der 
barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. 

Veiledende norm for lekearealet inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 
1/3 mer per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort 
som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass og 
tilkjørselsveier. 
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I tillegg handler det om tematikken rundt antall barn per avdeling: I småbarnsavdelingene i 
Iveland kommune har vi så langt satt en grense for ni barn per avdeling for små barn. Denne 
grensen kan strekkes til både 12 og 14 barn, noe avhengig av barnehagens arkitektur. 
Pedagogisk leder Rebekka Kåbuland har på vegne av Styrer gjort seg noen betraktninger i 
sakens anledning (vedlegg). 

7. Arealutnyttelse og barnegruppene: 
Skaiå barnehage består nå av seks avdelinger hvorav fire av avdelingene er 
småbarnsavdelinger. Barnehagen er bygd som en avdelingsbarnehage fortrinnsvis for barn 
over 3 år. Bare én av avdelingene er opprinnelig bygd for barn under 3 år, avdeling Spurven.   

Avdeling Lerka er siden ombygd, så to avdelinger kunne benyttes som småbarnsavdelinger. 
Ytterligere to avdelinger er nå tatt i bruk til barn under tre år. Utformingen av rommene 
tilfredsstiller imidlertid ikke alle krav til denne aldersgruppa, spesielt i forhold til 
vognrom/soverom. 
 
Utformingen av Skaiå barnehage vanskeligjør å bruke driftsformer som mange nye 
barnehager benytter seg av, mest vanlig er basebarnehager. Iris 2011 anbefaler dessuten en 
mer tradisjonell organisering, slik vi har i Iveland. 
 
I tillegg fremheves det at barnehagens egen oppfatning av hvilken organiseringsform som er 
best, bør tillegges stor vekt. Alle pedagogene og ellers øvrige personal i Skaiå barnehage 
synes fremdeles at avdelinger med 7 -9 barn pr småbarnsavdeling og 14 – 18 barn pr store 
barns avdelinger er det beste pedagogiske tilbudet vi kan gi til barn. 

Iveland kommune satser på tidlig innsats. Som et ledd i denne satsningen er det vedtatt å 
innføre Kvellomodellen. Kvellomodellen er en systematisk observasjonsmodell, hvor det 
jobbes tverrfaglig med å oppdage vansker/bekymringsmessige forhold og sette i gang tiltak 
tidlig. Forskning viser at tiltak bør settes i gang før barnet er 4 år, for å kunne ha gode sjanser 
for å lykkes. Kvello viser også til nyere forskning i forhold til små barns behov for 
stimulering og trygghet, og hvor avgjørende dette er for videre utvikling på alle plan. 
Områder av hjernen som ikke blir nok stimulert i spedbarn/småbarns alder, mister evnen til å 
utvikle det senere. Det er lettere å gjennomføre denne typen observasjon i små grupper. 

En slik tilnærming er også helt i tråd med vår felles satsing Kvalifisert for framtida, 
inkluderende læringsmiljø og Trygg Tidlig, der tidlig innsats er en viktig faktor for hvordan vi 
skal nå målet om at alle barn i Iveland skal bli den beste utgaven av seg selv. Ved å gi de 
minste barna den tryggheten de trenger for å kunne lære og utvikle seg på best mulig måte, er 
Skaiå barnehage med å nå målene kommunen har satt seg. 

8. Beliggenhet, barnehageplasser i kommunen som helhet: 
Siden prognosene for befolkningsveksten frem mot 2030 antakelig ikke blir høyere enn vi ser 
i tabellene, er det ikke etter vår mening hensiktsmessig å bygge en ny barnehage på 
Birketveit, det er mer kostnadseffektivt å bygge i forbindelse med lokalene på Skaiå 
barnehage. Her vil det kunne bli kostnadseffektiv utnyttelse av personalressurser, uteområde, 
pedagogisk arbeid, spesialkompetanse og lokaler. 

