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Sendt:
Til:
Kopi:

Anne Lene Hojem
tirsdag 5. februar 2019 12:49
hjerto@me.com
Erik Førland; Kristin Nilsen; Stig Olai Kapskarmo; Erik Kjeldstadli;
Lisbeth Hammer Krog; Bente Lysaker;
karolineamundsen@gmail.com; Lisa Bang; Borgny Danielsen;
Debatt
SV: Jarenga Barnehage.

Emne:
Hei,

Takk for mail. Hovedutvalget ble på vårt møte i januar informert om den uheldige utsettelsen av
prosjektet med ny Jarenga barnehage. Dette er svært beklagelig.
Jeg er glad for at du opplever at barnehagen forsøker å gjøre det så bra som mulig med bussingen.
Men, jeg har også full forståelse for de ulempene dette medfører for dere som foreldre. Jeg vil be om
en redegjørelse til hovedutvalget i forbindelse med din beskrivelse av busstransportordningen og
hvordan barna blir ivaretatt.
Beste hilsen
Anne Lene
Med vennlig hilsen
BÆRUM KOMMUNE
Anne Lene W. Hojem
Leder
Hovedutvalg barn og unge
Tlf.: +47 95297001
+47 67503618

Fra: Andreas Bakka Hjertø <hjerto@me.com>
Dato: 31. januar 2019 kl. 22:45:49 CET
Til: stig.kapskarmo@baerum.kommune.no,
erik.kjeldstadli@baerum.kommune.no, lisbeth.krog@baerum.kommune.no
Kopi: Bente Lysaker <bente.lysaker@baerum.kommune.no>, Karoline
Amundsen <karolineamundsen@gmail.com>, <debatt@budstikka.no>
Emne: Jarenga Barnehage.
Kjære Hovedutvalg for barn og unge, Rådmann og Ordfører i Bærum
kommune.
Barnehagen er et sted for trygget. Et sted hvor veldig små barn helt ned i ett års
alderen for første gang skal oppnå et tillitsforhold til en annen voksen som ikke
er mamma og pappa. Denne tilliten har Jarenga og Storenga barnehage holdt,
men Bærum kommune er i ferd med å bryte den og det plager meg.
For nesten ett år siden fikk vi beskjed av barnehagen at barna skulle flytte ut av
barnehagen for at en ny barnehage skulle bli bygget. I mange år har det gamle

nedlagte gamlehjemmet blitt brukt til barnehage og mange barn på Jar skole
har kunnet se over veien til barnehagen sin med gode minner om en fantastisk
barnehage med flinke ansatte.
Det var blandete følelser da vi fikk høre om de nye planene ettersom barna
elsket barnehagen sin, men forståelsen var stor for at en ny barnehage måtte på
plass, det var jo tross alt et gammelt eldrehjem barna våre var plassert i. Verre
ble det da vi fikk høre at barna skulle bli busset ned til Fornebu i to år(!) mens
barnehagen skulle bli bygget. Barnehagen har prøvd å gjøre opplevelsen så fin
som mulig ved å sette opp busser fra en busstasjon i nærheten. Men når man
må levere kl 08:00 om morgningen og må stå i giv akt kl 16:10 på
ettermiddagen blir ikke barnehageopplevelsen helt den samme. Og når man vet
at hvis man uheldigvis står fast i rushen på vei ut av byen, blir barnet ditt
skuffet ut av bussen og blir stående gråtene i veikanten med en
barnehageansatt i hånden, så man kan si prosessen er ganske prøvende for oss
foreldre.
At det å bygge en ny barnehage skal ta to år, må være en ganske treig
byggeprosess i utgangspunktet. Men når det tok et halvt år før det var noe
aktivitet i det hele tatt på byggeplassen, så håper jeg man kan forstår
frustrasjonen til alle oss foreldre som kjørte forbi en forlatt barnehage, mens
barna våre ble busset ned til Fornebu.
Nå leser vi i notat fra rådmannen at det ikke en gang eksisterer en plan, tegning
eller en entreprenør som skal faktisk bygge barnehagen! Ny utlysning skal
gjøres ila 2019, et halvt år etter barna flyttet ut! Og grunnen til at dette tar
lengre tid er ikke fordi man vil ha en god og trygg barnehage, nei fokuset
ligger på å «redusere prosjektkostnaden så langt som mulig i tråd med
opprinnelig kostnadsestimat."
Hovedgrunnen til at Rådmannen bestemte seg for å begynne å busse to
barnehager til Fornebu var at «Forneburingen barnehage har overkapasitet
frem til august 2020». Det viser seg altså nå at barnehagen blir forsinket med
over et halvt år og da er denne overkapasiteten til Forneburingen barnehage
utgått og meningsløs. Det er altså et hasteprosjekt som er iverksatt uten noen
plan, underbudsjettert og hodeløst uten noen tanke på de aller minste av barna
våre, som ikke har blitt hørt eller har noe å si for denne prosessen. Prosjektet
har nå falt sammen og det eneste som er fokuset til rådmannen er å holde
budsjettet man i utgangspunktet satt opp.
I denne prosessen må jeg spørre kommunen, er dette en prosess dere er
fornøyd med? Hva har dere tenkt til å gjøre for å forbedre denne prosessen og
unngå at dette skjer i fremtiden? Og hvordan kan det være nødvendig at
kommunens minste barn må betale prisen for kommunal udugelighet?
Mens vi foreldre venter på at kommunen skal finne ut hvilken arkitekt som kan
tegne den billigste barnehagen de kan finne, skal vi overlate våre aller minste,
til de flinke barnehageansatte ved Jarenga og Storenga barnehage, på en
busstopp langs fylkesveien…
Andreas Hjertø

