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Høringsuttalelse Barnehagebehovsanalyse 2019-2038,
Foreldreutvalget Fururabben Barnehage, arkivsak 18/30110

Innledningsvis vil vi bemerke at det er positivt at kommunen foretar en behovsanalyse, og
har en helhetlig plan for å dekke kapasitetsbehovet for barnehageplasser fram mot 2038.
Vi har ingen merknader til selve kapasitetsberegningen som sådan, og våre merknader vil
kun knytte seg til midlertidig barnehage for barna i Fururabben Barnehage samt den
prosjekterte nye Østerås barnehage.
Midlertidig barnehage
Vi ber om at kommunen finner midlertidige lokaler til barna fra Fururabben i vårt
nærområde, for å unngå at barna får lengre reisevei. Vi ber videre om at foreldrene gis
informasjon om hvor den midleridige barnehagen vil opprettes i så god tid som mulig i
forkant av flyttingen.
Barna som må flyttes fra Fururabben barnehage til midlertidige lokaler kan oppleve
flyttingen som belastende. Vi ber om at barna overføres samlet, slik at de får gå sammen
med barna de kjenner fra før. Videre ber vi om at de i størst mulig grad får oppfølging av de
ansatte de kjenner fra før av.
Vi ber videre om at de ansatte i Fururabben barnehage får ta del i beslutninger knyttet til
opprettelse av midlertidige lokaler og overføring av barna, slik at de som kjenner barna kan
påvirke hvordan flyttingen av barna gjennomføres. Det er også viktig at de får være med på
beslutninger knyttet til egen arbeidshverdag, slik at de ansatte blir ivaretatt på en god måte.
Dette vil igjen kunne medføre at barnehagen beholder viktige ressurspersoner.

Nye Østerås barnehage
Det fremkommer i høringsutkastet at barnehagebehovsanalysen bygger på anbefalinger i
Barnehagemeldingen, og legger i hovedsak til grunn etablering av nye barnehager med 120200 plasser. Nye Østerås barnehage skal få 200 plasser, altså helt i øvre sjikt av
anbefalingene. Vi ser at det er behov for å etablere flere plasser, men foreldreutvalget i
Fururabben barnehage synes 200 barn på den aktuelle tomten virker mye. Om dette skal
gjennomføres, stiller dette store krav til utformingen av barnehagen. Vi ber om at
barnehagen utformes slik at barna kan deles opp i mindre grupper, og ikke får en
overveldende opplevelse av å gå i en barnehage med svært mange barn.

I høringsutkastet fremgår at «[a]realknapphet, mer urban utbygging og høy befolkningsvekst
tilsier at gjeldende norm for utearealer utfordres. I større grad enn tidligere vil det være
nødvendig å vurdere hvordan nærliggende friområder, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg osv.
kan benyttes til barnehagenes uteaktiviteter, slik at tilstrekkelig antall barnehageplasser kan
opprettes der behovet er.» Foreldreutvalget i Fururabben barnehage er svært skeptiske til å
fire på uteareal per barn. Det bes om at normen ikke fravikes. Erfaringen tilsier at selv om
det er ønske om å bruke nærområdet til tur osv., vil det meste av utendørsleken foregå på
barnehagens arealer. Det er derfor viktig at barna får tilstrekkelig plass å bevege seg på. Det
vil også være slik at uteområdet vil måtte være oppdelt, da 200 barn naturlig nok ikke kan
leke på det samme arealet samtidig.
En av kvalitetene ved Fururabben barnehage er et uteområde med natur og naturlig terreng.
Vi er sterkt skeptiske til om den nye Østerås barnehage kun vil bestå av tartanbelegg og
annet flatt dekke. Det er viktig for barna å kunne utfolde seg i terreng som gir motorisk
utfordring, og som gjør at de kan leke og utfolde seg i naturlig terreng.
Trafikksituasjonen
Fururabben barnehage ligger i dag tett ved T-banestasjonen på Østerås, hvor det er hyppige
t-bane- og bussavganger. Som endestasjon blir t-banestasjonen mye brukt, spesielt om
morgenen og ettermiddag, altså i de samme tidspunktene som barn leveres og hentes. Vi
som bor i nærområdet ser daglig farlige situasjoner, spesielt med tanke på bussene, som må
over tre fotgjengeroverganger, og ofte får så stor svingradius at busskroppen kommer opp
på fortauet, hvor det daglig går svært mange skole- og barnehagebarn.
Vi ber om at Bærum kommune i forbindelse med barnehageutbyggingen - som også vil øke
trafikken - tar et helhetlig blikk på trafikk-situasjonen ved Østerås t-bane. Hvordan kan
logistikken gjøres smidigere for busser, og tryggere for barna som er på vei til skole og
barnehage?
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