
Innspill til politikere til Høringsuttalelse for  
Temaplan for Barnehage og Skolekapasitet 

Innsatsområde Asker Nord 
Fra Samarbeids Utvalget på Hval Gård 

 
1.Hval Gård barnehage ligger i en bygning bygd i 1913 og er en ærverdig og 
historisk bygning i Asker kommune. Det er en viktig bygning i forhold til Asker 
kommunes kultur og historie. Hval Gård har i tillegg et enestående uteområde og 
uteavdelinger som er særegent for Asker Nord, med kapasitet til 36 barn på 
Natur avdelingene.  
 
Asker Nord er et område med eldre barnehagebygg som trenger oppgradering 
og/ eller utvidelse. Hva er mest bærekraftig? Her må kommunen definere sine 
prioriteringer i forhold til enten å bevare gamle bygg, og/eller oppgradere til 
moderne standard, evt. bygge nytt for å møte dagens krav til standard. 
 
Siden Hval Gård barnehage bygning ble bygget har det blitt lett reparert 
men aldri renovert. Det trengs oppgraderinger både innvendig og i 
uteområdene for å kunne imøtekomme dagens krav til standard for en 
barnehage bygning.  
 
Innvendige forbedringer som trengs er hovedsakelig elektriske forbedringer, så 
som barnesikre varmeelementer i hele huset, bedre belysning for både sikkerhet 
for barna og personalet og ikke minst for renholdet av barnehagens lokaler. Det 
trengs også forbedringer av utebelysningen i naturavdelingens uteområdet og i 
barnehagens felles områder.  
 
Ettersom bygget er såpass gammelt vil det også være hensiktsmessig å få sjekket 
vann- og rør systemet i bygget for å sikre at dette også er i orden.  
 
Det er i tillegg nødvendig med flytting og/ eller tilpassing av stellebord fasiliteter 
på samtlige avdelinger av både ergonomiske hensikter til de ansatte og praktiske 
årsaker. Dette vil innebære både rørlegger arbeid og monterings arbeid.  
 
*Det vil komme en kravspesifikasjon av de elektriske forbedringer som trengs samt 
pris tilbud i løpet av våren 2021.  
 
I natur området er det flere forbedringer som trengs i tillegg til det elektriske, 
blant annet forbedringer av grillhyttene der barna oppholder seg og ikke minst 
toalettfasilitetene.  
 
Natur på Hval Gård består i dag av 36 barn i alderen 3 til 6 år fordelt på to Natur 
avdelinger. De 36 barna har i dag kun tilgang til 2 toaletter. Foreldre og 
personale har etterlyst forbedringer over lang tid da dagens fasiliteter har ført til 
at flere barn ikke har fått imøtekommet sine fysiologiske behov med dagens 
toalettfasiliteter. I følge § 23. Sanitære forhold – Helsedirektoratet 
 

Gjelder følgende ”For at barnehagen skal ha tilfredsstillende sanitærhold, må 
barna ha tilgang på nok toaletter og håndvasker, minst ett toalett og ett 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen/veiledning-og-god-praksis-1-29/23-sanitaere-forhold
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen/veiledning-og-god-praksis-1-29/23-sanitaere-forhold


blandebatteri pr 10. Barn og minst ett toalett skal være tilgjengelig for rullestol 
(ref. TEK 10)” ser vi at Hval Gård har behov for midler for å kunne imøtekomme 
kravene. Bedre toalettfasiliteter vil bedre forholdene for avvenning av bleier og 
trygge barna i deres fysiologiske utvikling.  
 
Alle barnehagene i området har stort trykk og ventelister og klarer ikke å dekke 
opp for antall søkere. Hval Gård er en av barnehagene med spesielt stort trykk 
gjennom de siste 3 årene. Det ville være mulig å åpne minst en ekstra avdeling 
ved tilpasning og utvidelse av det nåværende bygget. 
 
Vi foreslår renovering/ oppgradering av Hval Gård barnehage, både det 
elektriske innvendig og utvendig, toalettfasilitetene, Natur avdelingens 
grillhytter og andre relevante oppgraderinger som trengs for å kunne 
imøtekomme dagens standard for trygge barnehage bygninger.  
 
2. Å trygge gangveier til barnehager og skoler i Asker Kommune er helt 
nødvendig av sikkerhetsmessige grunner og viktig i forhold til miljø 
innsats i kommunen.  
 
Veien opp til Hval Gård barnehage er en usedvanlig farlig vei med liten plass til 2 
biler som skal passere hverandre. Veien har dårlig sikt, både fordi den er svært 
svingete og på grunn av mangelfull belysning. Som kjørende er det vanskelig å ha 
oversikt om det er noen som går langs veien, spesielt når man kjører nedover 
veien mot Slemmestadveien. Det er ikke fortau langs veien opp til barnehagen så 
foresatte med barn/ sykkel/ barnevogn, etc må også gå i veien der det er veldig 
trang plass og dette kan føles utrygt. Det ender derfor opp med at mange foreldre 
velger å kjøre til barnehagen istedenfor å velge et mer miljøvennlig alternativ. 
Spesielt om vinteren skaper denne bakken store utfordringer da svært mange 
biler kommer glidende nedover bakken uten kontroll, og det er utrolig at det 
ikke har skjedd større ulykker. 
 
Slemmestadveien har ekspressbuss som stopper rett på nedsiden av veien opp 
til barnehagen. Om det er ønskelig at flere skal benytte kollektivt, sykkel og bena 
som fremkomstmiddel, så vil dette øke sannsynligheten for myke trafikkanter 
opp bakken. Ettersom denne i dag ikke føles trygg, og er meget smal, uten 
autovern og til tider er dårlig belyst, så minsker det sjansen for at foreldre og 
ansatte velger disse grønne alternativene. Om det hadde vært tilrettelagt for 
gående, og det hadde vært bedre sikkerhet opp veien i form av autovern og 
fortau eller gang/ sykkelvei, ville det skapt bedre forutsetninger.  
 
Vi foreslår forbedringer til veien opp til barnehagen for å kunne gi både 
foreldre og barn en trygg gangvei til barnehagen. Forslag til forbedringer er 
å lage fortau, forbedre belysningen og legge inn autovern.  
 
Med vennligst hilsen,  
 
 
Lisa Pedersen – Leder for SU - på vegne av SU i Hval Gård Barnehage 


