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Hei,  
 

Her kommer klage på vedtaket om nedlegging av Vepsebolet barnehage, en del av Risenga 
Barnehager innen høringsfristen 12 Mars. Ut i fra frigitt informasjon, så er dette planlagt 
tidligst sommeren 2022, eller når velodromen og den nye barnehagen ved Risenga er ferdig. 
De som ønsker vil da kunne søke plasser på Læringsverkstedet på Risenga. Det blir sikkert 
ett superbra tilbud for noen, men passer kanskje ikke for alle. (Tekst også hentet med 
tillatelse fra Jon Kolderup Steen, og hans innlegg til Budstikka. Jon er far til 2 av barn som 
går/har gått i Vepsebolet barnehage, ref separate klager fra foreldre : YCDSBE, DVTHNM, etc ). 
 
Våre barn har hatt noen fantastisk år på Vepsebolet, og selv om mange ikke blir direkte 
berørt, så har dette skapt stort engasjement hos nåværende forelde og de som har hatt 
barn der tidligere. Dette engasjementet skyldes rett og slett hvor bra våre barn har hatt det, 
og den unike lokaliteten og læringskulturen i barnhagen. Og da er det synd at denne litt 
annerledes-barnehagen i ett ellers nok så strømlinjeformet kommunalt A4 tilbud, ikke 
lenger skal passer inn. 
 
Barnehagen ligger jo helt unikt til for de som bor i området, og mange kjøre langt for å være 
i akkurat denne barnehagen, fordi den er så unik, og miljøet helt fantastisk. Den er ikke det 
langt unna en bussterminal, en badebukt, en skog med opparbeidede leirplasser, et jorde 
hvor bonden på Wettre kjører opp skispor, parkeringsplasser nok til henting og levering, 
jordbærbonden Aaby som svinger innom med bær til barna, stabburet hvor nissen hviler og 
vekkes hver jul og ikke minst; er det ikke 3,5 kilometer unna, eller 7 minutter med bil, 37 
minutter på beina (uten barnevogn) til det nye forslaget Velodromen/Læringsverkstedet fra 
dagens barnehage?  
 
Mange av barna ved Vepsebolet digger å være nettopp barn på Vepsebolet barnehage. De 
digger hverandre, og de digger de som jobber der. Det har de så vidt jeg har skjønt gjort 
lenge før vi var heldige å få plass der for noen år siden. Den gangen Asker var Asker, og 
avdelingen var knyttet til barnehagen Hval Gård og hørte til en annen barnehagesone. 
Vepsebolet var riktig nok lillebror den gangen, men likefullt en del av familien. En familie 
med romslighet for å lære gjennom å oppleve og erfare i naturen og med stor takhøyde 
blant foreldre, ansatte og mellomledere.  
Ja, vi vet at bygningsmassen fremdeles er gammel, og at pauserommene ikke er i tråd med 
dagens krav. Ja, vi vet at det akkurat nå er noen få flere ledige plasser i hele 
barnehagesonen enn det er barn. Og ja, vi kjenner dokumentene, og jeg kjenner planene. 
MEN, vi kjenner også området, vi kjenner mange av dem som jobber der, og vi kjenner flere 
og flere barn. Barn med foreldre fra mange land og mange kulturer. Her leker og lærer hvite 
og mørke, jenter og gutter, store og småtroll fra Vollen, Blakstad, Vettre, Hvalstad og 
Konglungen. Det er ett New York i miniatyr hvor nysgjerrige barn fra hele verden møtes og 
løser verdensproblemer i trygge og tillitsfulle omgivelser.  



Jeg er usikker på hvor mange av dem som har kommet med innstillingen om nedleggelse og 
beslutningstakerne som faktisk har vært i Vepsebolet barnehage og de omkringliggende 
områdene? De områdene hvor hundrevis av kommunens yngste innbyggere har lært å 
tenne bål, bruke øks, sy, hoppe fra «bokhylla» på kjernehuset, oppdagelsesferd, sporjakt, 
sitte pent ved bordet, løse verdensproblemer og ikke minst være en god venn.  
Jeg forstår at det kan være spennende å flørte med en privat aktør med kjente profiler i 
prosjektledelsen som antagelig representerer et bra tilbud for mange. Det er sikkert kult å 
kunne tilby et tilbud i en sportslig retning til de aller yngste også, men for mange av barna 
på Vepsebolet, er jeg ikke sikker på om det virker spesielt tiltrekkende.  
 
Blakstad sykehus flytter etter hvert driften til Drammen, og området vil i løpet av 2025 være 
fritt for sykehusliggende drift. Det er nærliggende å anta at dette området kan bli en ny og 
spennende bydel  



for Asker med en blanding av ny og eldre bebyggelse. Med dette følger vanligvis innbyggere, 
små og store. Det er ikke sikkert at det blir ett nytt Fornebu hva barnefamilier gjelder, men 
det har absolutt potensiale til å bli et område som også tiltrekker seg denne gruppen hvis 
kommunen ønsker det.  
Spørsmålet mitt blir dermed nok så enkelt; ønsker kommunen i sitt videre arbeid med fokus 
på innovasjon og bærekraft å la humla suse og vepsen stikke på Vepsebolet i påvente av at 
nye og gamle askerbøringer flytter inn på området? Hva med å stabilisere, modernisere og 
posisjonere seg i kjente og kjære omgivelser før alle innflytterne kommer? De første kan 
være på plass allerede i 2026-27!  
Det er per i dag ikke relevante tilbud i geografisk nærhet til dagens barnehage for de som av 
ulike årsaker ikke kan eller vil la barna begynne på toppen av den nye Velodromen. På 
toppen av det store mørke hullet i skyggenes dal hvor ingen kanskje skulle tru at nokon ville 
bu. Å lokke med dette som en alternativ barnehage tror jeg neppe fungerer som honning på 
mange av barna fra kjernehuset, epleblomsten eller honningtoppen, barna fra Vepsebolet! 
 
