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Innspill til kommunaldirektørens budsjettforslag 2022,
fra Samarbeidsutvalget Valnesfjord barnehage.
Budsjettforslaget for 2022 ble behandlet i Samarbeidsutvalget for Valnesfjord barnehage
29.11.21
Utvalget har følgende innspill til forslaget:
• Reduksjon av en avdeling i Valnesfjord barnehage. Utvalget er kjent med at det er
nedgang i barnetall som er bakgrunnen for dette forslaget. Som kjent er det en stor
utfordring for kommunen som barnehageeier, å til enhver tid, tilpasse antall plasser til
behov. Utvalget ser at det er fornuftig å drive barnehagen så effektivt som mulig,
samtidig forventer vi at avdelingen igjen vil settes i drift ved behov.
• SFO ikke gir tilbud på skolefridager. Utvalget ser med bekymring på et redusert tilbud
i SFO. Det er foreldre som trenger tilsyn som ikke har familie eller andre som kan gi
barna tilsyn, i denne gruppen har vi også foreldre med samfunnskritisk yrker. Samtidig
ser vi at dette kan ramme barn i sårbare situasjoner som har behov for et tilbud når
skolen er stengt. Det kan også gjelde familier med sykdom eller andre utfordringer.
Utvalget vil gi følgene alternativer til stenging:
- Samarbeid mellom kretsene og et tilbud ved en sentral skole.
- Samarbeid mellom skolen og barnehagen, hvor barn med behov for
barnehageplass og barn som har et SFO – behov, samt ansatte SFO, samarbeider i
lokalene på skolen eller i barnehagen på skolefridagene. Dette forutsetter
selvfølgelig at føringer i lov om barnehage vedr. arealnorm følges.
- Redusert åpningstid på skolefrie dager. Dette vil gi foreldre mulighet til å være på
jobb deler av dagen, og unngår dermed fravær hele dager.

På vegne av Samarbeidsutvalget Valnesfjord barnehage
Cecilie Hagenes Thorsen, leder Samarbeidsutvalget
Brith Danielsen, styrer / sekretær.
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