 
Iveland kommune har store avstander, og det er mest naturlig at foreldrene får plass til barnet 
sitt i den barnehagen som ligger nærmest/sokner til. Dette har det også vært politisk flertall 
for. Det medfører at en av barnehagene periodevis har færre/flere  søkere, fordi det kommer 
an på hvor stor tilflytting/fraflytting det er i den delen av kommunen .  Det er svært viktig å 
kunne tilby barnehageplass innenfor en forsvarlig kjørelengde, og ved tanke på 
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bostedsutviklingen på Skaiå, Skisland og Vatnestrøm er barnehageplass i nærheten 
avgjørende. 

9. Mulige konsekvenser hvis foreldre ikke får førstevalg 
En konsekvens av at foreldre ikke får plass i den barnehagen de prioriterer, dvs. at noen av de 
som søker Skaiå barnehage blir tilbudt plass på Vatnestrøm Oppvekstsenter, er at de kan velge 
å søke inn sine barn i private barnehager i Evje og Hornnes, Kristiansand eller Vennesla. 
Dette utløser umiddelbart et refusjonskrav til Iveland kommune på kr. 200 400/år for fulltids 
plass små barn og kr. 102 400 for store barn, slik er Loven. 

10. Ledelse og organisering 
Skaiå barnehage har seks avdelinger, mens lokalene ikke er tilpasset effektiv drift i forhold til 
de personalressursene vi har til rådighet. Det er store avstander mellom de små og de store 
avdelingene og det vanskeligjør muligheten til å samarbeide mellom avdelingene. 
  
Vi har allikevel større tro på en avdelingsbarnehage, som gir barna mindre, avgrensede og 
mer intime miljøer  uten for mye støy og stress. 
 
En utbygging krever økt ledelsesressurs  i barnehagen. Å skulle lede en (opptil) ni avdelings 
barnehage på en god og forsvarlig måte tilsier at det må sees på organiseringen.  
 
11. Gymsal og grendehus 
Skaiå barnehage har tidligere vært lokaler for 1 -4 klasse og det er derfor en gymsal tilknyttet 
barnehagen.  
 
Denne gymsalen blir brukt mye i barnehagehverdagen og gir barna mulighet til bevegelse, 
utfoldelse og mye glede.  Spesielt vinterstid er gymsalen uvurderlig. Barnehagen har fokus på 
kropp og helse og ser på gymsalen som et viktig folkehelsetiltak. 
 
Det er også mulig å vurdere gymsalen inn i barnehagens totale areal og gjøre den om til 
avdelinger/personalrom. Dette er vurdert, men konstruksjonen vanskeligjør god utnyttelse av 
disse arealene, tatt i betraktning den unike verdien disse arealene har som gymsal/grendehus. 
 
Gymsalen har hatt funksjon som grendehus, tilknyttet kjøkken for SFO og garderober/toalett. 
Det siste året har det vært vanskelig å leie ut disse arealene: Barnehagen har ikke lagringsrom 
så garderobene til grendehuset blir brukt til lager. Det finnes heller ikke kjøkkenutstyr til 
utleie. Kjøkkenet blir nå brukt som grupperom og kan dermed ikke være en del av utleiedelen. 
 
Det er mulig å avvikle ordningen og bruke et annet egnet lokale som grendehus. 
Ved en utbygging av barnehagen kan det være mulighet for å utvikle et mer moderne, 
fleksibelt og attraktivt grendehus på Skaiå. 
 
12. Utegruppe 
Det er et ønske både fra foreldre og personale ved Skaiå barnehage å kunne tilby en 
utegruppe. På sikt er dette fullt mulig. 
 
Det er mange krav og forskrifter vi må følge for å kunne starte opp en tilfredsstilellende 
utegruppe: Det må beregnes inneareal omtrent tilsvarende en vanlig avdeling, og det koster å 
bygge opp et uteområde som tilfredsstiller krav i forhold til hygiene og sikkerhet.  
 
For å kunne drive en utegruppe som kan forsvares økonomisk, må det være et visst antall barn 
som søker utegruppe hvert år for å kunne drive dette i forhold til personal og utgifter med 
uteplassen. Før Skaiå barnehage ønsker å starte en utegruppe vil det gjøres et godt forarbeid 
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med en utegruppe-komite som ser på hva som trengs for å lage et best mulig tilbud.  Hvis vi 
bygger ut flere avdelinger nå, kan dette senere brukes som innelokaler for en utegruppe. 
 