Jeg har siden Vepsebolet barnehage ble en del av Risenga barnehagesone i økende grad 
fryktet avvikling av driften ved barnehagen. Dette til tross for foreldre 
møter/informasjonsmøter med barnehagen høst 2019 der det ble gitt tydelig inntrykk for 
noe helt annet; driften skulle fortsette som før. Under de tre første kvartalene i 2020 synes 
jeg at avstanden til ledelsen i sonen virket større, og under foreldremøtet på 
Honningtoppen i oktober 2020 spurte jeg derfor om det forelå planer om en avvikling? Og 
svaret var at det ikke forelå noen konkrete planer om det. Det gjorde det antagelig ikke, selv 
om kartleggingen var godt i gang og innstillingen var bare noen uker unna.  
Uansett ble overraskelsen noe større enn nødvendig da vi en fredag ettermiddag i 
desember, fikk informasjon om at barnehagen var foreslått nedlagt allerede neste sommer, 
eller når den nye private barnehagen til Læringsverkstedet står klar på Risenga. Det blir 
antagelig et fantastisk tilbud for mange små og store, men virker likevel nokså fjernt fra 
Vepsebolet, både hva lokalisering og ikke minst hva læringskulturen gjennom mestring i 
naturlige omgivelser angår. 
 
Jeg har vanskelig for å forstå hvordan det eksisterende tallgrunnlaget kan åpne for å legge 
ned noen av avdelingene som ligger i området rundt Vepsebolet, selv etter en åpning av den 
nye enheten til Læringsverkstedet. Jeg har enda større utfordringer med å forstå hvordan 
dere kan gi et tilsvarende eller bedre tilbud til alle de som har lært "å leve livet" i sus og dus 
på Vepsebolet? I et åpent, utforskende og inkluderende miljø hvor barna og voksen feiler og 
lærer av det. Prøver på nytt igjen og lærer mer. Ved sjøen, i sjøen, i skogen og trærna, i 
gjørma, vikinghuset, finstua, på uthustaket, i drivhuset, museet i kjelleren, eplehagen, 
fotballbanen, ved elva eller på bussen, på båttur med Rigmor, ved seilforeningen, på 
leirplassen, på sporjakt, øyene rundt, på kanefart, julemarked, 16.mai tog, stabburet med 
nissen, på "dassene" eller bærbuskene med vepsebol.  
 
Ja, barnehagen er både gammel og sliten, men jammen byr den og området rundt på 
fantastiske muligheter. Det sørger blant annet mange fantastiske ansatte for. Hva skjer 
forresten med dem i det kommende året og hvor mange av dem vil ta sjansen på å bli med 
tiden ut hvis Vepsebolet eventuelt legges ned? Det er vel heller ikke spesielt attraktivt å 
søke plass i en barnehage som er innstilt nedlagt fra dets egne administrative ledere? De 
ansatte elsker også barnehagen, akkurat som den er ☺ 



 
Det er naturligvis spennende at en ny privat aktør med kjente fjes i prosjektledelsen skal 
lage en moderne barnehage på toppen av et område ingen så langt har ønsket å bruke til 
noe. Det vil på sikt antagelig skje mye i området mellom blomsterpakkeriet og ishallen, og 
noen av barna som bosetter seg i området vil sikkert benytte seg av det nye tilbudet 
Læringverkstedet vil tilby i sin filial på Risenga. 
 
Men vil ikke det samme snart skje i området rundt Vepsebolet? I Askers flotteste område? 
Det ville kanskje oppfattes som fremoverlent og fremsynt å sikre en tilstedeværelse for en 
kommunal barnehage i det som i løpet av noen får år, vil kunne bli et av Viken fylkes mest 
spennende utviklingsprosjekter. Er det ikke riktigere å nå være litt Ole Brum og tenke; "ja, 
takk. Begge deler."? Selv om Risenga barnehagesone over tid og lenge før Vepsebolet ble en 
del av den, har slitt med betydelige underskudd. 
 
Når det ser ut til at Espira Blakstad per november 2020 ikke har ledige plasser, og de 
nærmeste barnehagene heller ikke har det, blir det vanskelig å forstå det egentlige motivet 
for nedstegning. Passer ikke den uformelle tonen og frihetsfølelsen barna opplever der inn i 
kommunens A4-strømlinjeformede drift? 
 
Selv er jeg foreldre til 3 barn som har levd og lever livet i det de omtaler som "verdens beste 
barnehage" synes jeg det er vanskelig å ikke engasjere seg når jeg ikke forstår det rasjonale 
bak innstillingen. Vi har selv vært innom 3 andre barnehager, og det var først når vi kom til 
Vepsebolet barnehage at vi forstod hva som virkelig var en god barnhage, og hvor utrolig 
viktig dette stedet og de fantastisk menneskene som jobber der er. De har vært med å gjøre 
våre små til gode mennesker, med trygge nære relasjoner til de andre barna, som de holder 
på selv i dag, selv om de tilhører ulike skole kretser. Og det er denne kjerneverdien vi er så 
redd for å miste, hvis nedleggingsforslaget blir vedtatt.  
 
Se vedlagt signatur fra foreldre på Vepsebolet MOT nedlegging av Vepsebolet barnehage. 
 
. 
Mvh 
Anne-Grethe G. Reichelt FAU/SU – Vepsebolet barnehage, avdeling Honningtoppen.  
Skrevet på vegne av foreldregruppen ved Vepsebolet barnehage.  
 
Anne-Grethe G. Reichelt, Dr.Philos. 
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