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Høringssvar til Temaplan for Barnehage- og skolekapasitet 2021-2033

I Temaplan for Barnehage- og skolekapasitet 2021 til 2033 foreslås det å nedlegge Vepsebolet barnehage, og at
plassene skal erstattes av ny privat barnehage i Velodrom-bygget i Langenga. For oss som foreldre til barn i
Vepsebolet barnehage fremstår dette forslaget som et svært dårlig alternativ til dagens situasjon.

Barna som går i Vepsebolet barnehage er i all hovedsak bosatt i de store rekkehusområdene i  Blakstad
hageby/Gudolf Blakstads vei/Husjordet, og i de nærliggende eneboligområdene på Blakstad. En svært stor andel av
familiene i barnehagen har i dag gangavstand til barnehagen. Selv om den nye planlagte barnehagen er plassert i
samme «sone» som Vepsebolet, er den i praksis ikke i geografisk nærhet. Sonene er en kunstig administrativ
inndeling, og kan ikke benyttes for å beregne hvor pressområdene på barnehager vil være. For mange foreldre i
Vepsebolet barnehage vil det være vel så naturlig tilhørighet til barnehagene på Østenstad og Gullhella som til
Risenga-området. En plass i barnehagen i Velodrom-bygget vil i praksis ligge svært langt ned på ønskelisten hos
familiene som i dag har plass i Vepsebolet barnehage, og fremstår ikke som noe reelt alternativ.

I høringsutkastet skrives det at Asker kommune prioriterer miljømessig bærekraft, og har som mål å redusere
transportbehovet og gjøre det enklere å gå, sykle og reise kollektivt. Slemmestadveien er en spesielt belastet
transportåre, der det vil være gunstig om flest mulig benytter seg av disse alternativene. Vepsebolet barnehage ligger
ideelt plassert for dette formålet, ved å både være geografisk nær store boligområder, samtidig som den ligger ved
knutepunktet Blakstad bussterminal med svært gode forbindelser både for de som reiser i retning Asker sentrum og
de som reiser mot Bærum og Oslo. Ved bytte av barnehageplass til Velodrom-bygget, vil man i praksis tvinge alle
de foreldrene som i dag benytter seg av gange/kollektivt til barnehage og jobb over til bilbruk.

Side 1 av 3702516, Asker kommune



I høringsutkastet er det, til sammenlikning, for Borgenområdet argumentert som følger:  «Mange familier i
Borgenområdet er avhengig av nærhet til tilbudet, og det er særlig viktig
at kapasitet blir opprettholdt og utviklet. Søndre Borgen barnehage har lokaler i bygget for Søndre Borgen akutt- og
korttidsavdeling (Velferd avd. Helse- og omsorg). Det er avgjørende at barnehagens sikres nye lokaler i det nye
velferdsbygget.» Det er uklart hvorfor dette gjelder for Borgenområdet, men at familiene Blakstadområdet
tydeligvis ikke har noe behov for nærhet til tilbudet. Søndre Borgen barnehage ligger geografisk nærmere den nye
barnehagen i Velodrom-bygget, og det fremstår uforståelig hvorfor det er avgjørende at denne beholdes på samme
sted, samtidig som foreldrene i Vepsebolet barnehage forventes å øke reiseveien vesentlig.

Det skrives også at kommunen ønsker å utnytte kapasitet i eksisterende barnehager så langt det er mulig, at det er
ønskelig å sikre jevn fordeling av private og kommunale barnehager, samt at det er et politisk ønske om å bevare
mangfoldet i sektoren med både små og store barnehager. Dette fremstår i stor grad som tomme ord sett opp mot
den planlagte nedleggelsen av Vepsebolet. Her legges en mindre, kommunal barnehage ned og erstattes av en stor,
ny, privat barnehage. Dette vil redusere mangfoldet i Asker kommunes barnehagesektor, og gi en større dreining i
retning private barnehager, som allerede i dag totalt sett har over 63% av plassene i kommunen. I tillegg gir det en
dreining i retning flere store barnehager, noe som fremstår som gjennomgående i høringsutkastet.

Selv om selve barnehagebygget til Vepsebolet barnehage er gammelt, og har utfordringer med tanke på dagens krav
til personalrom etc., har området stort potensial og mange muligheter for nybygg/utvidelser. At leieavtalen går ut i
forbindelse går ut i forbindelse med at Blakstad sykehus´ virksomhet overføres til nytt anlegg i Drammen,
fremstilles i høringsutkastet som en begrunnelse for nedleggelse. Dette bør heller sees på som en mulighet for at
kommunen kan erverve tomter i området, og gjøre de nødvendige oppgraderinger og utvidelser. Selv om planene for
Blakstadområdet ikke er offentliggjort, er det ikke usannsynlig at det vil bli en grad av boligutvikling i dette området
etter at sykehuset flyttes. Dette vil i så fall uansett gi behov for flere barnehageplasser i området. Å gjøre dette i
forbindelse med en veldrevet eksisterende kommunal barnehage som Vepsebolet bør være mye mer gunstig enn å
legge ned Vepsebolet nå, for så om noen år få behov for en ny barnehage på samme sted.

Totalt sett fremstår Vepsebolet barnehage som en barnehage som oppfyller de aller fleste av kommunens
prioriteringer.
Det er en middels til liten kommunal barnehage, som bidrar til å bevare mangfoldet i sektoren og opprettholde jevn
fordeling av private og kommunale barnehageplasser.
Barnehagen ligger nært både større boligområder og kollektivknutepunkt, som bidrar til å redusere transportbehovet
og gjøre det enklere å gå, sykle og reise kollektivt.
Barnehagen har et stort spenn i sosial demografi. Inntaksområdet spenner fra rimelige leiligheter og mindre
rekkehus, til store eneboliger i området mot Konglungen. Barnehagen rommer familier med variert bakgrunn, som
kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

I tillegg til dette, er vi som foreldrene i Vepsebolet barnehage svært fornøyde med vår barnehage. Selv om selve
barnehageområdet kanskje kan fremstå som gammelt og utdatert, er ikke dette det viktigste for barna.
Personalgruppen i Vepsebolet barnehage er trygg og stabil, og gir en svært god hverdag for barna. I tillegg gir
beliggenheten av barnehagen unike muligheter for bruk av naturen og nærmiljøet, som aldri vil kunne erstattes av en
stor barnehage i et mer sentrumsnært strøk. I Vepsebolet barnehage kan man åpne porten og la barna løpe ut og leke
i de omkringliggende eplehagene, uten å være redd for trafikk. Nærheten til både skogen og sjøen brukes daglig av
barnehagen, og barnehageområdet utvides i praksis av en stor og spennende leirplass i skogen. Alt dette kan nås
uten å krysse en eneste trafikkert vei. Barnehagen ligger vakkert og solrikt til, noe som gjør at barna slipper å slite
rundt på isen hele våren, som er tilfellet i svært mange andre barnehager. Men disse faktorene, som er så viktige for
oss som brukere av barnehagen, er vel også dessverre grunnen til at dette området i fremtiden heller prioriteres til
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utbygging av dyre boliger fremfor barnehagedrift.

Med hilsen
Linn Kulberg Knutsen, mor til barn i Vepsebolet barnehage

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon

Offentlig høring - høringssvar

Side 3 av 3702516, Asker kommune