13. Tilstandsbeskrivelse Skaiå barnehage 
Skaiå barnehage består av et stort bygg med gymsal som ble bygget som et oppvekstsenter i 
1994. Da var det en to- avdelings barnehage i den ene enden av bygget og 1 – 4 klasse i den 
andre delen av bygget. Bygget ble ombygd i 2010 da barnehagen trengte mer plass, og  1 -4 
trinn på Iveland skole flyttet opp til skolen på Birketveit. Barnehagen ble da omgjort til en 
fem avdelings barnehage, og uteplassen ble rustet opp. 

Barnehagen benytter nå hele bygget: Tre store avdelinger med stort felleskjøkken i midten i 
den ene delen av bygget og tre småbarnsavdelinger på andre siden av bygget. Kontorer og 
garderobe er lokalisert i mellombygget.  

Sommeren 2014 ble personalrommet ombygd til en sjette avdeling for å imøtekomme 
søkermassen. Gymsal, med garderober og kjøkken, benyttes også som grendehus.  
Barnehagen benytter disse rommene på dagtid, og er ansvarlig for utleie av grendehuset. 

Skaiå barnehage har flotte lokaler som kan benyttes i den videre driften av barnehagen. Det er 
i nyere tid gjort tiltak for å bedre akustikken i lokalene, satt inn vifter for å bedre 
radonverdiene samt ENØK-tiltak for å redusere strømforbruket. Lokalene som er fra 1994 blir 
vurdert som godt egnet i 20 år til. 
 
Den nyeste avdelingen, Meisen, har fått nytt ventilasjonsanlegg og inventar. I forhold til 
behovene som er skissert nedenfor, er det mye som kan tilpasses og gjøres om i de nåværende 
lokaler. Men behovet for personalrom og flere avdelinger tilsier at det trengs et tilbygg. Med 
oppgradering av nåværende lokaler og et tilbygg, kan Skaiå barnehage få mer effektive 
lokaler. På den måten kan vi også utnytte personalressursen på en best mulig måte. 
 
Utearealene ved Skaiå barnehage er svært godt egnet for barnehagedrift, og mulighetene for 
utvidelse ligger godt til rette. 
  

14. Utfordringer ved Skaiå barnehage 
Vi har for få avdelinger. Selv om vi nå har tatt i bruk en sjette avdeling, går vi fra 15.08.14 
med fire plasser mer enn vi ønsker i forhold til antall barn pr avd. I tillegg kommer andre 
opptak og nye barn fra jan 2015, og nytt opptak gjeldende fra august 2015, se tabeller. 
Barnehagen er mer enn full allerede i dag. 

 Barnehagens småbarns- og store barns avdelinger ligger langt fra hverandre, så det 
forhindrer effektiv utnyttelse av ressurser. 

 Vi har fra 15.08.14 ikke noe egnet personalrom/møterom. 
 Vi mangler 2 grupperom; har høsten 2014 fem barn med enkeltvedtak og åtte 

fremmedspråklige barn som har rett på språktrening. 
 Vi har ikke nok kontorer til barnehagelærerne, bør ha 12 kontorplasser. 
 Vi mangler lagringsplass. 
 Vi skulle hatt et felles kjøkken for de tre småbarnsavdelingene: Avdelingene bytter på å 

lage mat til alle, men kjøkkenene som er rundt på småbarnsavdelingene er for små og 
upraktiske til å lage mat til så mange. Det er dessuten en fare for barnas sikkerhet med 
komfyr og steamer midt inne på avdelingene. 

 Vi mangler vognskur: Med så mange småbarn som sover i vogner må vi ha en plass til å 
oppbevare vognene. 

 Vi mangler nok soveplass til de små: Vi har kun én avdeling som har vognrom/soverom.  
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 Vi har et for lavt gjerde rundt deler av barnehagen. 
 Vi mangler inngjerdet utelekeplass for de små. 
 
