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Fagforbundet v/ Lisbeth Iren Røstad

27.05.16

Barnehagebruksplan
7600 Levanger

Høring fra klubbene ved Frol barnehage angående barnehagebruksplan 2016-20120:

Klubbene ved Frol barnehage har gjennomgått barnehagebruksplanen.
Vi synes at det er bra at kommunen har en plan.
Del 1- 4 står det mye bra i, og vi har ingen kommentarer.

Når det gjelder del 5, er vi mest interessert i oss selv.
Når det gjelder Frol barnehage er det skissert 2 alternativer. Klubben går inne for alternativ 2
- ny 6 avdelings.

Med følgende begrunnelser:
•

Frol bhg har passert 20 år. I løpet av disse årene har det skjedd mye i
barnehagefronten. Det er nye behov i en barnehage og det settes andre krav til
organisering og innhold, også bygningsutforming, enn for 20 år siden. (Jfr
barnehagelov og rammeplan).

•

Frol barnehage er nedslitt og må totalrenoveres. Både isolasjon, vinduer, el/varme,
opp-pussing av tak, vegger, gulv osv.

•

I dag er ikke barnehagen samlokalisert. Det gjør at vi ikke har effektiv utnyttelse av
bemanning og areal - s 9 i planen

•

Når det gjelder alternativ 1 ser klubben for seg store utfordringer når det gjelder rom
til andre funksjoner - s 10 i planen.
Vi har behov for fl ere møterom, bedre arbeidsrom til pedledere - en må bygge for
fremtiden der målet er 2 pedledere pr. avd., derfor må vi ha et arbeid srom som

rommer 15 barnehagelærere (pedledere og spesiallærere), og bedre garderobe med
dusj (i dag har vi bl.a. felles garderober damer og herre - deriblant omkledning ved
dusj). Andre rom må også gjøres mer funksjonell, som: kjøkken, renholdsrom, rom til
soving, lager m.m.
•

Går en for alternativ 1- hvor skal vi gjøre av barna under byggeperioden? På Frol har
vi en forsterka avdeling. Flere av dem som går der er sensibel på støy, og vi ser det
som umulig å drive barnehage midt opp en byggeplass.

•

Vi ønsker også å frem prioritere byggestart. Pga vi har allerede søkere som ønsker
plass, og behovene for ny barnehage er stor!

•

Vi ser for oss at alternativ 1 blir et lappverk!

•

MED ALTERNATIV 2 BLIR DET EN MODERNE OG TIDSRIKTIG BARNEHAGE!
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