Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Oppvekst- og kulturutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset

Møtedato:

14.11.2012

Tidspunkt:

08:00 - 12:00

Til behandling:

Saksliste nr. 061/12 - 066/12

Medlemmer:
H - Jonny Almenning (Leder)
SP - Terje Kolseth (Medlem)
AP - Frode Falkevik Kupen (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)
H - Anett Berg (Medlem)
Varamedlemmer:
FRP - Victoriya Sukhanik (Varamedlem)
KRF - Olav Gjesdal (Varamedlem)
Forfall:
FRP - Kåre Eide (Medlem)
KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)
Av 7 medlemmer møtte: 5. Totalt frammøtte: 7
Fra administrasjonen møtte: kommunalsjef Tone Holvik og tjenesteleder eiendom Frode Weltzien.
I tillegg møtte ordfører Morten A. Hagen.
Repr. Frode Kupen ankom møtet kl 08.30 under sak 064/1 Kulturpris- musikkstipend/
idrettstipend 2012.
Måløy, 14.11.2012

Tone Holvik
kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

061/12

Godkjenning av møteprotokoll

062/12

Referatsaker / Orienteringssaker

063/12

Måløyraidsenteret og bruk av Heradsheim

064/12

Kulturpris- musikkstipend/idrettstipend 2012

065/12

Skavøypoll barnehage - ombygging og nye tiltak

066/12

Drøftingssak - Dialogmøte med barnehagestyrerne

Unntatt
offentlighet

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Oppvekst- og kulturutvalg

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Saksnummer

14.11.2012

Arkivsaknr.:
12/1663

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

14.11.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
OK-061/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 16.10.2012 er utsendt tidligere.

061/12

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Oppvekst- og kulturutvalg

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Saksnummer

14.11.2012

Arkivsaknr.:
12/1662

062/12

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker / Orienteringssaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

14.11.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om de forskjellige referatsakene.
Ref. sak 1: Busetting av flyktninger 2012-2024
Saken ble drøftet i Kommunestyre den 31.10.2012. Det ble der vedtatt å tilrettelegge for busetting
av flyktninger fra 2. halvår 2013.
Ref. sak 2: Tildeling av vikarmidler innen ”kompetanse for kvalitet” høstsemesteret 2012
Vågsøy kommune deltar med 17 deltagende lærere i studiet ”Klasseledelse”. Kommunen vil motta
kr 539.835,- en av de nærmeste dagene.
Ref. sak 5: Høring – Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov –
Spesialundervisning og psykososialt miljø
Høringsfrist er satt til 03.01.2013. Det er ikke kommet tilbakemeldinger fra rektorene på skolene på
nåværende tidspunkt.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
OK-062/12

