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Høringsdokument for klokkarstua Barnehage
Hei.
Jeg mottok 02.02.21 mail fra Elin Evensen hvor Temaplanen for Barnehagene og skolene i Asker Kommune ble lagt
frem. I denne planen blir det lagt frem ulike satsningsområder for barnehagene, hvor kommunen legger frem ulike
løsninger til å kunne lykkes med målsettingen «Rett bygg- rett sted – til rett tid»

Jeg sendte denne videre til de andre i FAU-gruppa vår, og vi fikk drøftet og snakket litt rundt dette, og hvordan vi
ser barnehagen vår i dag. Vi ser at høringsutkastet ikke beskriver noen utbedringer for Klokkarstua Barnehage. Det
tenker vi er svært uheldig da dette er en barnehage som ikke møter dagens standard.

I vinter ble det fullført en drenering av uteområdene i barnehagen, for å sikre at ikke vann fikk renne inn i
barnehagen, og vi ble forespeilet at uteområdet skulle utbedres med nye lekeapparater for stor avdeling da det var
mye feil og mangler. I dag er det ingen lekeapparater for barna på stor avdeling i klokkarstua barnehage. Frem til nå
har det fungert greit da snøen har ligget på bakken, og barnehagehverdagen har blitt brukt til uteaktiviteter som
aking, skøyter og skigåing i nærområdene våre. Utover våren vil snøen forsvinne, og disse aktivitetene blir borte.
 Ansatte og foreldre merker allerede utfordringer i forhold til gjørme og våte klær. Det finnes ingen mulighet til å
spyle barna ute før de tråkker inn i garderoben, hvis det skjer er det i tilfelle ved å dra brannslangen gjennom
avdelingen inne og ut av vinduet. Det gjør at ting tar lenger tid, og gulvet inne blir vått da slangen lekker/blir
kondens. Bjørnehulen trenger en utekran med slange, slik at barn og voksne kan spyles før de går inn for å unngå
unødvendig søl og gjørme. I dag er det ingen plan på utarbeidingen som har blitt lovet av uteområdene våre, og det
er ingen som vet hvem som har ansvaret for budsjettet i kommunen. Styreren i barnehagen har etterspurt dette, men
så langt ikke fått noen svar.
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Lekeapparatene på stor avdeling har, som har blitt skrevet litt lenger opp, blitt tatt bort i forbindelse med
dreneringen, da det var oppdaget feil og mangler. Det ble lovet nye lekeapparater og en utarbeiding av uteområdet.
Det har ikke blitt lagt frem noen plan over dette, oversikt på når dette skal skje, eller hvem som står ansvarlig for
dette. Kommunen snakker om «Rett sted-til rett tid» og vi foreldre stusser litt over at arbeidet har blitt satt i gang,
uten noen ordentlig plan fra start til slutt. Akkurat nå sitter vi igjen med et inntrykk av at det har blitt gjort en
halvferdig jobb, og barna våre står igjen uten noe å leke med ute. Vi forventer at Kommunen kommer på banen, og
kan gi barna våre et godt tilbud for lek og utfoldelse i barnehagen, også i utetiden. Vi har forståelse for at det kan ta
tid, men planen må komme, og vi må få informasjon om når dette skal skje.

