Skole og barnehagebruksplan
Vi vil:
-

Bygge ny sentrumsbarnehage for Holten.
Sentrumsbarna flytter i ny bhg.
Behold Tredal Skole.
Tredal bhg rives, og det bygges ny Tredal barnehage.
Barna fra Tredal flytter midlertidig til Holten eller Villabyen under bygging.

Samfunnsmessig
-

-

-

Mindre barnehager har god oversikt over alle barn til enhver tid, ansatte kjenner alle
barna godt og kan møte deres behov.
Det er trygt og forutsigbart både for barn og foreldre. Det blir færre voksne å
forholde seg til.
Trygghet og omsorg er avgjørende sammen med det å bli sett av de ansatte.
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
(Rammeplan for bhg 2017, s. 33).
På Tredal ligger skole og barnehage vegg i vegg. Dette gir gode muligheter for et
bredt samarbeid.
Tredal barnehage ligger idyllisk til med nærhet til rike naturområder med skog, fjell,
mark og vann. Med Pollen like ved , som kan benyttes uten store trafikale
utfordringer. Hoppbakken i Sjølseng, der har barnehagen også bygd en gapahuk.
Håsøran med badestrand og fugleliv, båthavna.
Fri benyttelse av Jeger og Fisk sitt område som også ligger i gåavstand til Tredal
barnehage.
På Tredal fins også tre fotballbaner og en ballbinge som vi benytter. Barnehagen
benytter seg også av bibliotek, skatepark, kulturhus, besøk på brannstasjonen, politi
og tannklinikk. Vi benytter oss også av Snozelen.
Alt dette befinner i gåavstand fra Tredal bhg. Når de minste blir slitne, får de sitte i
vogn. Barna ser fram til disse turene, da vi gjerne tar med mat og drikke og koser oss.
Ang. vinterforhold er ikke dette noe større problem her enn i sentrum, barna er
sjelden inne pga vind.
Trafikkmessig vil det nok bli en større utfordring for en sentrumsbarnehage da man
stort sett må krysse sterkt trafikkerte veier for å komme seg på tur.

Faglig
-

Tredal bhg med sine 19 ansatte har et rikt, variert og faglig personal.
Nærhet til skole gir også trygg overgang fra barnehage til skole.

-

Å jobbe på tvers av avdelinger gir også en trygghet, da barna er godt kjent med alle
voksne.

Arbeidsmiljø:
-

Et nytt barnehagebygg som tilfredsstiller de ergonomiske kravene, som gjør at
ansatte får utført sine arbeidsoppgaver uten unødvendig slitasje pga liten fleksibilitet
i gamle og slitte bygg.

Konklusjon:
-

Vi vil opprettholde to sentrumsbarnehager, en i sentrum og en på Tredal, samt at
Tredal skole blir bevart. Vi mener at barna trenger tilhørighet i sitt nærmiljø, dette er
også viktig for et rikt og blomstrende nærmiljø her i Tredal, både i og utenfor
barnehage og skolen.

Fagforbundets medlemmer i Tredal barnehage.

