Høringsuttale angående ny sentrumsbarnehage.
Nå håper vi det blir en ny sentrumsbarnehage! Det har vært snakk om nødvendigheten av det i så
mange år. Folk er nå lei av lovnader og tomme ord. Det forventes fortgang og avgjørelser så snart
som mulig. Vi ønsker en ny og permanent god løsning. Villabyen barnehage ble da til slutt nedlagt og
Holten barnehage er ikke bygd i utgangspunktet for så mange barn som det er i dag! Det er veldig
tungvint å ha en barnehage over så mange bygg. Fire bygg gjør det vanskelig å samarbeide og
tungvint for barn å møtes på tvers av avdelingen sin. Vi har ingen felles areal for barn og voksne hvor
vi kan møtes. Vi er også pålagt å lage mat i barnehagen. Vi har kjøkken som egner seg på
avdelingene. Husene er gamle, trekkfulle og kald om vinteren og varm på varme dager. Harde kalde
gulv og veldig dårlig lydisolert. Bratte trapper til både loft og kjeller. Vi har matmottak ute i all slags
vær to ganger i uka. Da må vi bære tunge kasser med mat og frukt ned i en trang, bratt betongtrapp
til en mørk kjeller. Dette er belastende særlig på vinterstid.
En sentrumsbarnehage bør synes! Vi skal ligge i sentrum og ikke i Tredalen. En stor fordel om de som
har mulighet og ønsker å sykle eller gå til barnehagen kan det uten at det blir for langt.
Vi synes det er veldig viktig at personalet som skal jobbe i barnehage blir involvert i avgjørelser og
prosesser som angår oss i så stor grad. Det er vi som skal være her lengst. Vi har kompetansen og vet
hvordan ting fungerer/ikke fungerer. Ved Holten barnehage er det stellerom på trange bad med høye
smale benker. Det er ikke toalett/bad for personalet. Vi savner en arbeidsplass som er bedre
tilrettelagt og dermed sparer ansatte for unødvendig slitasje, slik det er for de som jobber i nyere
barnehager.
Det er litt uenigheter om hvor vi ville hatt den nye barnehagen. Noen mener det hadde vært fint i
nærheten av skole, fagerhaugene og sandeområdet. Der blir det mindre grunnarbeid, men skeptisk
på rasfaren. Noen ønsker ny barnehagemidt i sentrum, men da mye trafikk og omreguleringsarbeid.
Gamle øra skole er også blitt nevn men da må det restaureres –og det tror vi vil ta tid. Der er det stor
plass og masse parkeringsplasser. Alle er i hvert fall enige om at vi må ha ny barnehage snarest for
barna og oss andre som skal være mange timer i barnehagen hver dag!
Fagforbundet ved Holten barnehage.

