
Høringssvar - Temaplan for Barnehage- og skolekapasitet 
 
 
 
Viser til kommunens temaplan for barnehage og skolekapasitet på side 28: 
 
Strategi: Asker kommune sier opp leieavtalen for Vepsebolet barnehage og driften opphører 
ved etablering av Læringsvekstedet Velodromen idrettsbarnehage.  
 
Videre kan vi lese at det foreslås at plassene i kommunale Vepsebolet barnehage kan inngå 
i Læringsverkstedet Velodromen barnehage. 
 
Basert på tilgjengelig informasjon er det vanskelig å se at et barnehagetilbud tilknyttet 
Velodromen kan være en tilfredsstillende løsning. Den vil for mange av brukerne av 
vepsebolet ligge så langt unna at transport til/fra forutsetter bilbruk; den vil ligge i en annen 
skolekrets enn den de fleste av barna i Vepsebolet sogner til; området vil sannsynligvis være 
en byggeplass i lang tid, og det er vanskelig å se for seg tilfredsstillende utearealer. 
 
Temaplanen sier ikke noe konkret om når Vepsebolet barnehage skal legges ned. Dette 
fører til usikkerhet og manglende forutsigbarhet både for barna og de ansatte i barnehagen. 
Det eneste som fremgår av temaplanen er at leiekontrakten for Vepsebolet utløper i 
2024/2025, da sykehusets virksomhet planlegges flyttet til Drammen. Videre fremgår det at 
kommunen sier opp leieavtalen og at driften av barnehagen opphører ved etablering av 
"Læringsverkstedet Velodromen idrettsbarnehage." På utbyggers hjemmeside fremgår det at 
barnehagen skal være ferdig høsten 2022.  
 
Det er en ikke ubetydelig forskjell om Vepsebolet barnehage legges ned fra august 2022 
kontra 2024/2025. Mener kommunen at det er Læringsverkstedet Velodromen barnehage, 
som ligger utenfor Blakstad skolekrets, som skal erstatte Vepsebolet barnehage fra dette 
tidspunktet? En av føringene i kommuneplanens samfunnsdel er å redusere innbyggernes 
behov for bil for å komme seg til bl.a. barnehage. Dette er i så fall ikke forenelig med å tilby 
barna fra Vepsebolet en plass i barnehagen tilknyttet Velodromen.  
 
En løsning som skaper mer forutsigbarhet for både barna og de ansatte er at kommunen 
opprettholder driften i Vespebolet ut den perioden den opprinnelige leieavtalen løper, dvs. til 
2024/2025, uavhengig av ferdigstilling av barnehagen i tilknytning til Velodromen.  
 
Ved nedlegging av Vepsebolet barnehage vil det ikke lenger være noen kommunale 

barnehager i Blakstad skolekrets. Samtidig som flere av kommunens barnehager planlegges 

opprustet og/eller utvidet, er Vepsebolet den eneste barnehagen som vurderes nedlagt. 

Temaplanen bør tydeliggjøre hvilke vurderinger som ligger til grunn for å legge ned 

Vepsebolet barnehage, som innebærer at barna mister barnehagetilbudet i nærområde og 

skolekrets.  

Den lille, trygge Vepsebolet barnehage på Blakstad med nærhet til flotte naturområder – 

kulturlandskap, sjø og skog, passer kanskje ikke inn i kommunes planer om effektivisering av 

barnehagetilbudet, men læringen, relasjonene og opplevelsene barna får i denne 

barnehagen kan ikke erstattes på taket av en velodrom i Langenga.  

Vennlig hilsen, 

Simon Rye, pappa. 

 


