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Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

04.09.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen behandling.

Votering
Ingen votering.
F-052/12

Vedtak:
Ingen vedtak.
Møteprotokoll fra møte 29.08.2012 er utsendt tidligere.
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Saksansvarlig:
Irene Sivertsen
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Endelig vedtak i:
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28.08.2012
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04.09.2012
12.09.2012
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12/1256
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050/12
053/12

Saksansvarlig:
Janne Halsør og
Frode Weltzien

Skavøypoll barnehage - Tilbygg/ombygging ny trelavvo

Rådmannens innstilling
Kommunestyre godkjenner oppstart av investeringsprosjekt 2052 Skavøypoll barnehage tilbygg/ombygging -lavvo. Alternativ 2 velges.
Budsjettramme kr 25.000.000,- finansieres ved låneopptak.

Arealet vest og syd for barnehagen skal i kommuneplanen båndlegges til offentlig formål.

28.08.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.
Oppvekst- og kulturutvalget diskuterte og fremmet følgende forslag:
”Saka vert utsett til møtet i Oppvekst- og kulturutvalget den 04.09.2012”.

Votering
Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling og forslaget fra Oppvekst- og kulturutvalget.
Oppvekst- og kulturutvalget sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
OK-045/12

Vedtak:
Saka vert utsett til møtet i Oppvekst- og kulturutvalget den 04.09.2012.

29.08.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Sak utgår. Ingen behandling.

Votering
Ingen votering.
F-049/12

Vedtak:
Ingen vedtak.

04.09.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Leder i OK-utvalget Jonny Almenning innledet. OK-utvalget diskuterte saken.
Leder i OK-utvalget Almenning fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
”Oppvekst og kulturutvalet ønsker en utsettelse av saka tilbygg/ombygging/ny trelavo til det politisk
er gjort nokon heilskaplige vedtak rundt struktur i barnehage og skulesektoren.”

Votering
Endringsforslag fra leder i OK-utvalget Jonny Almenning ble enstemmig vedtatt.
OK-050/12

Vedtak:
Oppvekst og kulturutvalet ønsker en utsettelse av saka tilbygg/ombygging/ny trelavo til det politisk
er gjort nokon heilskaplige vedtak rundt struktur i barnehage og skulesektoren.

04.09.2012 Formannskap
Møtebehandling:
På grunn av at Oppvekst- og kulturutvalget vedtok å utsette saken ”Skavøypoll barnehage Tilbygg/ombygging ny trelavvo” ble det dermed ingen behandling i Formannskapet.

Votering
Ingen votering.
F-053/12

Vedtak:
Ingen vedtak.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven – pbl.
LOV-2005-06-17-62 Arbeidsmiljøloven – aml. Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljø).

FOR-1996-12-06-1127 Internkontrollforskriften. Systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (1996-12-06)
LOV-2005-06-17-64 Barnehageloven – bhl. Barnehager (barnehageloven).
Kommunedelplan Oppvekst 2012-2024.(ikke vedtatt)

Bakgrunn for saken
•
•
•
•
•
•
•
•

Behovet for areal tilrettelagt for barn med store hjelpebehov
Personalavdelingen stetter ikke kravet i arbeidsmiljøloven
Garderobeforholdene til barna er ikke tilfredsstillende
Mangler vognskur (barnevogner)
Mangler overbygg/skjerming mot regn og vind
Ventilasjonsanlegget frå 1988 tilfredsstiller ikke dagens krav.
Permanent uteguppe i trelavvo
Behovet for flere barnehageplasser.