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

1

12/10979

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker

Tittel

05.10.2012

Integrerings- og
Busetting av flyktninger
mangfoldsdirektoratet
2012 - 2014
IMDI

2

12/11369

I

15.10.2012

3

12/11768

I

17.10.2012

4

12/11815

I

16.10.2012

5

12/11924

I

19.10.2012

6

12/11209

U

15.10.2012

7

12/11688

U

26.10.2012

8

12/11980

U

06.11.2012

9

12/11693

U

26.10.2012

10

12/11700

U

26.10.2012

Vågsøy kommune tildeling
Fylkesmannen i Sogn av vikarmidlar innan
og Fjordane
«kompetanse for kvalitet»
haustsemesteret 2012
Det kongelige
Forskrift om rammeplan for
kunnskapsdeparteme
barnehagelærerutdanning
nt
Det kongelige
Min stemme: Et nettsted for
kunnskapsdeparteme læring om demokrati og
nt
deltakelse
Høring - Forslag til
Det kongelige
endringer i opplæringslov og
kunnskapsdeparteme privatskolelov nt
Spesialundervisning og
psykososialt miljø
FAU ved Vågsøy
ungdomsskole;
Referat frå møte i SU ved
Elevrådet ved VUS;
VUS 04.10.2012
Personalet ved VUS;
Politisk veld
Kristin Iversen
Vedvik;
Lise-Mari
Angelshaug;
Referat frå møte i SU
Rita Lothe
04.10.2012 Raudeberg skule
Mobakken;
Frode Kupen;
Elias Ervik Bugjerde;
Inger Helen Myre;
Solbjørg Jensen
Terje Kolseth;
Terese Gjerde;
Sivert Loen
Krabbestig;
Olaug Gjesdal;
Møtebok SU/SMU
Mathias Aare;
05.11.2012 Holvik skule
Kari Merete Sæther;
Gro Holm Gjervik;
Emy Steenslid;
Annelin Fure;
Anett Berg
Gro Helen Haugen;
Janicke Refvik;
Morten Barmen;
Lise-Mari
Angelshaug;
Referat frå møte i FAU
Katrine Nesheim;
13.06.2012 Raudeberg skule
Nina Fivelstad;
Ronny Mobakken;
Robina Nixon;
Kari Elisabeth Haug;
Bjørn Kjetil Holen
Gro Helen Haugen;
Referat frå møte i FAU
Bjørn Kjetil Holen;
04.10.2012 Raudeberg skule

Lidunn Kristin Volle;
Rita Lothe
Mobakken;
Morten Barmen;
Ronny Mobakken;
Vivian Refvik;
Lise-Mari
Angelshaug;
Janicke Refvik;
Barbro Sævik Silden
11

12/11937

X

FAU - Referat frå møte
01.11.2012 Skavøypoll skule

05.11.2012

12

12/11706

U

26.10.2012

13

12/11707

U

26.10.2012

Daniel Steinagard;
Henriette Nøstdal;
Henrik Myhre;
Cecilie Pleym Lund;
Elias Vedvik;
Mathilde Haug
Sørensen;
Nora Refvik Nordbø;
Sean Henrik Denton;
Eline Silden
Ann Katrin
Kvalheim;
Henrik Myhre;
Lovise Silden;
Emilie Volle;
Elias Bugjerde;
Andrea Fivelstad;
Brage Stegane;
Jonas Vedvik

Møtereferat i Elevrådet
24.04.2012 Raudeberg skule

Møtereferat i Elevrådet
28.09.2012 Raudeberg skule

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.

Møtedato

Oppvekst- og kulturutvalg
Kommunestyre

Endeleg vedtak i:
Kommunestyre

14.11.2012
12.12.2012

Arkivsaknr.:
11/256

Saksnummer

063/12

Saksansvarleg:
Odd Gunnar Myhre

Måløyraidsenteret og bruk av Heradsheim

Rådmannen si innstilling

Vågsøy kommunestyre let Stiftinga Måløyraidsenteret forlenge avtalen om å disponere
Heradsheim fram til juli 2013.

14.11.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.
Det er avholdt møter både sentralt i fylket og med Fylkesmannen. Om Fylkestinget godkjenner
saken, går saken videre til Forsvarsdepartementet.
Det fremkom ingen endringsforslag.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
OK-063/12

Vedtak:
Vågsøy kommunestyre let Stiftinga Måløyraidsenteret forlenge avtalen om å disponere
Heradsheim fram til juli 2013.

Bakgrunn for saka
Stiftelsen Måløyraidsenteret ber i brev av 26.10.2012 om å få forlenga opsjon på bruk av
Heradsheim til stiftinga sitt arbeid. Stiftinga har sendt ny søknad til Fylkeskommunen og nedjustert
Måløyraidsenteret og skal saman med ordførar møte Fylkesutvalet/Finansutvalet 7. november
2012. Vidare vil stiftinga møte Fylkesordførar og Forsvarsminister i prosessen med å få tilskot til
Måløyraidsenteret.
Det er viktig for stiftinga sin truverde at ein har ein stad å vere, og det vil også vise til kommunen
sitt bidrag til Måløyraidsenteret.

