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Temaplan for barnehage- og skolekapasitet 2021-2033

Med bakgrunn i at kommunen ønsker at vi som borgere og brukere engasjerer oss i dette arbeidet, kommer jeg med
følgende innspill til høringen hva innstillingen om nedlegging av Vepsebolet barnehage spesielt gjelder og hva
kompetansen til arbeidet på vegne av kommunalsjefen generelt angår.

Jeg tillater med å sitere fra høringsutkastet: «Formålet med Temaplan for barnehage- og skolekapasitet er å bidra til
at kommunen lykkes i målsettingen om å ha Rett bygg - på rett sted – til rett tid. Temaplanen skal gi føringer for
hvordan vi kan løse utfordringene med å utnytte de barnehage- og skolebyggene vi har i kommunen, og hvor det er
behov for å gjøre andre grep som for eksempel å bygge nytt eller endre kretsgrenser. Boligproduksjonene er også
ujevnt foredlet. Mesteparten av utviklingen kommer i tre områder, det er på Vestre Billingstad, Høn/Landås og i
Slemmestad. Dette gjør at det er ulike behov for størrelse og lokalisering av barnehager og skoler.»

Bakgrunnen for ovennevnte hypotese er i beste fall naiv, men på objektivt grunnlag bare mangelfull. Områdene i
Vollen, Vettre og Blakstad, nedslagsfeltet til Vepsebolet barnehage, er gjenstand for noen av de største økningene i
Asker kommune hva eiendomspriser gjelder. Etterspørselen etter boliger er med andre ord større enn tilbudet i
regionen hvor den foreslåtte barnehagen ligger. Barnehagen har siden 2004 vært lokalisert i samme bygninger med
tilsvarende eller færre boliger i nærområdet. Det samme området har de to siste årene hatt større utbygginger av
boliger  i Blakstadmarka, ved Vettre, igangsatt utbygging av boliger ved Vollen Marina og igangsatt prosjektering
av flere hundre boenheter på området Blakstad sykehus.

Det overrasker meg på et generelt grunnlag at Asker kommune dessverre med en av landets høyeste skatteinnganger
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pr capita ifølge deres eget innspill til høringsutkastet «har mange gamle og slitte barnehagebygg med og lite
funksjonelle løsninger og oppgraderingsbehov. Noe har blitt delvis oppgradert eller er planlagt oppgradert for å
imøtekomme de nye kravene.» Her er det med andre ord noen som i beste fall har sovet i timen – over lang tid!

Det pekes videre i høringsutkastet på at: «Fra 2028 må kapasitet i Asker sentrum økes da utbyggingen ved
Høn/Landås gir befolkningsvekst i sentrumsområdet. Det er plan for areal til barnehage i området. Størrelsen på
barnehagen bør sees opp mot kapasitet i Solgården barnehage som består av flere eldre bygninger av mer eller
mindre midlertidig karakter. I Risenga er det plan for ny privat barnehage som en del av velodrom-bygget.
Læringsverkstedet er samarbeidspart for utbygger. Prosjektet vil innlemme Læringsverkstedet Risenga barnehage
som i dag holder til i en eldre, leid bygning. Det foreslås at plassene i kommunale Vepsebolet barnehage kan inngå i
denne nye barnehagen i området hvor kapasiteten ellers er god. Det er også planlagt noen boliger nær velodromen.
Vepsebolet barnehage holder til i en eldre bygning som leies av helseforetaket ved Blakstad 27 sykehus. Bygget er
gammelt og har begrenset levetid som barnehage med dagens krav til leke- og oppholdsareal og personalfasiliteter.
Leieavtalen går ut i 2024-25 da sykehusets virksomhet overføres til nytt anlegg i Drammen. Det er ett års oppsigelse
i leieavtalen og kan sies opp til ny barnehage er på plass. Læringsverkstedet er positive til et samarbeid med
kommunen om overføring av plasser der dette er ønskelig fra brukernes side.»

Bygningen Vepsebolet barnehage benytter er til orientering den samme som kommunen etablererte barnehagedrift i
for snart 20 år siden og området stemmer også godt med terrenget fremdeles. Jeg har siden Vepsebolet barnehage
ble en del av Risenga barnehagesone i økende grad fryktet avvikling av driften ved barnehagen. Dette til tross for at
mange i barnehagen sikkert husker at virksomhetsleder sammen med tidligere avdelingsleder i et informasjonsmøte
høsten 2019 ifm overgang til ny barnehagesone, tydelig ga uttrykk for noe helt annet; «driften skulle fortsette som
før...»

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.