 
15. Behov Skaiå barnehage 2014 – 2030 

 Tre nye avdelinger med garderober.  
 Arealer i forbindelse med utegruppe. 
 Et stort felles kjøkken som også kan også disponeres i forbindelse med grendehus. 
 Personalrom med garderober: Vi er 33 i personalet nå, med vekst kan vi over 40 

ansatte.  
 Møterom 
 Tilstrekkelige kontorplasser til barnehagelærere/spesialpedagoger 
 Vognrom som også blir kombinert soverom. 
 Lager og lokaler for renholdspersonell og vaktmester. 
 Oppgradering av uteområdet. 
 Nødvendig parkeringsplass og snuplass for ansatte, besøkende og foreldre. 

Ved et behov på 3 nye avdelinger, spesialrom samt nødvendig kontorplasser og lager mv. ser 
vi for oss et tilbygg på ca. 440 m2. 

Skissert tilbygg merket med gul farge: 

 

 

16. Plan for midlertidig drift av barnehagen 

Skaiå barnehage har allerede ved oppstart i august 2014 fylt opp fire plasser mer enn vi har 
avdelinger til.  

Etter andre opptak dette barnehageåret, i januar 2015, og ved første opptak per august 2015, 
vil Skaiå barnehage ikke kunne ta imot de barna som foreldrene ønsker. 

For barnehageåret 2014/2015, og videre fram til utbyggingen er ferdig, vil utfordringene rundt 
arealer søkes løst ved at bl.a. gymnastikksalen tas i bruk. Driften 2014/2015 er klart innenfor 
Lov og forskrift. 

Situasjonen fra høsten 2015 er imidlertid ikke tilfredsstillende verken for barn eller ansatte, og 
følgende tiltak kan evt. vurderes: 



12 

 

1. Gymnastikksalen tilpasses ytterligere 
2. Noen av barna som søkes inn ved Skaiå barnehage blir henvist til Vatnestrøm 

Oppvekstsenter inntil oppgradert barnehage på Skaiå er ferdigstilt. 
3. Brakkeløsning etablereres 
4. Antall barn per småbarnsavdeling (i dag maksimalt ni barn) økes. Vognrom og noe 

tilpasning må påregnes. 

17. Alternativer 

Alternativ 1: Eksisterende bygningsmasse tilpasses, og antall barn på to av 
småbarnsavdelingene økes. I tillegg etableres det en «utegruppe» i barnehagen med 
tilholdssted i deler av nåværende gymnastikksal. Deler av gymnastikksal kan bygges om til 
personalrom. Dette vil være en god løsning som imøtekommer behov på kort sikt. Det gir rom 
for å tenke langsiktig mht. en helhetlig god planløsning for Skaiå barnehage.  
Estimert totalkostnad: Kr. 2.000.000. 

Alternativ 2: Skaiå barnehage bygges ut med et tilbygg som kan romme tre nye avdelinger 
(barnehagen har i dag seks avdelinger). Ved dette alternativet kan man tenke helt nytt ift 
effektiv drift og pedagogikk.  
Estimert totalkostnad: Kr. 14.300.000. 

Alternativ 3: Brakkeløsning samt økning av antall barn på to av småbarnsavdelingene. 
Personalrom samt én avdeling tenkes i dette alternativet i brakker.  
Estimert totalkostnad: 2.000.000 (kjøp av brakker), evt. kr. 300 000/år (leie av brakker). 

Alternativ 4: Transportere barn over til Vatnestrøm. Dette alternativet innebærer at noen av 
de eldste barna som har barnehageplass på Skaiå busses over til Vatnestrøm Oppvekstsenter 
på et visst klokkeslett om morgenen, og tilbake igjen på ettermiddagen. Dette alternativet er 
muligens et mindre sannsynlig alternativ, men kommunen har en ledig avdeling som står ny 
og tiltalende og anses som en brukbar løsning på kort sikt. 
Estimert totalkostnad: Kr. 800.000/år (må kvalitetssikres). 

 


