Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

FAU SU <faujongskollen@gmail.com>
tirsdag 7. mai 2019 22:39
Bærum kommune Post
Høringsuttalelse Barnehagebehovsanalyse 2019-2038, FAU
Jongskollen barnehage, arkivsak 18/30110

Kategorier:

.........

Vi viser til Høringsbrev datert 10. april 2019 og Barnehagebehovsanalyse 2019-2038.
FAU ved Jongskollen barnehage mener at kommunen - før den tar noen endelige
avgjørelser om hvor mange og hvilke type barnehager som skal bygges - bør gjøre en grundig
og betryggende vurdering av barnas beste med hensyn til type og størrelse på barnehagene.
Fafo utga i 2015 en forskningsrapport med tittelen "Har barn det bra i store barnehager"? Det
fremgår i rapporten at små barnehager gjennomgående (av foreldre og ansatte) vurderes som
bedre enn store barnehager når det gjelder de kriteriene som vurderes som viktigst; trygghet
og trivsel og i hvor stor grad barnet lærer ferdigheter. Det fremgår av rapporten at "Foreldre
som har barna sine i små barnehager, er signifikant mer fornøyde enn foreldre som har barna
sine i mellomstore og store barnehager." Effektivitet (for eksempel i form av store
barnehager) og kvalitet harmonerer ikke alltid. Det påpekes for så vidt i rapporten at ulemper
ved store barnehager antakelig kan avhjelpes noe, f.eks. virker det som om
avdelingsbarnehager er mer fordelaktig enn basebarnehager.
Vi savner altså at hensynet til barnas beste - som vel egentlig burde være det førende hensynet
- berøres, problematiseres og drøftes før man konkluderer og setter i gang
byggeprosjekter. Det er mulig at økonomi, tilgang på areal etc. gjør at det er umulig å få til
flere små barnehager i Bærum kommune, eller at kommunen er uenig i forskningsrapporten.
I så fall bør dette fremgå og det bør være tydelig hvilke hensyn som har vært vurdert og
vektlagt i vurderingen og hvordan man har veid disse mot hverandre.
For øvrig mener vi at kommunen også burde se på om det finnes store barnehager med en
uhensiktsmessig bygningsmasse som burde endres (for eksempel Jongskollen barnehage som
antakelig ble bygget som basebarnehage med eget kjøkken, men hvor dette ikke har
fungert etter hensikten og kjøkkenet heller ikke kan brukes fordi en barnegruppe har sin base
der).
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