
Høringssvar Temaplan barnehage- og skolekapasitet 

Samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene; Borgen, Brendsrud, Søndre Borgen og 
Østhellinga har samlet seg om dette høringssvaret. Borgensonen barnehager tilhører 
Innsatsområde 2 - Asker sentrum i denne planen - og det er dette vi ønsker å uttale oss om.  

Temaplanen og kunnskapsgrunnlaget påpeker og dokumenterer at ulikheter er ujevnt 
fordelt i kommunen. Borgensonen barnehager ligger i et område med særskilte utfordringer 
med tanke på sosioøkonomiske forhold og det er en høy andel minoritetsspråklige familier. 
Det er store forskjeller på Borgen med tanke på inntekt og utdanning. Hagaløkka skole 
uttaler at de har om lag 50 – 60 % minoritetsspråklige barn. I de kommunale barnehagene på 
Borgen har denne andelen vært betraktelig større, da majoritetsbefolkningen velger private 
barnehager med egne vedtekter. Det er dermed veldig stor forskjell på fordelingen av barn 
som tilhører majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen i de kommunale 
barnehagene kontra de private barnehagene i vår sone.  

De kommunale barnehagene har gjennom flere år arbeidet systematisk med å øke kvaliteten 
og dermed bli attraktive også for majoritetsbefolkningen. Dette er noe vi de siste årene har 
sett gode resultater av ved at vi i Søndre Borgen barnehage per i dag har en fordeling 
tilsvarende Hagaløkka skole. Dette er vi nå redd for at kan ødelegges.  

Søndre Borgen barnehage har til nå holdt til i underetasjen på sykehjemmet. Temaplanen 
understreker at det er avgjørende at barnehagen sikres nye lokaler i nytt velferdsbygg. Dette 
er ikke lenger tilfelle. Søndre Borgen barnehage vil fortsette å være i sine midlertidige 
lokaler i underetasjen på eksisterende sykehjem. I tillegg får barnehagen nå forringet kvalitet 
da lokalene gjøres om slik at det ikke blir noe visuell kommunikasjon mellom inne-  og 
uteområdet da uteområdet flyttes. Det vil i tillegg bli byggeaktivitet og tilhørende støy på 
barnehagens nåværende uteområde.  

Temaplanen trekker frem bærekraftsmålene Asker er tuftet på. Under god utdanning er et 
av delmålene at Askersamfunnet har inkluderende og trygge oppvekstmiljøer med leke- og 
læringsarenaer som fremmer sosial kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse. Dette 
delmålet er i sterk kontrast til det vi nå opplever blir realitet i Søndre Borgen barnehage. Vi 
ser at de midlertidige lokalene og tilhørende uteområde ikke blir en god og trygg arena og at 
byggestøy som vedvarer over år ikke er helsefremmende for barna som går i barnehagen - ei 
heller de ansatte. 

Søndre Borgen har som de andre kommunale barnehagene på Borgen tatt et stort ansvar på 
vegne av Asker for at også våre barn sikres barnehager av god kvalitet slik at vi kan leve opp 
til delmålene under bærekraftsmålet: God utdanning; 

 Askersamfunnet sikrer inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremmer 
muligheter for livslang læring for alle.  

 Alle barn har tilgang til barnehage av god kvalitet som bidrar til trygghet, utvikling og 
læring, og som forbereder barna til å begynne i grunnskolen. 

Barnehagen har opparbeidet seg stor kompetanse på å jobbe med barn og familier med 
sammensatte og komplekse utfordringer. Det er jobbet systematisk for å bli en arena for å 



utjevne forskjeller slik at barna i våre barnehager kan få de beste forutsetninger for å nå sitt 
potensiale. For å være en arena for å utjevne forskjeller er det viktig med god kvalitet. Gode 
fysiske lokaler, ansatte med god kompetanse og en variert barnegruppe er viktige 
forutsetninger for å få til god kvalitet.  

Barnehage- og skolekapasitet sikres gjennom ulike strategier. Temaplanen legger 
bærekraftsmålene til grunn når de tverssektorielle utfordringsområdene, sosial ulikhet, 
transport og mobilitet og forbruk og ressursforvaltning skal løses. Det slås også fast at 
manglende kapasitet på Borgen i liten eller ingen grad avhjelpes av ledig kapasitet i 
nærliggende soner som Solvang og Risenga. Mange av familiene på Borgen er avhengige av 
nærhet til tilbudet og er lite mobile. Ny Østhellinga barnehage ved Bondi stasjon vil heller 
ikke være et alternativ for mange av familiene som i dag er i Søndre Borgen barnehage på 
grunn av manglende mobilitet. Det er derfor avgjørende at det bygges en ny permanent 
Søndre Borgen barnehage i umiddelbar nærhet til nåværende barnehage.  

Ved forringet kvalitet i Søndre Borgen er det familiene i majoritetsbefolkningen som 
forsvinner. Vår frykt og antagelse ser vi allerede i årets opptak. Det er kun en søker fra 
majoritetsbefolkningen som har Søndre Borgen barnehage som første valg, og vi har også 
barn fra denne gruppen som har søkt seg vekk fra Søndre Borgen på grunn av kommende 
byggeaktivitet og forringede lokaler. Det er også en reell frykt at vi mister godt kvalifiserte og 
kompetente medarbeidere hvis det ikke snarlig kommer en permanent og god løsning. Det 
er utfordrende å rekruttere barnehagelærere til kommunale barnehager i dag på grunn av 
lite konkurransedyktige betingelser. Hvis vi heller ikke klarer å beholde de vi har på grunn av 
fysisk krevende arbeidsforhold og manglende kapasitet til å dekke barnas behov, vil det føre 
til dårlig kvalitet. Når barnehagen ikke lenger er attraktiv for de mest mobile, vil forskjellene 
forsterkes istedenfor å utjevnes. Det er lite bærekraftig for Askersamfunnet.  

God utdanning er den viktigste faktoren for sosial mobilitet. God utdanning starter i 
barnehagen. Forskning slår fast at høykvalitetsbarnehager er en avgjørende faktor å utjevne 
forskjeller og er særdeles viktig for de mest sårbare barna.  
 
Det er økonomisk bærekraftig å investere i høy kvalitet for brukergruppen til Søndre Borgen 
barnehage. Høy kvalitet får man ved å ha godt kvalifisert personale, gode fysiske lokaler og 
en god balanse i barnegruppene. Dere politikere kan gjennom denne planen påvirke den 
sosiale bærekraften ved at dere legger til rette for nærmiljøutvikling og likeverdig 
barnehage- og skoletilbud for alle barn og unge uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Vi 
håper at det er politisk vilje og forståelse for at det betyr at ny permanent Søndre Borgen 
barnehage må bygges umiddelbart og den må bygges i nærheten av eksisterende barnehage.   
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