Høringssvar fra FAU Holten Barnehage
I forbindelse med høring på barnehage- og skolebruksplanen har FAU Holten avholdt foreldremøte,
gjennomført spørreundersøkelse sendt ut til alle foresatte og hatt flere møter i FAU hvor saken har
blitt diskutert. Høringsuttalelsen er basert på det vi har kommet frem til gjennom disse aktivitetene.
FAU Holten mener det aller viktigste er at det blir bygd en sentrumsbarnehage som er stor nok og det
så fort som mulig for å gi barna gode dager i barnehagen.
Den nye barnehagen som bygges må være stor nok slik at man unngår situasjonen i dag med at flere
av de minste barna må starte i en annen barnehage først for så flytte til sentrumsbarnehagen ved
neste anledning. Det er de minste barna som er mest sårbare i forhold til tilknytning og forandring og
det skulle være unødvendig med denne byttingen om man bygger stort nok. Barnehagen utgjør en
stor del av den «trygge havnen» til barna og det er derfor viktig at den havnen er trygg, solid og
forutsigbar – noe vi mener en ny sentrumsbarnehage vil gi barna våre. Les vedlegget som er lagt ved
høringsuttalelsen der en av foreldrene ved Holten barnehage beskriver sitt barns reise gjennom de
første barnehageårene i Sunndal Kommune (publisert i lokalavisene, Aura Avis og Driva, 2020).
Det er til sentrumsbarnehagen det er ventelister over lang tid og da må man ikke bygge den for liten,
men heller bygge den slik at man kan ta ned antall plasser og fortsatt drive økonomisk med lavere
antall barn.
Det vi også erfarer er at selv om Hoelsand er en fin og sentrumsnær barnehage så bytter mange fra
Hoelsand til Holten når de får mulighet. Dette for å få logistikken og hverdagen til å bli så god som
mulig. Selv om det ikke er langt til Hoelsand fra sentrum, tar det tid fra den lille stunda man har
sammen før leggetid. Å sammenligne reiseavstander i Sunndal med det de opplever i byer er ikke
relevant. Vi har valgt å bo i Sunndal for å ha fordelene med å bo på en liten plass, deriblant å slippe å
bruke tid på kjøring til og fra barnehage.
Av samme grunn ønsker vi ikke at en ny sentrumsbarnehage legges til Tredal som vi mener er
sentrumsnær, men ikke i sentrum. En plassering i Tredal vil i tillegg gi utfordringer for de som ikke
har bil og må sykle eller gå for å levere barn i barnehage. Om man da må levere først i barnehage på
Tredalen for så å levere på SFO på Sande, skjønner man at tiden går.
I dag er det mange som sykler og går til Holten barnehage noe som er bra for både klima, miljø og
helse. Legges en ny barnehage for langt unna sentrum slik som Tredal, vil nok færre sykle og
biltrafikken rundt barnehagen og på Tredalssiden vil bli unødvendig stor.
En ny sentrumsbarnehage vil fortsatt gi våre barn kort vei og tilgang til det sentrum har å by på:
biblioteket, naturen (for eksempel Fagerhaugen), helsetunparken, skateparken, kulturhuset (som blir
mye brukt ved utstilling av kunst laget av barna) Sande skole (særlig viktig for skolestarterne) – og
ikke minst vil barna fortsatt være en del av «bybildet» som mange har glede av! Ved en plassering i
Tredal vil dette bli mye vanskeligere med tanke på logistikk og tidsbruk.
Når det gjelder ombygging fra skole til barnehage i Tredal er vi skeptiske til hvordan resultatet vil bli
med tanke på å skape en god barnehage for fremtiden. Ved ombygging må man alltid inngå
kompromiss og når man skal bygge for 30-40 år frem i tid, synes vi det er et dårlig utgangspunkt.
Oppsummert:

JA til alternativ 1 med krav til sentrumsplassering, ikke Tredal, og NEI til alternativ 3.
Vi ønsker en sentrumsbarnehage som er plassert i sentrum! En ny og bedre barnehage vil gi et bedre
tilbud til innbyggerne i kommunen og den vil være et signal på at vi har fremtidstro og et ønske om å
legge til rette for familier i kommunen. Nå må vi satse på barna, løfte blikket og bygge for fremtiden!
Kommentar til skolestrukturen:
Når det gjelder skolestrukturen opplever man en skepsis mot at man kan få for store klasser ved en
sammenslåing, dette må unngås.
Ellers mener FAU Holten at det er uheldig med få ressurser i ungdomsskolen. Dette er en sårbar tid
for barna våre. Dette er en skole hvor alle barna i Sunndal kommune skal innom og derfor burde også
alle være opptatt av at ungdomsskolen har nok ressurser. Vi mener også at det er en grense for
skjevfordeling av ressursene for barneskolene.
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