Saksopplysningar / fakta

I kommunestyresak 121/11 i møte 21.12.2011 vart det fatta følgjande vedtak:

"Kommunestyret i Vågsøy tar orientering og finansieringsplaner til etterretning. Kommunen
avventer svar fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Forsvarsdepartementet.
Stiftelsen Måløyraid Senteret får opsjon på bygget som tidligere bestemt, sist i sak K 03/11 frem til
endelig avklaring om full finansiering foreligger fra Forsvarsdepartementet og Fylkeskommunen
maksimalt til 31.07.2012."
Stiftelsen Måløyraidsenteret søker om å få utvida denne maksimaltida til juni 2013.

Vurdering / konsekvensar
Det er ikkje tenkt endringar for bruk av Heradsheim fram til juni 2013 som gjer at Stiftelsen
Måløyraidsenteret ikkje kan få forlenga opsjonen på bruk av huset.

Vågsøy kommune
Sakspapir
Unntatt offentlighet Oppl. underl.teieplikt Off.l.§13/Fv.l.§13

SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.

Møtedato

Oppvekst- og kulturutvalg

Endeleg vedtak i:
Oppvekst- og kulturutval

14.11.2012

Arkivsaknr.:
12/1562

Kulturpris- musikkstipend/idrettstipend 2012

Saksnummer

064/12

Saksansvarleg:
Odd Gunnar Myhre

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.

Møtedato

Oppvekst- og kulturutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

14.11.2012
21.11.2012
12.12.2012

Arkivsaknr.:
12/1256

Saksnummer

065/12

Saksansvarleg:
Frode Weltzien

Skavøypoll barnehage - ombygging og nye tiltak

Rådmannen si innstilling
Kommunestyret vedtar oppstart av prosjekt ombygging og nye tiltak i Skavøypoll barnehage
etter modell 1. Investering på kr. 5.800.000,- blir finansiert via lån.

14.11.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om de kortsiktige løsningene man har sett på som de ansatte
og foreldre er mest fornøyde med; barnehagebuss og permanent lavvo.
Leder i utvalget Jonny Almenning mente at ved å benytte en av disse har man kjøpt tid til å se på
de langsiktige løsningene.
Tjenesteleder Janne Halsør ved Skavøypoll barnehage informerte Oppvekst- og kulturutvalget.
Leveringstid på barnehagebuss er 5-6 måneder.
Utvalget diskuterte de forskjellige løsningene.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-065/12

Vedtak:
Kommunestyret vedtar oppstart av prosjekt ombygging og nye tiltak i Skavøypoll barnehage etter
modell 1. Investering på kr. 5.800.000,- blir finansiert via lån.

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.(ute på offentlig høyring)

Bakgrunn for saka
Viser til sak 12/1256 Framtidig tilbod til funksjonshemma born / Skavøypoll barnehage i OK-utvalet
25.09.2012:
”Det var enighet om at det viktigste nå var å finne kortsiktige og gode løsninger med tanke på
akuttsituasjonen, og forholda de ansatte har per i dag. Samtidig må man starte arbeidet med de
langsiktige løsningene.
Utvalget ba dermed administrasjonen utarbeide forslag til kortsiktige løsninger med en varighet på
2 år. I denne 2-års perioden må det utarbeides langsiktige løsninger. Samtidig må det sees opp i
mot de fremtidige behovene for barnehageplasser. ”

Saksopplysningar / fakta
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.
Areal til barn med særlige behov:
Viser til saksutredningen i sak 053/12.
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 er gangene smale. 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. I saksutgreiinga
Skavøypoll barnehage- nybygg/ombygging ny trelavvo som vart behandla i OK-utvalget
28.08.2012 vart arealbehovet stipulert til ca 80 m2.( 30 m2 til bad og treningsrom + 50 m2 felles
lekeareal). Det var planlagt takheis i alle 3 romma. Dette arealet måtte kunne skjermes i perioder
med smitte. Når det nå legges tilrettelegge for kortsiktig løsning, må arealet til dette barnet
reduseres. Dette kan løyses ved en mindre ombygging av eksisterende avdeling. 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. Arealet som da blir frigitt blir å om lag
40 m2. Det er tenkt laget egen inngang ved ås ette i ny dør frå yttergang inntil det rommet barnet
disponerer i dag i tillegg til halve dagens avdeling. (se vedlagt skisse). Vi kan da nytte kjøkkenet til
småbarnsavdelinga.