Saksopplysninger / fakta
Skavøypoll barnehage vart i 1988 planlagt og bygd med formål å drive barnehage. Det vart også
lagt til rette uti fra for datidens krav om tilrettlegging for barn med særskilte behov. De andre to
kommunale barnehagene er ombygd/tilpasset til barnehageformål, og mindre egnet til barn med
behov for tilrettelegging for fysisk funksjonshemming. Dette er det også pekt på i
Kommundelplanen Oppvekst 2012-2014, og det blir der foreslått at vi tilbyr hjelp til barn med store
og sammensette vansker i Skavøypoll barnehage, og at denne vert ombygd og tilrettelegat for dette.
Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer (barn, foreldre, personale m.fl)
med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming,
arkitektur, planlegging og tjenesteyting. Her må vi ta omsyn til bevegelse, syn, hørsel, orientering
og miljø/overfølsomhet.
Det er i dag krav til at alle barn som har rett til barnehageplass og rett til spesialpedagogisk hjelp
skal få det i en av barnehagene i kommunen eller hjemme. Kommunen har ansvaret for at barn som
har rett til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven § 5-7 mottar den hjelpa som er forutsatt i
vedtaket. For å gi et kvalitativt godt barnehagetilbud til disse barna, blir det i Kommunedelplan
Oppvekst 2012-2024 pekt på at kompetansen om og tilrettleggingen for disse barna må samles i en
barnehage. Det er vanskelig å få optimale forhold i alle barnehagene.
For å sikre gode forhold både for barna med store hjelpebehov og personalet som jobber i slike
tiltak, må det tilrettelegges bedre enn i dag. Det er ikke tilrettelagt med takheis eller mulighet for
bruk av personheis p.g.a. små oppholdsrom og stellerom, i tillegg til smale ganger. Det er heller
ikke rom for oppbevaring av plasskrevende hjelpemiddel og utstyr i nærheten av lokalene som
barnet nytter i dag.
Det er også behov for at lokalene har egen inngang og kan ”stenges” for andre barn og personale i
perioder med smitte i barnehagen. At barna har smittsomme sykdommer er mer enn regel enn
unntak i barnehager. Dette kan medføre helsefare for enkelte barn.
Det kan gjøres gjennom ombygging av eksisterende lokale i Skavøypoll barnehage. Arealbehovet er
stipulert til ca 80 m2.( 30 m2 til bad og treningsrom + 50 m2 felles lekeareal). Det er planlagt
takheis i alle 3 romma. Dette arealet må kunne skjermes i perioder med smitte.