Garderobeløsningen på bjørnehulen er også dårlig. De har «to» garderober, hvor den ene blir regnet som en del av
bruksarealet/lekearealet til avdelingen. I dag har avdelingen et forferdelig støynivå, da alle de 23 barna og voksne
kun har et stort rom å boltre seg på. Vi vet at det skal bli satt inn lydisolasjon i taket der, men vi håper og tror at
kommunen kan gå ytterligere til verks for å få en bedre utførelse og en mer praktisk løsning for avdelingen.
Ønsket er at den ene garderoben blir «pusset» opp slik at den kan brukes som en del av bruksarealet til barna.
Flisene må bort, og det må bli lagt et bedre gulv der slik at barna ikke kan skade seg. Her kan det også gjøres plass
til en hylleløsning for skiftetøy til barna, som er inne på avdelingen. Lett for de voksne å finne frem til, og en
praktisk løsning så ikke alt av utstyret hvert enkelt barn MÅ være i garderoben som nå blir mindre. Grovgarderoben
som den heter i dag, gjøres om til den eneste garderoben, med en bedre hylleløsning enn hva den har i dag, helst fra
gulv til tak slik at hvert enkelt barn får plass til alt som er nødvendig å ha i barnehagehverdagen. Dresser, sko, luer
og votter. Det må utarbeides så praktisk som mulig slik at alle klarer å holde god oversikt, så det ikke bare blir kaos.
Med dette får avdelingen mulighet til å fordele seg på en større flate, kanskje kan de skille av deler slik at det er
enklere å dele opp barnegruppa, det kan gjøres om til å bli mer oppbevaringsplass til malesaker, leker og andre
aktivitetsartikler som finnes i barnehagen på en måte som gjør det enklere for både barna og de voksne å holde
oversikt og orden. Det er viktig for en hyggelig atmosfære for alle parter, og per dags dato er det stor mangel på
oppbevaringsplass. For de ansatte hadde det hjulpet med større plass til å dele inn barna, da de opplever at det kan
være vanskelig å fange opp alt som skjer i hverdagen, vanskeligere å se hvert enkelt barn, noe som er svært ønskelig
både for de ansatte og for oss foreldre. Vi ønsker at barna våre skal bli sett, og bli fanget opp om det skulle skje ting
og tang. Arbeidsmiljøet vil også bli bedre av å få en annen løsning på bruksarealet, da det nå ofte kan oppleves som
et «trøkka» sted med mye høy lyd og ekko.
Barnehagen har heller ingen dusjmuligheter, og dette er noe vi foreldre mener bør gjøres noe med. Vi har nå levd et
år i pandemi, smittevern og smittevernstiltak. Vi har vært heldige med omgangssyken dette året, da det ikke har vært
så mye av det. Men vi må ta høyde for at den dagen vil komme, barna vil bli syke med omgangssyke igjen. Og dette
kan skje plutselig, også mens de er i barnehagen. Hva gjør de ansatte da? Hvis et barn spyr ned både seg selv og et
annet barn for eksempel? Eller en av de ansatte? Nå må de jo så klart bare brette opp armene sine, og gjøre det beste
de kan ut ifra hva de har tilgjengelig. Kanskje plassere barna i oppvaskkummen, eller prøve å vaske de så godt de
kan med våtservietter? Men la oss være ærlige, en dusj bør være obligatorisk i alle barnehager i dag, det gjør
smittevern og generelt barnehagehverdagen for barn og voksne mye triveligere når slike uhell skjer. Om et barn
tisser på seg, så kan det ha muligheten til å få spylt seg ordentlig før de kler på seg rene klær. En ansatt trenger ikke
å avslutte dagen sin etter to timer på jobb fordi hun har oppkast over hele seg og må kjøre 1t hver vei for å komme
seg hjem for å dusje og få på seg rene klær igjen. Dette handler om vanlig hygiene og smittevern for offentlige
institusjoner som jo en barnehage er. Det handler også om å få gode arbeidsforhold for de ansatte, for en
oppkastsituasjon er i seg selv ganske stressende med et barn som gråter og som er sykt, med opptil 22 andre barn
rundt som lurer på hva som skjer, og som skal prøve å holdes borte fra oppkast og gris. Og på toppen av det hele,
skal ikke de ansatte i barnehagen ha noen ordentlige muligheter for å få løst det på en rask og effektiv måte?
Alle utebodene i barnehagen vår står kun på lekablokker, og barna kan komme under. Noen v bodene står også i
skrått terreng, og kan se ut til å være skjeve. Dette kan potensielt være farlig for barna, og bør gjøres noe med. På
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uteområdet til Maurtua, liten avdeling har vi to boder stående. Den ene boden står ganske nær sandkassa, som mot
veggen måler 50cm. Det som kan være skummelt her, er at barn kan falle over kanten, og da falle med hodet inn i
veggen på boden da avstanden er så kort imellom. Ønsket er å fjerne bodene og få bygget noen nye som kan
plasseres på passende plasser for å gjøre det mer sikkert for barna, og for å utnytte uteplassen ytterligere.
Sandkassen kan også flyttes, gjøres mindre. Vi ønsker oss huskestativ til de minste, og kanskje et lekestativ til som
passer for de minste.
Gjerdet i barnehagen har blitt klaget inn før, på grunn av store hull/mellomrom mellom gjerde og grunn slik at barna
har krabbet under og kommet seg ut fra barnehagens område. Dette har blitt rettet opp i, men fremdeles finnes det
hull, noen større og andre små. Dette bør repareres. Enkelte stedet er også gjerdet for lavt, og må bygges høyere, slik
at barna ikke klatrer over.

Med dette ønsker vi virkelig at målsettingen deres, kan møte realiteten, og at barnehagen vår blir forbedret slik at
store og små får en bedre barnehagehverdag. Vi håper barna får et bedre leketilbud i uteområdene, og at det blir
gjort trygt og sikkert for dem. Vi håper også at de ansatte får en bedre tilrettelegging for gode arbeidsforhold, slik at
de kan ivareta barna våre og at de kan få blomstre med all kreativitet og kunnskap de alle har.

Med vennlig hilsen

SU og FAUgruppa
ved Klokkarstua Barnehage
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