Personalavdelingen tilfredsstiller 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
22, 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.
Forslag til løsning på utfordringene er dimensjonert til dagens personalgruppe. Dersom det blir
planlagt økning i barnehageplasser, må det planlegges for det.
Toalett: Ta i bruk toalettet som ligger nær personalrommet.
Garderobe: Ta i bruk personalrommet og arbeidsrommet. Dette arealet må fungere som fin- og
grovgarderobe. Det må settes inn en byggtørke eller liknende som sikrer at kledene tørker. Her må
det også settes opp garderobeskap til minst 22 stk.
Arbeidsplasser til pedagogene: Ta i bruk halve 3-årsavdelingen og deler av loftet. Dele av rommet
med en lettvegg (med vindu øverst slik at vi sikrer dagslys). Her må det også kjøpes inn arbeidsbord
til pedagogene.
Møte- og personalrom: Deler av loftet. Dele av loftet med en lettvegg.
Kopirom: Ta i bruk dagens garderobe på 2,5 m2 til plassering av kopimaskin, skrivere m.m. Dette er
et gjennomgangsareal som ikke kan nyttes til noe annet fornuftig.
Behovet for å opprettholde dagens barnehageplasser
Ved følgende tilrettelegging vil leke- og oppholdsarealet reduseres tilsvarende:
- Tilrettelegging av areal til barn med særlige behov (ca 40 m2)
- Personal- og møterom (ca 35 m2)
- Arbeidsrom (ca 20 m2)

-

Areal i samband med gang og garderobe på dagnes 3 årsavdeling forsvinner ved
omleggingen (20 m2)
Garderobene på småbarn kan ikke reknes som leke- og oppholdsareal siden de i tillegg
fungerer som oppbevaring for barnevogner ( ca 10 m2)

Leke- og oppholdareal blir dermed redusert med ca 125 m2.
Dette tilsvarer 31 plasser til barn over 3 år.
Dette må kompenseres tilsvarende. Her skisserer vi ulike løsninger:
Alt 1: Trelavo m/ garderobe og toalett i skogen ( inntil 18 barn) og barnehagebuss (22 barn)
Alt 2: Barnehagebuss (22 plasser) og brakker (10 barn)
Alt 3: Trelavo m/garderobe og toalett ( i skogen) og brakker ved barnehagen (10 barn)
Alt 4: Brakker tilsvarende 125 m2 (minst 31 barn)

Behovet for flere barnehageplasser?
I Kommunedelplan 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 gjelder
småbarnsplasser, siden dekningsgraden på de eldste er høy.
Viss det er ønskelig å øke kapasiteten, må en dimensjonere de ulike tiltakene tilsvarende.
I Kommunedelplan Oppvekst kap. 4.1 Historiske folketall viser det til følgende tall barn i kommunen
født i:
2008: 68 barn
2009: 78 barn
2010: 61 barn
2011: 74 barn

Vurdering / konsekvenser
Areal til barn med særlige behov:
Vi har vurdert areal for barnet med hjelpebehov. I følgje rektor ved Skavøypoll skule er det ikke
plass der, og da er barnehagen det eneste alternativet.
Vedlagt planskisseviser det alternativet vi finner mulig innen for eksisterende areal. Her sikrer vi
areal til oppbevaring av hjelpemiddel, garderobe, plass til trening og lek og tilgang til kjøkken. Ved
å sette inn dør frå grovgarderobe og inn til dagens treningsrom, sikrer vi at barnet kan være
skjermet ved smitte i barnehagen. Stellerom m/ hev og senk stellebenk er som i dag. Vi ser ikkje
mulighet for å montere takheis, så personløfteren er mobil, og må nyttes ved alle behov for løft.
Arealet er mye mindre enn behovet, men det beste vi ser pr i dag.