Særskilt tilrettelagt areal ( avdeling) for barn med store hjelpebehov må vi ha i kommunen.
Kommundelplan Oppvekst 2012-2024 peker på Skavøypoll barnehage til dette formålet.
Arealbehovet er stipulert til 80 m2 i tillegg til separat garderobe og inngang. Dette kan løyses ved å
nybygg eller ombygging av eksisterende avdeling. Vi har sett på flere muligheter, og har foreslått
ombygging av eksisterende stor avdeling, slik at dette arealet vært liggende sentralt i barnehagen,
for å sikre at barnet/barna og personale som jobber der, bedre kan integreres med den aldersgruppen
barnet naturlig hører til.
Kommunedelplan Oppvekst 2012-2024 fremhever følgende om byggene:”Anlegga bør gi
pedagogane moglegheit til å organisere barna i mange ulike mønstre. Variasjon i gruppestorleikar,
aktivitetar og pedagogiske arbeidsmåtar er med på å utvikle mangfald i kvardagen. Difor bør
fleksibilitet vere eit sentralt stikkord når det byggjast skular og barnehagar, eller når ein skal
byggje om/ut. Bygningane må leggje til rette for sosial kontakt, individuell fordjuping, formidling,
praktisk tilnærming, - og ikkje minst leggjast til rette for at det kan gjennomførast ulike aktivitetar
på same tid….. Læraren/førskulelæraren er institusjonen sin mest sentrale ressurs, og har rolla som
formidlar, rettleiar og omsorgsytar. Difor må areala utformast slik at dei vaksne har nærleik til
barna - og omvendt. Areala må vere slik at pedagogen har oversikt og kontroll på barnegruppa….
Læring går føre seg i kommunikasjonen og interaksjonen mellom pedagog og barn, og barn
imellom. Skule- og barnehagebygg bør tilby areal kor ein kan variere: Frå ope til skjerma. Frå
allrom til spesialiserte rom. Frå ro og konsentrasjon til aktivitet og utfalding .Frå fellesskap til
individ
Skule- og barnehageanlegga skal: Fremje kreativitet. Legge til rette for fysisk aktive barn. Legge til
rette for utforskande barn.” (s….)
Personalavdelingen stetter ikke kravet i arbeidsmiljøloven
Ved utbyggingen i 2006 som gav kommunen 20 store plasser og 9 småbarnsplasser, var det ikke tatt
omsyn til økningen i personalgruppen eller oppgradering av personalavdelinga frå 1988. Årsaka var
dårlig kommuneøkonomi og mangel på barnehageplasser. Det statlige investeringstilskuddet vart
tildelt etter antall nye barn som fikk plass. I dag er det f.eks bare ett toalett til en personalgruppe på
21, der i blant en mann.
Garderobeforholdene er ikke tilfredsstillende, siden det bare er garderobeskap (til innertøy) til 7 av
21. De resterende nytter kroker bak dører, i barna sine garderober og i et teknisk rom. Våtgarderobe
finnes ikke. Tørkemuligheter er dårlige, noe som fører til dårlig luftkvalitet, som igjen gir grobunn
for bakterier. Disse forholda er lite gunstige for bl.a asmatikere
Barnehagelova regulerer i dag antall pedagoger pr barn slik: ”Det skal være minimum én pedagogisk
leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under
tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer.” I NO2012:1 Til barns beste er det forslag
om ny Barnehageloven der følgende står om barnehagens personale §32 Barnehagens
grunnbemanning:”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en god pedagogisk
virksomhet.En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for
inntil seks barn over tre år.En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil seks barn under tre år. En
førskolelærer kan ha ansvaret for inntil tolv barn over tre år. Dette betyr at skjerping av
pedagogtettheten, og kan føre til at pedagogressursen øke fra 33 til 50 % i løpet av kort tid.
I særavtalen for skole og barnehage SFS2201 er pedagogenes ubunden tid omgjort til planleggingstid
som er avtalefestet og delvis bunden til arbeidsplassen. Det må derfor tilrettelegges for
arbeidsplasser.til pedagogene allerede nå. I dag er ”arbeidsrommet” ( bord m/ 2 pc’er ) for det
pedagogiske personalet kombinert med personalrom , møterom og treningsom (m/barn som har
spesialpedagogisk hjelp). Dette fungerer svært dårlig, siden ”alle” leter etter ledig rom. Det er krav
til at pedagogene har minst 6 m2 areal til arbeidsrom. For å stette forslaget til pedagogisk
bemanning i NOU 2012:1 må vi planlegge for 9 pedagoger dvs 54 m2 til arbeidsrom i tillegg til

personal- og møterom. Ved økning i barnetallet utover dagens plasser, vil det bli behov for større
personalavdeling.
Garderobeforholdene til barna er ikke tilfredsstillende
Garderobene er underdimensjonerte etter dagens standard, i tillegg har vi et klima som krevet kle
for alle årstider tilgjengelig hele året. Fingarderobene skal være tilrettelagt for oppbevaring av tøyet
barna har på når de kommer i barnehagen, i tillegg til kleskift og oppbevaring av yttertøy Trenden
er at dette står i barnehagen hele året, noe som krever stor plass. I tillegg må det være areal til
påkledning for minst halve gruppen samtidig. Det må også være plass til påkledningsrampe og lav
stol som personale nytter ved påkledning. Dette forebygger evt muskel- og skjelettplager hos
personalet.
Tørkemuligheter er dårlige, noe foreldra har pekt på over tid. Regnkleda mygler. Dette kan vi
hindre ved å ha større areal slik at kleda ikke heng over hverandre. Dessuten fører det til dårlig
luftkvalitet, som igjen gir grobunn for bakterier. Disse forholda er lite gunstige for bl.a asmatikere.
Mangler vognskur (barnevogner)
Mange av barna sover i vogner. I dag blir disse tatt ut hver morgen og inn når barnehagen stenger.
Dette for å unngå at vognene står i garderobene og stenger for rømningsveiene. Vognene står
derfor ute hele dagen og de blir både våte og kalde. I perioder med mye regn og vind må vognene
stå inne, og det er ikke tilfredsstillende i forhold til brannforskriftene.
Mangler overbygg/skjerming mot regn og vind
Klimaet vårt og plassering av barnehagen hindrer oss i perioder senhøst og vinterstid å være ute de
2 timene for dag som er anbefalt av arbeidstilsynet p.g.a høgt støynivå (målinger utført sommeren
2011). I tillegg vet vi at fysisk aktivitet utendørs er helsefremmende for alle. I NOU 2012:1blir det
fremhevet at ”Det fysiske miljøet inne og ute skal være trygt og pedagogisk utfordrende. Miljøet
skal gi alle barn allsidig bevegelses- og sanseerfaring og mulighet for mestring og utvikling.
Barnehagene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at barnas trygghet, helse, trivsel,
lek og læring, fremmes”.
Ventilasjonsanlegg ikke tilfredsstillende
De siste målingene viser at ventilasjonsanlegget frå 1988 ikke tilfredsstiller dagens krav.
Behovet for flere barnehageplasser.
I Kommundelplan Oppvekst 2012-2024 er det laget prognoser for barnetallet og behovet for
barnehageplasser. Ved vekst på 2 % vil det være behov for flere plasser, spesielt vil det gjelde
småbarnsplasser, siden dekningsgraden på de eldste er høy.

