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Høringssvar

Samlet svar for Folkestad, Klokkarstua og Røyken barnehager som utgjør en virksomhet.
Standard på barnehagenes lokaler:
Lokalene til barnehagene varierer i standard, det samme gjelder barnehagenes uteområder. Standarden er generelt
dårlig, men vi velger å trekke fram de tre byggene som har et umiddelbart behov for oppgradering.
Røyken barnehage:
Det er vedtatt å bygge ny barnehage og dette arbeidet er nå satt på vent til 2024. Det er gjennomført et
mulighetsstudie med tanke på ny lokalisering.
Bygningen er svært nedslitt, har en dårlig standard og er ikke lenger funksjonelt. I tillegg har barnehagen et lite
uteområde som trenger oppgradering. Barnehagen mangler funksjonelt kjøkken tilpasset barnetallet.
Tiltak:
1)Følge opp mulighetsstudie med befaring sammen med virksomhetsleder, slik at man kan nyttiggjøre seg den
informasjonen som allerede foreligger. Utarbeide en framdriftsplan for utbyggingen.
2)Undersøke mulighetene for å disponere nabotomt, som muligens er kommunalt eid, for å utvide barnas lekeareal.
3)Gjøre en nødvendig oppgradering av uteområdet i påvente av nytt bygg, med tanke på barnas sikkerhet.
Folkestad barnehage:
Barnehagen har ikke lokaler til pauserom, møterom, arbeidsrom for pedagogene eller kontor til styrer. Barnehagen
mangler kjøkken.
Tiltak:
1.Sette opp en brakke med kjøkken, i nær tilknytning til barnehagen.
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https://www.hibas.no/no/barnehage?gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pTN83aG--
BRWITicVIRLoZGI_TEXYFdWQ9ZHqHkSNpCXQUCqNJrw18aAqsEEALw_wcB
2.Gjøre en nødvendig oppgradering av uteområdet for å lukke avvik i ROS analyse.

Klokkarstua barnehage:
Uteområdet er svært nedslitt. Barnehagen mangler møterom og arbeidsrom for pedagogene. Barnehagen mangler
funksjonelt kjøkken tilpasset barnetallet.

Tiltak:
1.Sette opp en brakke med kjøkken, i nær tilknytning til barnehagen.
2.Gjøre en nødvendig oppgradering av uteområdet for å lukke avvik i ROS analyse.
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