Personalavdelingen
Dette er også en midlertidig løsning på de utfordringene vi står overfor. Løsningene er lette å sette
ut i livet, og det kreves ikke store kostnader. Dimensjoneringen er i forhold til dagens
personalgruppe (22 pers).

Opprettholde dagens barnehageplasser
De løsningene som er skisserte her, er beregnet på ”store” barn. Arealet som vært ombygd til barn
med særlige behov og areal som vært nyttet til å betre personalforholdene reduserer leke- og
oppholdsarealet for barna i alderen 3-6 år. Småbarnsplassene er avgrenset til dagens
småbarnsavdeling med 19 plasser.

Vurdering av leige av lokale:

På møtet 01.10.12 med personale og foreldre ble dette drøftet. Blant annet kom følgende innspill
frem: Den gamle skolen i Vågsvåg, den gamle skolen i Almenning, et naust, Seilerhuset, en låve i
Okshola og bedehuset i Deknepollen.
Foreldrne og personalet kom med følgende vurderinger av innspillene:
Lokalene må ligge nær barnehagen, fordi:
• dersom ikke kan den like godt være tilknyttet en annen barnehage jfr
problematikken med ledige plasser i Fjordly barnehage i forbindelse
med opptak til barnehageplass i vår.
• tilhørighet til barnehagen er viktig når dette skal være en løsning for
inntil 2 år. Viktig både for barn, foreldre og personale.
• det vil gi en bedre bruk av personalressursene
Leie av bedehuset: I siste utbyggingsperiode var en gruppe barn (4-åringene) der i ca 1,5 mnd.
Lokalene både inne og ute er lite egnet for bruk til barnehageformål over lengre tid, p.g.a.:
- manglende sikring av uteområde (kort vei til RV15). For å sikre området må det gjerdes inne
og det må settes opp en port m/lås.
- mye støy inne. Må monteres støydempende plater i tak/vegger.
- ikke eget område for personalet (garderobe, toalett, personalrom / møterom, arbeidsplass)
- oppvarming (usikker, siden vi var det i august-september)
- bratt trapp for tilkomst; må sikres.
Alt 1: Trelavvo i skogen og barnehagebuss
Trelavvo m/ garderobe og toalett i skogen :
Barnegruppen som skal være i lavvoen må tilbringe hele dagen i skogen (kl 07.30 – 16.30):
Erfaringene i dag, der de er i skogen mellom 09.30 og 15.30 skaper store frustrasjoner blant
foreldre og personale p.g.a. at det blir for trangt og kaotisk om morningen og om
ettermiddagen. Får å kunne være i skogen en hel dag, må det bygges eller nytte brakke til
garderobe og toalett. Ved å planlegge trelavvo til 18 barn (ikke 12-14 som i dag), kan en øke
kapasiteten i barnehagen.
Det må monters støydemping i lavvoen (basert på erfaringer i Skarevik barnehage)
Fordel:
• Fortsatt lavvodrift med fokus på uteliv.
• Uteliv slik vi praktiserer det i skogen er noe både barn, foreldre og personale setter
stor pris på.
• Læring gjennom kroppen. Mer variert sansestimulering og annerledes opplevelse enn
innendørs.
• Helsefremmende ved å bruke så stor del av barnehagedagen ute i ulendt terreng.
• Flytte dagens lavvo til uteområde for å avlaste innearealet i de periodene det er
mange barn i barnehagen.
• Flytte en hel barnegruppe (årskull) ut av barnehageområdet for å gi bedre plass til de
som er igjen på uteområde. Gir bedre oversikt og bedre trygghet
• Roligere hverdag både for barn, personale og foreldre ved at en starter og avslutter i
skogen.
• Ha barnegrupper på 18 barn, slik at bemanningen er 3. Da kan personalet avvikle
pauser i skogen, og en unngår at en må gå fra og til.