Vurderinger/konsekvenser
Vi ser to alternativ til å møte de skisserte behovene som er utgangspunkt for saka:
Alternativ 1:
Tilrettelegging for barn med store hjelpebehov, ny personalavdeling og nye barnehageplasser
Behovet for areal for barn med store hjelpebehov må løses. Fra høsten 2012 er barnetallet redusert
fra 80 til 76 for å frigjøre areal. Dette i påvente av utbygging/ombygging.
Personalforholdene må utbedres slik at de stetter kravene i arbeidsmiljøloven. Dette fører til
ytterligere reduksjon i lekearealet på om lag 50 m2.

De fysiske forholdene med garderober, vognskur, overbygg/skjerming og tilfredsstillende inneklima
er nødvendig for å tilfredsstille dagens krav og være framtidsrettet. Med klimaet vårt må vi
tilrettelegge bedre for å få den ønsket fysiske aktiviteten utendørs, som ligg i nasjonale føringer.
Rom- og funksjonsprogrammet bygger på prinsippet om gode fysiske omgivelser med gode
lekemuligheter og pedagogisk riktig formede areal og utstyr, slik Kommunedelplan Oppvekst 20122024 legg til grunn.
For å møte behovet for barnehageplasser til alle med rett til barnehageplass, må behovet vurderes
oppimot 2 % vekst i barnekullene og en kan da ikke tilby plass til alle som har slik rett. Det kan se
ut som at endringen i kontantstøtteordningen fra 01.07.2012 øker etterspørselen etter
barnehageplass. Pr i dag er der 23 barn som ønsker plass i løpet av høsten eller fra januar 2013.
Dette er barn som er i alderen 10 mnd til 5 år. Ingen av disse har rett til barnehageplass etter
departementet sin definisjon. Rom - og funksjonsprogrammet legg opp til fleksibilitet i forhold til
gruppering for å ta høyde for evt svingninger i barnekull, etterspørsel og barn med særlige behov.
Det er lagt vekt på universell utforming slik at en kan møte ulike behov uten ytterligere
tilrettelegging.
Økning i kapasiteten:
Fra høsten 2012 er det 76 barn i alderen 1 – 5 år på slik fordeling:
• 18,2 småbarnsplasser (19 barn 1- og 2-åringer)
• 52,2 store plasser (57 barn i alderen 3 – 5 år)
Med den kapasiteten som er skissert i rom - og funksjonsprogrammet og med gjennomsnittlig
plasstørrelse til barna, vil Skavøypoll barnehage øke kapasiteten til:
• 33 småbarn fordelt på 30 småbarnsplasser ( 3 småbarnsgrupper)
• 63 store barn fordelt på: 60 store plasser (3 grupper med store barn)
• Planløsningen legg opp til fleksibel bruk avhengig av alderen til søkerne.

