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Høringssvar

Vi er en gruppe foreldre som vil protestere mot forslaget om å legge ned Vepsebolet barnehage. Vi har forståelse for
at barnehageplasser må kuttes når det er for mange. Vi er også kjent med at bygningsmassen krever rehabilitering.
Men vi vil mene at Vepsebolet gir barna en mulighet til utfoldelse som er sjelden vare og ikke like lett kan
gjenskapes andre steder.

I Vepsebolet lever barna med naturen som lekeplass og årstidene som pedagogisk drivkraft. Den er plassert akkurat
slik man ønsker at barna skal ha det. Trygt blant store eplehager, jorder, gamle gårdsbygninger, strand og skog.

Hvilket privilegium å ha så stor plass, sol, utsikt, nærmiljø, variasjon – og et omsorgsfullt personale som i årtier har
bygget opp en lang rekke fine tradisjoner som barna gleder seg til. Vi opplever at Vepsebolet har klart å fylle
behovene til våre ulike barn – fra stabbende ettåringer til utforskende førskolebarn – på en fantastisk måte. De av
oss som har hatt barn i andre barnehager ser de store fordelene med Vepsebolet og ser på forslaget om nedleggelse
med forundring.

Vepsebolet har en variert tomt og omkringliggende områder med ulendt terreng som lett kan tas i bruk. I
Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer, står det å lese at natur gir barna de
beste lekemuligheter og lek krever variasjon i terreng. Vepsebolet gir barna muligheter til dette.

Uteområdet på Vepsebolet er stort i forhold til antall barn, har gode solforhold og helling. De store barna klatrer i de
gamle trærne og de minste øver på motorikken i bakken. Alle barna har glede av Vikinghuset, den uthulte eika,
trebåten, drivhuset med tomater, ripsbusker og den korte turen til leirplassen i den store eventyrskogen.
Uteområdene i Vepsebolet vitner om en kultur og vilje til å lage ting og utfolde seg og bruke omgivelsene.
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Barnehagens nærhet til sjø og skog gjør den også godt rustet til å møte utfordringene med klimaendringene. Det er
som kjent varmere og mer regnfulle perioder enn før hvilket krever mer av personalet for at barna skal få en variert
og fin hverdag.

Vi husker den varme sommeren i 2018. Hvordan fyller man dagene etter uker med stillestående luft og 30 grader?
Joda, skyggelue, vannflaske, solbeskyttelse og vannlek hjelper på. Men i Vepsebolet sa man: «Vi stikker ned i
Blakstad-bukta og bader og fisker krabber», eller «Vi tar oss en tur i skogen» for å få skygge og ly fra de vakre
løvtrærne. Også når vinteren er regnfull og kald, gir skogen ly og utfordring for barna.

Vi vil oppfordre kommunen til å tenke løsninger for Vepsebolet. Går det an å profilere barnehagen som en
utebarnehage med sin unike plassering ved sjø, skog og kulturlandskap? Går det an å tilby noen pendlerparkeringer
siden det ligger rett ved Blakstad terminal? Hva med utbyggingen på området til Blakstad sykehus, vil det komme
flere barn i barnehagesonen?

Vepsebolet er den type barnehage vi ønsker for våre barn som gir trygghet og utfoldelse. Vi ber om at beslutningen
utsettes til alternative gode løsninger foreligger.

Se for øvrig underskrifter innsendt av Anne-Grethe Gamst Reichelt samt kommentar i Budstikka, signert Jon
Kolderup-Steen, aka pappa'n til Sindre (https://www.budstikka.no/debatt/siste-stikk-for-vepsebolet-
barnehage/630029!/)

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon

Offentlig høring - høringssvar

Side 2 av 2702516, Asker kommune


