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Høringssvar til sak 20/01582                                                                                                                    

Det var tidligere foreslått å starte byggingen av ny barnehage i Røyken sentrum i 2020. På grunn av 

det ble det ikke satt i gang noen utbedringer av barnehagen, selv om det var sårt trengt.  

Nå er bygging av ny barnehage utsatt til 2024. Det er virkelig behov for ny barnehage og vi ser frem 

mot at den er på plass. I mellomtiden vil vi påpeke viktigheten av at barnehagen utbedres mens vi 

venter på ny.  

Etter dagens krav er ikke Røyken barnehage tilpasset barnehagedrift. Den har veldig slitte lokaler 

som det ikke er gjort noe med, mye på grunn av nevnte, planlagte byggingen av ny barnehage i 2020. 

Det skaper utfordringer både praktisk og pedagogisk at lokalene er fordelt på to etasjer og at man må 

gå helt ut for å gå inn på småbarnsavdelingen. På grunn av barnehagens uhensiktsmessige utforming 

blir det vanskelig med samarbeid mellom avdelinger og deling av avdelingenes lokaler.  

De ansatte mangler møterom og arbeidsrom, og det er heller ikke grupperom for å jobbe med barn i 

mindre grupper, og da særlig til barn med særskilte behov.  

Kjøkkenfasilitetene tilfredsstiller ikke krav for å kunne lage egne måltider.  

Lekeområdet utendørs er veldig slitt. Det er forsøkt å flikke på apparatene, men det virker fånyttes.  

Innendørs er barnehagen også veldig slitt. Det gjør det vanskelig å få til godt renhold, sammen med 

lite hensiktsmessig utforming og på grunn av plassmangel, som gjør at det står mye her og der.  

Det legges ved en del bilder som illustrerer status på barnehagens tilstand. Vi oppfordrer til å dra på 

en befaring for å få et enda bedre inntrykk av tilstanden til barnehagen.  

På vegne av SU i Røyken barnehage 

Sunniva Schultzen-Mehren 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porten ut fra barnehagen går rett ut i veien. Det 

burde vært en sluse eller lignende for å skjerme 

barna fra bilene.  
Dette er garderobe for personalet, 

vaskerom og et lager, på den minste 

avdelingen.  
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Alternativ 

garderobeplass for 

barna på den største 

avdelingen. 

Stellerom og toalett for personalet 

på mellomste avdeling. 
Fellesgarderobe og toaletter for 

personalet. 
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Bilder fra lekearealet utendørs. Mye 

er råttent og direkte ødelagt.  