Konsekvens:
•
•
•
•
•

Ombygging til areal for barn med store hjelpebehov erstattes med nybygg for å opprettholde
barnetallet på 80 eller redusere barnetallet med 20 store plasser eller 15 småbarnsplasser.
Areal til personalavdeling må erstattes tilsvarende 12,5 store plasser eller 9 småbarnsplasser
eller redusere barnetallet ytterligere.
Det må bygges overbygg og vognskur, og ventilasjonsanlegget må oppgraderes etter
gjeldende krav.
Nybygg for å øke kapasiteten både for små og store barn inntil 60 store plasser ( 20 plasser
pr årskull) og 30 småbarnsplasser (15 plasser pr årskull).
Skisseprosjektet gir et leke- og oppholdsareale på 400 m2

Alternativ 2:
Alternativ 1 + trelavvo i skogen
Utegruppe i lavvo
Det vart etablert en utegruppe i skogen ovenfor barnehagen i 2003 for å skaffe 6 nye
barnehageplasser. Barna held til i en tradisjonell ovnslavvo 5-6 timer hver dag. Dette har fungert
veldig bra, og er en viktig del av barnehagetilbudet i Skavøypoll barnehage. Som tidligere nevnt i
NOU 2012:1 forslaget til ny barnehagelov § 9: Miljøet skal gi alle barn allsidig bevegelses- og

sanseerfaring og mulighet for mestring og utvikling.” Variert uteområde gir barn i alle aldre
utfordringer, samtidig som konfliktnivået i barnegruppa reduseres.
I Kommunedelplan for helse og omsorg i Vågsøy kommune 2012-2024 understrekes det at hver
sektor skal arbeide for helsefremmende tiltak både i planer og praksis: ”Ny folkehelselov føreset at
kommunen skal bruk alle sine sektorar for å fremje folkehelse, ikkje berre
helsesektoren….Førebyggande arbeid på systemnivå vert eit ansvar for alle sektorane i
kommunen.” (s. 6). Den største folkehelsearbeidet for både barn og personale skjer utendørs over
tid i utemiljø som innbyr til leik og aktivitet.
Utegruppen holder til i kommunens skog ved Rv15. Personale og foreldre har i 9 år jobbet for å
utvikle området til det fantastiske utemiljøet som er der i dag. Forholdene i skogen er ”primitive”
med en tradisjonell lavvo (15 mannslavvo), liten ovn, utedo og lånt strøm til en liten lampe. Som
midlertidig tilholdssted har dette fungert greit, men det er tid for å vurdere om dette skal være et
permanent tilbud. Det vil nok etter hvert bli mer krav til regulering av slik utegruppe både med
hensyn til lys, varme og lignende, og da kan løsningen være en trelavvo med ovn og innlagt strøm.
Det ville være et tap for barna om dette tilbudet skulle falle bort. Idèen om trelavvo er hentet frå
Kjørnes barnehage i Sogndal kommune(www.kjornes-bhg.no/). Dette er en forholdsvis rimelig
måte å skaffe gode barnehageplasser i et spennende miljø. Dessuten gir dette oss en mulighet for å
sikre plass ved svinginger i barnekullene. I dag er årskulla 2007 og 2008 på 20-22 barn
Konsekvens:
• Ombygging til areal for barn med store hjelpebehov erstattes med nybygg for å opprettholde
barnetallet på 80 eller redusere barnetallet med 20 store plasser eller 15 småbarnsplasser.
• Areal til personalavdeling må erstattes tilsvarende 12,5 store plasser eller 9 småbarnsplasser
eller redusere barnetallet ytterligere.
• Det må bygges overbygg og vognskur, og ventilasjonsanlegget må oppgraderes etter
gjeldende krav.
• Nybygg for å øke kapasiteten både for små og store barn inntil 60 store plasser ( 20 plasser
pr årskull for 3-5-åringene) og 30 småbarnsplasser (15 plasser pr årskull for 1- og 2åringene).
• Trelavvo som gir barna gode forhold for leik og aktivitet i et spennende og utfordrende
miljø i naturen.
• Skisseprosjektet gir et leke- og oppholdsareale på 400 m2
• I tillegg gir en trelavvo en fleksibilitet til å øke antall plasser i perioder

