
  
Fra: Synnøve Nafstad <synnove.nafstad@gmail.com>  
Sendt: søndag 7. november 2021 21:04 
Til: Haakon Kvenna Veum <haakon.veum@baerum.kommune.no> 
Emne: Åpen barnehage - sak på tirsdag 
  
Hei Haakon, 
  
Henvender meg til deg som leder for Hovedutvalg barn og unge i anledning høring om nedleggelse av 
tilbudet om åpen barnehage i Bærum. Min kommentar er at hvis forslaget blir vedtatt er dette et stort 
tap for en stor brukergruppe i kommunen vår. Dette er et lavterskel tilbud som favner om mange, og 
som har en stor og viktig samfunnsnyttig rolle i mange sammenhenger. For å nevne noen grupper som 
dette er uhyre viktig for så er det fattige i samfunnet vårt, flyktninger og asylsøkere som prøver å 
integrere seg, og de som sliter med vold i nære relasjoner - og ikke minst barna deres. Åpen barnehage 
gir de et sted å gå til. Åpen barnehage er også et viktig tilbud for de minste barna våre - de som av 
forskjellige grunner ikke har begynt i barnehage. Jeg har selv vært en flittig bruker gjennom nesten 5 år( 
har 3 barn), og jeg har hatt stor glede av å kunne komme til åpen barnehage med mine barn - hvor man 
kan møte andre voksne i samme situasjon, gi og få råd, og det å nyte at barna får ta del i lek og 
barnehagestruktur. 
  
Med de midlene Bærum kommune setter av til åpen barnehage hvert år, bidrar andre voksne i 
kommunen vår med sitt frivillige arbeid i dugnadens ånd. Jeg føler absolutt at jeg har bidratt like mye 
som jeg har fått gjennom åpen barnehage, gjennom å være en støtte for andre voksne og barn. Jeg har 
praktisert norsk med de som ønsker å lære språket vårt, for de må jo ha noen å praktisere med. Jeg har 
fortalt om hvordan det norske samfunnet er bygget opp, hva våre verdier og tradisjoner er, for å gi 
innsyn og forståelse til de som er nye i samfunnet vårt. Jeg har gitt råd og tips til førstegangsforeldre, når 
de har vært usikre eller ikke hatt familie eller venner i nærheten å spørre. Jeg har sagt ifra og forklart hvis 
jeg har sett urett mot barn, alt på en respektfull måte. Alle disse møtene som er så samfunnsnyttige 
finner man ikke noe annet sted på samme måte, og i alle fall ikke til en så billig penge, med så mange 
som bidrar med gratis omsorg for hverandre. 
  
Jeg tenker at ved å vedta dette forslaget så sparer man seg til fant, for da har man ikke egentlig forstått 
hvor mye man egentlig får for så lite penger. 
  
Jeg håper at mitt lille bidrag kan være med på vektskålen for å bevare det fantastiske tilbudet "åpen 
barnehage". 
  
Takk for at du tok deg tid, 
  
Mvh 
Synnøve Nafstad 
92801341 
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