HØRINGSSVAR BARNEHAGEBRUKSPLANEN
LEVANGER 2016-2019
Samarbeidsutvalget ved Frol barnehage har i møte 23.5.16 gjennomgått Barnehagebruksplanen og vil
komme følgende tilbakemeldinger:


Det er positivt at kommunen er offensiv og vil øke den kommunale andelen med til 40 %.
Ved å gjøre de kommunale barnehagene større gir mer fleksibilitet, stabil økonomi og
forutsigbarhet for foresatte med barn, ansatte og kommunen som barnehagetilbyder.



Plan foreslår utvidelse ved Frol barnehage til 5 eller 6 avdelinger i løpet av perioden 20172020. Dette er positivt da dagens løsning med barnehage delt i to bygg, hvor det ene er
midlertidig og avhengig av dispensasjon og det andre er mer enn 20 år, er ressurskrevende
i forhold til personalet og gir dårlige pedagogiske løsninger for barna.



Plan har to forslag til utvidelser ved Frol: Alternativ 1 – dagens barnehage utvides med en
avdeling til å bli 5 avdelings. Alternativ 2 – det bygges ny 6 avdelings.
Samarbeidsutvalget går for alternativ 2 med følgende begrunnelser:
o

Dagens hovedbygg er over 20 år gammelt og ved en utvidelse/sammenbygging vil
medføre at dette bygget skal brukes i minst 20 år framover. Dette bygget er
utdatert i forhold til hva framtidens barnehage krever og det vil kreve mye
renovering bla. i forhold til ENØK og omgjøring av rom. Brakka som ble satt opp
i 2015 skulle være et midlertidig bygg og bærer preg av det. Det vil være
krevende å bygge disse to byggene sammen, utvide med en avdeling og samtidig
få et hensiktsmessig bygg tilpasset behovene til dagens og framtidens barnehage.
Det mangler blant annet gode nok kjøkkenløsninger, renholdssentral, møterom,
arbeidsrom, garderober, grupperom, soveplasser og lager i dagens bygg og dette
må også bygges ved alternativ 1.

o

Barnehagen må drives selv om det bygges/nybygges. Dersom alternativ 1 velges
må barnehagen sannsynligvis ut av lokalene i byggeperioden (hvor og husleie?)
evt. kan det være barnehage i deler av bygget samtidig, men det vil sannsynligvis
forlenge byggeperioden og koste mer.

o

Alternativ 2 gir mulighet til å bygge en framtidsrettet barnehage tilpasset
Levanger kommunes behov. Det vil være med å øke den kommunale andelen,
barnehagen og uteområdet kan få universell utforming tilpasse barn med særskilte
behov.

o

Nybygging ved Frol vil kunne gi en barnehage som blir så fleksibel at akutte
plasser eks. til flyktningetjenesten, barnevern kan tilbys. Det kan tas høyde et
framtidig behov for kvelds/nattåpent tilbud. Nybygg gir helt andre muligheter
med sambruk/flerbruk av rom enn renovering av gamle bygg.

o

Nybygging vil også gi muligheter til svært god utnyttelse av personalet da
avdelinger og garderober kan plasseres slik at dette gir god oversikt om
morgenene og ettermiddagene.

o

Ved nybygging vil store deler av dagens uteområdet fortsatt kunne
brukes/gjenbrukes og dagens bygg vil kunne brukes til andre kommunale formål
eks. barnebolig, barnas hus, kontorplasser for eks. spesialpedagogisk
førskoleteam.

Vi ber om at nybygging ved Frol prioriteres før Åsen i barnehagebruksplanen og legges inn i
økonomiplanen fra 2017 med følgende begrunnelse:


Brakka og deler av uteområdet har midlertidig dispensasjon som må forlenges i august
2016.



Arealene for en ny barnehage ligger klare og vi vet hvor barnehagen kan bygges.



Barnehagen kunne ut fra ventelister og behov ved dette året fylt opp minst en avdeling til
dersom vi hadde hatt plass. Det blir sannsynligvis for få barnehager i Frol kretsen pga
flytting av Dagali høsten 2016 og stadige boligutbygginger (eks. gamle Mule skole)



Avlastingsenheten planlegger bygging i samme området. Ved å se disse to utbyggingene
sammen kan man skape gode løsninger for begge parter eks. varelevering, parkering,
uteområder osv.
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