Vi har vært og er svært fornøyd med den jobben som gjøres hver dag på Vepsebolet av de som jobber der, med god
hjelp og støtte til små og mellomstore beslutninger fra enhetsledere/avdelingsledere. De har så vidt jeg kan se, vært
tett på og kjapt fulgt opp de ønsker og ideer som har kommet i en krevende tid hvor mye av arbeidsdagen går til
med til koronarelaterte spørsmål og utfordringer og ikke minst videresending av eposter om dette.. Dette er med
andre ord ikke en kritikk av den daglige driften og menneskene bak denne, men snarere et uttrykk for en stor
skuffelse i forhold til ledende beslutninger om de større linjene. Den største beslutningen en barnehage, eller en
hvilken som helst annen organisatorisk enhet kan stå overfor er antagelig; å være eller ikke være.. Å spise eller bli
spist.. Å leve eller dø..

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 kommunen 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, øyene rundt, på kanefart, julemarked, 16.mai tog, stabburet med nissen,
på "dassene" eller bærbuskene med vepsebol.
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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 og dette gjenspeiles
antagelig i tallene for høsten 2021 hvor en ser for seg 27 store barn og 10 små barn.

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. Ifølge rykter med unntak av en mindre rådyrfamilie
som måtte søke nye beiteområder da utbyggingen av Risenga trengte plassen til lagring av masser.
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 Læringsverkstedet 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 også 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 pr november 2020 ikke har ledige plasser, og de nærmeste barnehagene heller
ikke har det, blir det vanskelig å forstå det egentlige motivet for innstillingen kommunalsjefen har kommet med. Har
Vepsebolet blitt et "hår i suppa" i Risenga barnehagesone? Passer ikke den uformelle tonen og frihetsfølelsen barna
opplever der inn i kommunens A4-strømlinjeformede drift?

Det kan til orientering se ut som administrasjonen i liten eller ingen grad har involvert de sentrale og lokale
tillitsvalgte i prosessen med høringsutkastet hvilket vil være et brudd på de avtaler som foreligger om
medbestemmelse i slike belastende prosesser. Det ser heller ikke ut til at FAU eller SU i nevneverdig grad er
informert eller involvert i arbeidet med denne høringen hvilket også representerer et uheldig veivalg fra
kommunalsjefens side. Jeg drister meg på bakgrunn av dette å spørre om i hvilken grad mellomledere og
medarbeidere er involvert i prosessen kommunalsjefen har igangsatt?

Jeg bestrider med dette konklusjonen i innstillingen fra bestillingsverket for kommunalsjefen for barnehager i Asker
kommune hva nedleggelse av Vepsebolet angår og tillater meg å dele følgende hjertesukk;

Siste stikk for Vepsebolet barnehage?

Sola skinner, og våren er i anmarsj. Det ser ut til å bli en litt annerledes vår i år også, men summingen fra barnerop,
gledeshyl og av og til litt sorg, høres i området rundt Vepsebolet barnehage ved Blakstad sykehus. Fuglene kvitrer,
de første blåveisene gjør seg klare til opprykk i solhellingene, og isen i bukten har drevet til sjøs og smeltet. Idyllen
er fullkommen, og stemningen er magisk. Hmmm… Simsalabim… Vipps - så er både stemningen og idyllen borte.
Som ved et trylleslag på en fredag ettermiddag for noen uker siden kom meldingen om at Vepsebolet barnehage er
foreslått nedlagt. Denne litt annerledes-barnehagen i ett ellers nok så strømlinjeformet kommunalt A4 tilbud, passer
ikke lenger inn! Ett drøyt år inn i en ny soneinndeling for barnehagene etter kommunesammenslåingen er kjennelsen
tilsynelatende klar; siste stikk på Vepsebolet blir sommeren 2022. Men frykt ikke, den nye «sportsbarnehagen» på
toppen av velodromen ved Risenga blir et godt alternativ for de som trenger plass til barna. Det er nemlig ikke så
mange ledige plasser i de øvrige barnehagene i nærområdet akkurat nå.
Hmmm.. igjen! Risenga? Velodrom? Skal ikke den ligge i det store mørke «hullet» mellom Vettre og Risenga? Der
ingen skulle tru at nokon kunne bu? 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,
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jordbærbonden Aaby som svinger innom med bær til barna, stabburet hvor nissen hviler og vekkes hver jul og ikke
minst; er det ikke det 3,5 kilometer unna, eller 7 minutter med bil, 37 minutter på beina (uten barnevogn) 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, jeg vet at bygningsmassen fremdeles er gammel, og at pauserommene ikke er i tråd med dagens krav. Ja, jeg vet
at det akkurat nå er noen få flere ledige plasser i hele barnehagesonen enn det er barn. Og ja, jeg kjenner
dokumentene, og jeg kjenner planene. MEN, jeg kjenner også området, jeg kjenner mange av dem som jobber der,
og jeg 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 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, 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!

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon
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