HØRINGSUTTALE NY SKOLE OG BARNEHAGEBRUKSPLAN
Sunndal kommune MÅ ha en ny barnehage i sentrum av Sunndalsøra.

Samfunnsmessig:
-

-

-

Nærhet til skole. Tett samarbeid og besøk i overgangen mellom barnehage og
skole. Kort avstand mellom barnehage og skole fører til flere og bedre overganger.
(Rammeplanen for barnehager 2017 s. 33)
En barnehage som er synlig i sentrum. Med barnehage i sentrum blir det kort
gåavstand til bibliotek, kulturhus, skateparken, helsetunparken, pensjonistsentret,
Hydrohallen, svømmehallen, idrettsparkanlegg, Rotvoll, Jeger og fisk sitt område
ved Driva mm. Dette er steder som er besøkt jevnlig, og med en barnehage som
ikke ligger i sentrum forringes mulighetene for bruk av disse. Nærheten til disse
lokalitetene er en naturlig og viktig del av barnehagens pedagogiske hverdag.
Flere har mulighet til å sykle eller gå for å levere/hente i barnehagen. Miljøbesparing.
Kollektivtransport eksisterer ikke i Sunndal.

Faglig:
-

Større fagmiljø med ulik kompetanse med alle avdelinger i samme bygg. Flere
samarbeidspartnere.
Nærhet til Sande skole har vært og vil være viktig for å trygge overgangen fra
barnehage til skole.

Renhold:
-

Renholdspersonalets arbeid blir også lettere med alle avdelinger under samme tak i
motsetning til å ha fire hus å springe mellom i løpet av en arbeidsdag.

Bygningsteknisk:
-

-

Dagens Holten barnehage består av en bygningsmasse fordelt på fire hus som
inneholder seks avdelinger. Bygningsmassen er i teknisk dårlig stand. Tre av husene
er ombygde bolighus, noe som setter begrensninger i utforming av avdelingene.
Bygningene er ikke tilfredsstillende hverken for de ansatte eller barna i forhold til
luftkvalitet, varme/kulde, ergonomi og arbeidsmiljø. Det kreves mye vedlikehold
som er kostbart.
Vi må bygge en ny sentrumsbarnehage som er miljøvennlig, tilfredsstiller
bygningstekniske krav for nåtid og fremtid og som er stor nok. Bygningen må være
fleksibel for å kunne legge til rette for behovene ulike barnegrupper gir fra år til år. Å
bygge en barnehage inn i et eksisterende bygg er ikke en tilfredsstillende løsning.
Bygget bør ha en arkitektur som både utfordrer og tilrettelegger for barnas behov,
det fysiske miljøet i barnehagen skal bidra til et helhetlig læringssyn.

Arbeidsmiljø
-

-

Vi vil ha en ny sentrumsbarnehage hvor ansatte har et blomstrende og kreativt
arbeidsmiljø. Alle ansatte er samlet under samme tak og samarbeid på tvers av
avdelingene er mulig.
Med alle avdelingene under samme tak har vi mulighet til å løse vansker med å ha
nok bemanning ved åpning/stenging bedre enn ved å være spredt over flere hus.
Et nytt barnehagebygg som tilfredsstiller de ergonomiske kravene gjør at ansatte
får utført sine arbeidsoppgaver uten unødvendig slitasje på grunn av liten
fleksibilitet i gamle og slitte bygg.

Verneombud ved Holten barnehage.

