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Høringssvar barnehage og- skolebruksplan.

UDF Holten barnehage er enig om at det må bygges en ny sentrumsbarnehage med plass for
120 barn til erstatning for Holten og Tredal barnehage.
Dette høringssvaret inneholder kun svar på ny sentrumsbarnehage.
Samfunnsmessige:
Nærhet mellom barnehage og skole i sentrum av Sunndal kommune.
Vi mener at alle kommuner bør ha en skole og barnehage som ligger i selve sentrum i
kommunen. Det bør være gangavstand mellom sentrums skolen og sentrums barnehagen.
Dette med tanke på å kunne ha et tett og nært samarbeid. Rammeplanen for barnehagen 2017
s. 33 beskriver viktigheten av at det legges til rette for god og trygg overgang fra barnehagen
til skole, og eventuelt skolefritidsordningen. Slik det er i dag er det gangavstand mellom
Holten barnehage og Sande skole. Vi har et tett og godt samarbeid, vi kan gå på fadderbesøk,
være med på konsert og morgensamlinger, bruke gymsal og bli kjent med uteområdet til
Sande skole. Det som gjør alt dette mulig, er at vi ikke er avhengig av transport. Vi vet at
skulle vi fraktet 30 stk 5 åringer med privatbiler eller buss, så hadde dette tilbudet for
overgang mellom barnehagen og skolen blitt mer begrenset.
Være synlig i sentrum:
Vi ønsker at barnehagen skal være synlig i nærmiljø og samfunn. Legger vi barnehagen i
hjerte av sentrum, har vi gangavstand til biblioteket, kulturhuset, skatepark, helsetunparken,
pensjonistsenteret, Hydrohallen, svømmehall og idrettsparkanlegg og Sande skole for å nevne
noe. Barnehagen samarbeider med tannhelsetjenesten, ambulansen, politi og brannstasjonen.
Vi ønsker å være en barnehage som er synlig og aktive deltakere i lokalsamfunnet.
Avstander:
Sunndal kommune har ikke et godt utviklet kollektivtransport tilbud. Det vil si at dersom
avstandene blir for store - er mange avhengig av sertifikat og bil. I sentrum av Sunndal bor det
mange som ikke har bil å benytte seg av. De velger å bosette seg i sentrum for å bo sentralt
slik at de slipper å være avhengig av transport i hverdagen. Mange foreldre triller barnevogn

og sykler til barnehagen. Vi har flere eksempler på familier som har barn både i barnehagen,
skolefritidsordning og skole. For disse foreldrene er det viktig at skole og barnehage ligger i
nærheten til hverandre. Slik at de kan bringe/hente flere plasser innenfor et begrenset
geografisk område.
Legges den nye sentrumsbarnehagen til Tredal, vil det gi store utfordringer for de foreldrene
som ikke kjører bil. Vi kan tenke oss tidsbruken og avstanden for en familie med tre barn.
Dette er ikke overkommelig i hverdagen, og vi kan komme til å få mye fravær av barn i
barnehagen spesielt om vinteren, da det er snø, isete, vind, vått og kaldt – og vanskelig føre
for å trille barnevogn og sykle.
Miljø og bærekraft:
Å legge barnehagen i sentrum kan være miljøbesparende, da flere kan gå eller sykle til
barnehagen. Mål 3 i Sunndal kommunes kommuneplan for 2020-2030.
Foreldrene kan gjøre nødvendige ærend på butikken for så gå å hente barnet sitt i barnehagen.
Dette er også tidsbesparende for travle barnefamilier.
Vi ønsker at barnehagen skal ha et bærekraftig perspektiv hvor vi tenker at dagens handlinger
har konsekvenser for fremtiden.
Faglige:
Sentrumsbarnehagen må bygges for 120 barn. Dette gir et stort fagmiljø, hvor kompetanse
kan brukes på tvers av avdelingene. Den viktigste effekten vi får av et stort fagmiljø er større
mulighet for å dele faglig kompetanse i barnehagefeltet. Større fagmiljø, er med på løfte
kompetansen, som igjen kommer barnas læringsmiljø til gode.
Vi vil ha en barnehage med et stort mangfold, noe som i dag styrker og beriker Holten
barnehage.
Bygningstekniske:
En god barnehage varer hele livet – fremtidens barnehage.
Den nye sentrumsbarnehagen må være en barnehage med tanke på fremtiden. Vi må ha i
tankene en moderne barnehagedrift som tilfredsstiller både dagens – og fremtidens krav.
Barnehagebygg er ikke som andre bygg. Den må ha en arkitektur som både utfordrer og
tilrettelegger for barnas behov. Barnehagen må utstråle en god atmosfære, og det fysiske

miljøet i barnehagen skal understøtte og bidra til målsetningen om et helhetlig læringssyn.
Den må bygges miljøvennlig, og med stor fleksibilitet.
Ved å bygge en stor barnehage i sentrum, kan den også romme avlastningsrom på helg for
barnehagebarn med spesielle behov, samarbeidspartnere som helsestasjon, pedagogisk
psykologisk senter og barnevern.
Sosiale:
Barnehagebygget skal kunne bidra til gode møteplasser. Uteområdet i sentrum, kan brukes av
barnefamilier på ettermiddag og helg.
Konklusjon:
Vi mener det haster for både ansatte og barn ved Holten barnehage å få nye lokaler som møter
dagens krav til arbeidsmiljø, og som legger godt til rette for leik og læring.
Barnehagebyggene ved Holten barnehage tilfredsstiller ikke per dags dato dagens krav til
arbeidsmiljø. Dette er dokumentert via ergonomirapport, ved branntilsyn, vi viser til at flere
avdelinger har luft og–støyproblematikk, husene er kalde og trekkfulle. For de ansatte er det
viktig at vi nå bygger nytt og stort nok. Å bygge om eksisterende barnehager eller skoler er
ikke gunstig, da det begrenser mulighetene for gode løsninger.
Vi vet av erfaring at det er vanskelig å ha barnehageavdelinger i lokaler som ikke er tilpasset
barnehagedrift, som i leiligheter og kondemnerte bygg.
Å bygge om Tredal skole til barnehage, vil slik vi ser det gi begrensninger for utformingen av
barnehagen. Vi ønsker ikke å gå for den løsningen, vi mener den nye sentrumsbarnehagen må
bygges med tanke på fremtiden, og at den plasseres i gangavstand til Sande skole.
Vi vil ha en barnehage med plass for 120 barn i sentrum av Sunndalsøra.
Et stort flertall av UDF Holten barnehage mener den beste lokaliseringen er i Bjørgs gate.

Hilsen
Utdanningsforbundet ved Holten barnehage.