•
•
•
•
•

Toalett, garderobe og strøm sikrer at barna kan være i skogen hele dagen.;
toalettbesøk som frister alle, tørke kle, varme seg og skikkelig lystilhøve året rundt.
Permanent barnehagetilbud. Varige investeringer.
Søsken kan leveres på samme sted
Barnehageplasser knytta til barnehagen, og barn og personale blir den del av
barnehagen.
Siden dette alternativet sikrer bedre toalett og garderobeforhold, kan de barn fra 2årsalderen nytte dette området. Mer fleksibel bruk alt etter behov for
barnehageplasser

Ulemper:
• Dersom ikke forutsetningene er tilstede med nok plass, strøm, oppvarming,
garderobe og toalett, er dette en dårlig løsning, og kan ikke anbefales.
Kostnader trelavvo inkl garderobe, toalett og utstyr: 2,0 mill
Barnehagebuss: Denne ”bussavdelinga” må ha et tilholdssted før kl 9 og etter kl 15. her er det 2
forslag. En kan da nytte ”avdelingen” som er tilrettelagt for barn med særlige behov, siden
den er ”ledig” i dette tidsrommet eller en må få sett opp en brakke. Bussen er tilrettelagt for
22 barn og et personale på 3. I følge leverandør er det en leveringstid på 5-6 mnd fra
bestilling.
Fordel:
• ”Raske” barnehageplasser. Kan være på plass ved oppstart i august 2013.
• Rimelige plasser , sammenliknet med investering i bygg
• Gir barna et variert barnehageopphold; i barnehagen, bussen eller lavvoen.
• Flytter en hel barnegruppe (årskull) ut av barnehageområdet, og det gir bedre plass
til de som er igjen på uteområde. Gir bedre oversikt og bedre trygghet for de som er
”nede”.
• Legger ikke beslag på uteområde til skolen og barnehagen.
• Har hele kommunen som tumleplass, noe som gir barn og personale unike
muligheter for opplevelse, noe en ikke vil få ved vanlig barnehagedrift.
• Fortsatt stort fokus på uteliv.
• Uteliv nesten slik vi praktiserer det i skogen.
• Læring gjennom kroppen. Mer varierte sansestimulering og annerledes opplevelse
enn innendørs.
• Helsefremmende ved å bruke så stor del av barnehagedagen ute i ulendt terreng
• Barnehageplasser knytta til barnehagen, og barn og personale blir den del av
barnehagen.
• Søsken kan leveres på samme sted.
• I andre kommuner har de opplevd stor søkning av menn til barnehagebusser, noe
som vil være en positiv utvikling innen barnehage. Barn trenger menn som modeller
i barnehagehverdagen.
• Utvider antall plasser med 8 plasser sammenliknet med dagens barnehageplasser for
barn over 3 år.
Ulempe:
• Kan bli trangt om plassen om morgenen og ettermiddagen siden de bare har mindre
enn 40 m2 til disposisjon, - men det er over kort tid.
• Dette er noe nytt som både foreldre og personale kan være skeptiske til i
utgangspunktet.