Vurderinger/konsekvenser
Behovet for areal for barn med store hjelpebehov må løses. Fra høsten 2012 er barnetallet redusert
fra 80 til 76 for å frigjøre areal. Dette i påvente av utbygging/ombygging. Dersom det tidligere
omtalte arealet blir ombygd for barn med særlige behov, må arealet erstattes med nybygg, eller
barnetallet må reduseres tilsvarende 80 m2 lekeareal. Det fører til en reduksjon i barnetallet på 20
”store” plasser (barn over 3 år) eller 15 småbarnsplasser.
Personalforholdene må utbedres slik at de stetter kravene i arbeidsmiljøloven. Dette fører til
ytterligere reduksjon i lekearealet på om lag 50 m2, og må erstattes dersom barnetallet skal
opprettholdes (12,5 store plasser eller 9 småbarnsplasser).
De fysiske forholdene med garderober, vognskur, overbygg/skjerming, trelavvo og tilfredsstillende
inneklima er nødvendig for å tilfredsstille dagens krav og være framtidsrettet. Med klimaet vårt må
vi tilrettelegge bedre for å få den ønsket fysiske aktiviteten utendørs, som ligg i nasjonale føringer.
Rom- og funksjonsprogrammet bygger på prinsippet om gode fysiske omgivelser med gode
lekemuligheter og pedagogisk riktig formede areal og utstyr, slik Kommunedelplan oppvekst 20122024 legg til grunn.

For å møte behovet for barnehageplasser til alle med rett til barnehageplass, må behovet vurderes
oppimot null vekst, 2 % vekst eller 2 % nedgang i barnekullene. Ved 2 % nedgang er det sannsynlig
at dagens nivå er tilstrekkelig. Ved å velge strategien om null vekst og 2 % vekst, må antall
barnehageplasser økes. Omfanget er avhengig av hva strategi en velger. Rom- og
funksjonsprogrammet legg opp til fleksibilitet i forhold til gruppering for å ta høyde for evt
svingninger i barnekull, etterspørsel og barn med særlige behov. Det er lagt vekt på universell
utforming slik at en kan møte ulike behov uten ytterligere tilrettelegging.
Økning i kapasiteten:
Fra høsten 2012 er det 76 barn i alderen 1 – 5 år på slik fordeling:
• 18,2 småbarnsplasser (19 barn 1- og 2-åringer)
• 52,2 store plasser (57 barn i alderen 3 – 5 år)
Med den kapasiteten som er skissert i rom- og funksjonsprogrammet og med gjennomsnittlig
plasstørrelse til barna, vil Skavøypoll barnehage øke kapasiteten til:
• 33 småbarn fordelt på 30 småbarnsplasser
• 63 store barn fordelt på: 60 store plasser
• Ved barn med store hjelpebehov vært kapasiteten på stor avdeling redusert noe
• Planløsningen legg opp til fleksibel bruk avhengig av alderen til søkerne.
Teknisk
Oppvarmingsbehovet i nybygget er tenkt dekt med vannbåren varme. Vi bør vurdere felles løsing
med Skavøypoll skole.
Deler av Skavøypoll skole har oppvaring med vannbåren varme.
Det er ikke lagt inn kostnader til nødstrømsanlegg for anlegget.
Uteområdet
Det er viktig at barnehagen og eventuelt skolen sikres et uteområdet, som ligger nært opp til
byggene. Disse byggene må ikke bli innebygd, slik at en ikke har muligheter til å utvide, og ta i
bruk mer lekeareal.
Arealet syd for barnehagen og ned til bebyggelsen, hele "haugen" må være offentlig området.
Området mot vest for barnehagen og til bebyggelsen "Petter Oksholen" må sikres som offentlig
området.
Disse områdene blir i dag bruk både av skolen og banehagen og er et viktig området for disse to
byggene og brukerne.
Vågsøy kommune vil i kommuneplanen sin arealdel båndlegge areal vest og syd for barnehagen til
offentlig formål.
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