
Uttalelser fra Fagforbundets medlemmer ved Ottbragden 

barnehage angående barnehagestrukturen i Sel 

 

Våre barn går fem år i barnehagen før skolestart. Dette er av de første år der 

grunnlaget for hele læringsløpet og livsløpet legges. Uansett beliggenhet eller antall 

bygg, så skal kvalitet, utforming, plass og kostnad likestilles med prioritering av et 

skolebygg.  

 

 Flertallet stiller seg bak forslaget til kommunedirektøren om 1 ny barnehage på Nyhusom.                                                                                                          

Evntuelt alternativ 3b (NYBYGG Ottbragden og NY barnehage på ny tomt). 

Ingen ønsker å "flikke" på de to gamle barnehagene da de aldri vil bli funksjonelle og 

framtidsretta barnehagebygg verken for barn eller ansatte. Forslaget til 

kommunedirektøren er det som bidrar til en bærekraftig og helhetlig økonomi for 

kommunen vår. Dette medfører også en raskere prosess og at det blir innflyttingsklart i 

nye bygg innen 2023. De andre alternativene krever midlertidig drift i andre bygg/lokaler 

over flere år som blir ekstra kostnad for kommunen. 

 Enighet om at den største barnehagen MÅ ligge i sentrum. Sentrum er knutepunktet og 

tyngden på barnehagesøknader er i de sentrumsnære barnehagene. Vi skal serve alle, også 

de som ikke kjører bil. Dette handler om integrering og inkludering til barnets beste. 

 Tidsfaktoren er kritisk da eksisterende barnehager er så mangelfulle (viser til Norconsult 

sine rapporter- faktabasert).  Midlertidige løsninger i 5 år oppleves ikke forsvarlig og det er 

SVÆRT kostbart. Mange millioner "renner ut" pga. av midlertidige løsninger som blir 

krevende for ansatte, ledere, barn og foreldre. Arbeidsvilkårene, de fysiske 

arbeidsforholdene pr i dag, er langt fra tilfredsstillende, se rapport om manglende areal og 

fasiliteter i Norconsult sine rapporter. Alle dagens barnehager mangler gode arbeidsforhold, 

store mangler når det gjelder arbeidsplasser/kontor/møterom/garderober/grupperom for 

spesialpedagogiske opplegg blant annet.  

 Viktig å få fram alle kvalitetene en stor barnehage kan ha med god organisering. Ved god 

organisering vil det skape trygge og gode rammer i oppdelte avdelinger, der man kan dele 

opp i mindre grupper. Det fysiske miljøet ute og inne tilrettelegges for de ulike 

aldersgruppenes behov. En stor barnehage er mindre sårbar for endringer i personalet og 

drar nytte av høy og samlet kompetanse i et stort fagmiljø. Dette handler ikke minst om 

struktur og ressurser til spesialpedagogiske tiltak. 

 Det er mye bruk av nærmiljøet og de gode tilbudene rundt sentrum med gangavstand. Eks. 

trafikkopplæring, biblioteket, ukentlig opplegg på treningssenteret, svømmehall der vi har 

bla vanntilvenning, besøk til Selsro med sang og hygge - deriblant den årlige 

rullatorfestival, gangavstand til skolen for jevnlig tilvenning for veteranbarna, gangavstand 

til gardsbesøk, bruene rundt mm.  

 Viktig at den/de nye barnehagene blir framtidsrettet med tanke på evnt utbygging i senere 

tid.  

 Veldig viktig at ansatte blir hørt og tatt med under hele prosessen uansett valg av 

alternativ. Dette med tanke på hva en barnehage skal bestå av og bruken av rom og areal. 

 I koronatiden har utforming og fysiske tilstander i barnehagene blitt enda mer tydelig i 

forhold til ikke å tilfredsstille dagens krav. Det er få muligheter for tilpasninger pga 

manglende areal og bygningsmessige utfordringer. 
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