Kostnader barnehagebuss inkl utstyr: 3,8 mill
Total kostnader: ca 5,8 mill
Barnehagebussen kan etter august 2015 fortsatt nyttes til barnehageformål knyttet til den
barnehagen der det er behov for flere plasser. Alternativt kan bussen rullere mellom flere
barnehager for å gi barna et utvidet tilbud.
Alt 2: Barnehagebuss og brakker
Barnehagebuss: se ovenfor.
Brakker til 10 barn tilsvarer 40 m2 leke- og oppholdsareal i tillegg til garderobe og toalett (5
brakker) .
Brakkene kan plasseres i enden av barnehagen (vest), og kanskje kan en nytte dagens
toalett (inngang frå utsiden).
Fordeler:
• Barnehageplasser knytta til barnehagen, og barn og personale blir den del av
barnehagen.
• Søsken kan leveres på samme sted.
• Opprettholder samme antall plasser som i dag
Ulemper:
• Plassering av brakkene på uteområde, fører til mindre plass for utelek både for barn
og elever.
• Ved plassering på parkeringsplassen, reduserer vi parkeringsarealet som allerede er
for lite i dag.
• Ved plassering av brakkene andre steder på Fastlandet, hindrer sambruk og
fellesskap for barn, foreldre og personale.
• Ingen nye barnehageplasser
Kostnader brakke for 10 barn: I tillegg må vi påregne kostnader for utstyr som vi trenger for
barnehagedrift (stipulert til kr 0,2 mill) Utgifter i forbindelse med tilknytting for kloakk,
strøm, data og telefon kan ikke stipuleres før brakkeriggen er plassert. Dette kommer i
tillegg til stipulerte kostnader.
Kostnader kostnader: Ca 1,0 mill
Totale kostnader kr 4,8 mill
Alt 3: Trelavvo og brakker ved barnehagen
Trelavvo i skogen: se ovenfor.
Brakker til 18 barn tilsvarer 72 m2 leke- og oppholdsareal (6 brakker)
Kostnader brakke (16-18 barn):
Fordeler:
• Barnehageplasser knytta til barnehagen, og barn og personale blir den del av
barnehagen.

•
•
•

Betre utnyttelese av personalressursene
Søsken kan leveres på samme sted.
Opprettholder samme antall plasser som i dag

Ulemper:
• Plassering av brakkene på uteområde, fører til mindre plass for utelek både for barn
og elever.
• Ved plassering på parkeringsplassen, reduserer vi parkeringsarealet som allerede er
for lite i dag.
• Ved plassering av brakkene andre steder på Fastlandet, hindrer sambruk og
fellesskap for barn, foreldre og personale.
• Ingen nye barnehageplasser.
• Midlertidig alternativ, der investeringene er kortvarige.
• P.g.a. at brukte brakker er etterspurt, kan det ta lang tid før vi finner billige nok
brakker, og brakker som allerede er innredet som barnehage. Dette kan forsinke
prosessen og det er usikkert om dette alternativet er klart til nytt barnehageår.
Kostnader brakke for inntil 18 barn: I tillegg må vi påregne kostnader for utstyr som vi
trenger for barnehagedrift (stipulert til kr 0,2 mill). Utgifter i forbindelse med tilknytting for
kloakk, strøm, data og telefon kan ikke stipuleres før brakkeriggen er plassert. Dette
kommer i tillegg til stipulerte kostnader.
Kostnader brakker: ca 1,0 mill
Totale kostnader kr 3,0 mill
Alt 4: Brakker tilsvarende 125 m2

Brakker til 31 barn tilsvarer 125 m2 leke- og oppholdsareal i tillegg til kjøkkenkrok, lager,
garderober og toalett. (7 brakker). Siden dette blir et eget bygg, må det tilrettelegges for
garderobeplass og toalett til personalet.
Brakkene kan plasseres i enden av barnehagen (vest) dersom de må være innenfor
uteområde vårt. Alternativ kan være plassering på myren v/barnehagen dersom grunneier
tillater det.

Fordeler:
• Barnehageplasser knytta til barnehagen, og barn og personale blir den del av
barnehagen.
• Betre utnyttelse av personalressursene
• Søsken kan leveres på samme sted.
• Opprettholder samme antall plasser som i dag
Ulemper:
• Plassering av brakkene på uteområde, fører til mindre plass for utelek både for barn
og elever.
• Ved plassering på parkeringsplassen, reduserer vi parkeringsarealet som allerede er
for lite i dag.
• Ved plassering av brakkene andre steder på Fastlandet, hindrer sambruk og
fellesskap for barn, foreldre og personale.
• Midlertidig alternativ. Usikkert om salg etter bruk.
• Ingen nye barnehageplasser

•

P.g.a. at brukte brakker er etterspurt, kan det ta lang tid før vi finner billige nok
brakker, og brakker som allerede er innredet som barnehage. Dette kan forsinke
prosessen og det er usikkert om dette alternativet er klart til nytt barnehageår.

Kostnader brakke for inntil 31 barn inkl garderobe og toalett for personale: Dersom vi får
kjøpe brakker (2-avd.barnehage) tilsvarende de som er sett opp på Moldøen, stipulerer vi
kostnadene til 1,0 mill. for brakkene . I tillegg må vi påregne kostnader for utstyr som vi
trenger for barnehagedrift (stipulert til kr 0,2 mill) Utgifter i forbindelse med tilknytting for
kloakk, strøm, data og telefon kan ikke stipuleres før brakkeriggen er plassert. Dette
kommer i tillegg til stipulerte kostnader.
Totale kostnader: ca 1,2 mill (med stor usikkerhet)
Rådmannen rår med dette kommunestyret til å velge alternativ 1 for løysing av behovet for
midlertidig løsning på arealbehov for Skavøypoll barnehage. Både barnehagebuss og trelavvo er
løsninger som både kan være midlertidige, men som også kan være permanente løsninger for
fremtidige behov for flere barnehageplasser. Dersom det i fremtida vil være både skole og
barnehage på dette området og begge har behov for utvidelse er dette løsninger som kan bli
permanente.
Alternativ med brakkeløsning er vurdert både av barnehage og skole som lite tjenlige løsninger
fordi det tar mye areal fra uteområde til både barnehage og skole.
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Drøftingssak - Dialogmøte med barnehagestyrerne

14.11.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Tjenestelederne ved de forskjellige barnehagene presenterte seg selv. De fremmøtte fra de
private barnehagene var Iren Oppedal fra Trollskogen barnehage, Cecilie Kvernevik fra Fjordly
barnehage og Rita Lothe Mobakken fra Skarevik barnehage. Fra de kommunale barnehagene
møtte Eli Stølan fra Skramsmarka barnehage, Janne Halsør fra Skavøypoll barnehage og Line
Hodnefjell fra Holvik barnehage.
Deretter presenterte Oppvekst- og kulturutvalget seg.
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte litt om bakgrunnen for drøftingssaken. Kommunalsjef
Holvik poengterte viktigheten av en felles forståelse for temaene. Kommunen har plikt til
barnehageplass til alle. Utviklingen fremover viser at det vil komme flere søkere.
Tjenesteleder Line Hodnefjell orienterte om opptak og søkere, og ga en oversikt over
ventelistene i de forskjellige barnehagene i kommunen for den perioden som har vært.
Tjenesteleder Janne Halsør gikk gjennom samordnet opptak til barnehageplass.
Administrasjonen vil sende ut Powerpoint-presentasjonen til Oppvekst- og kulturutvalget i
etterkant av møtet.
Full barnehagedekning:
1. Er det å få sitt første ønske eller å få et tilbud?
2. Er det å følge lova med alle født før 01.09. eller er det alle som søker?
3. Hva er rimelig avstand til barnehagene i Vågsøy?
Kommunedelplan for oppvekst ligger inne med 2 forslag; om 1 stor barnehage eller 2
barnehager.
Tilbakemelding fra tjenestelederne var at det ikke er ønskelig med 1 stor barnehage.
Tilbakemelding til administrasjonen:
1. Hver enkelt barnehage sine kriterier må være tilgjengelig på kommunen sine
hjemmesider.

2. Det fremkom behov for endringer i søknadsskjema, avslagsbrevet og tilbudsbrevet.
Kommunedelplan for oppvekst ligger nå ute på høring og alle som ønsker det kan komme med
sine innspill.
Det ble til slutt ytret ønske om en gjennomgang etter den 15.03.2013 når søknadene er komt
inn for det nye barnehageåret.
Administrasjonen vil lage sak om ”Tilskudd for barn under 1 år før opptak”. Denne vil komme
opp på et senere tidspunkt.

Votering
Ingen votering.
OK-066/12

Vedtak:
Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
Tema:
1.
2.

Hva legg vi i begrepene ”full barnehagedekning” og ”rett til barnehageplass” i Vågsøy?
Hva innebærer dette for oss de kommende årene?

