
Høringsinnspill til Asker kommunes barnehagekapasitet for 

perioden frem til 2033 

Fra Trygge Barnehager as /Mellom-Nes FUS barnehage as v/ Per Christiansen og Morten Aslaksen 

Vårt innspill gjelder vår Mellom-Nes FUS barnehage.                                                                      

Barnehagen drifter 5 avdelinger og har et godkjent NLA inne på 442 m2. Mellom-Nes området synes 

å ha underkapasitet på nærbarnehageplasser, som gir seg utslag i at barnehagen ved siste 

opptaksfrist hadde 48 barn på venteliste på 1ste prioritet, 11 barn på 2. prioritet og 14 barn på 3. 

prioritet. Dette er tall hentet ut fra dato 11 mars. Kun 27 barn på listen har fått tilbud om plass hos 

oss.  

Vi har sjekket i bostedet til 1ste prioritetsbarna, for å få klarhet i hvorvidt søkerne er bosatt i 

nærområdet til barnehagen eller ikke. 10 av de 21 barna som har oss på 1 prioritet bor på Nesbru. 

Den sterke økningen i søkning til Mellom -Nes FUS barnehage er således lokalt betinget, muligens 

som følge av et generasjonsskifte i området. Dette understrekes av daglige henvendelse fra foreldre 

som sier at de skal bosette seg i og rundt barnehagens nærområde. Mange av disse flytter fra Oslo. 

Barnehagen har lykkes med å få på plass en stabil bemanning og alle pedagogstillinger er fylt opp. 

Dette oppleves selvsagt positivt i markedet og bidrar til den økte søknaden.   

Vi er klar over at barnehagen på Vestre Billingstad er forsinket, og at den vil kunne utvides når 

behovet der vokser i takt med at det nye boligfeltet kompletteres. Men vi synes ikke at denne 

barnehagen skal utvides for å kunne ta inn barn fra Mellom Nes området, fordi kapasiteten der er for 

liten. 

Vi vil derfor spille inn et kortsiktig og et mer langsiktig tiltak for å kunne utvide kapasiteten i Mellom- 

Nes FUS barnehage. 

Kortsiktig tiltak 

Dette tiltaket kan gjennomføres raskt, ved at det ikke kreves regulering eller omregulering.  

Vi kan, ved enkle innvendige bygningsmessige grep oppnå en økning i NLA på minst 80 m2, 

tilstrekkelig til en ny avdeling.  

Dette vil skje ved å omdisponere diverse tilgjengelige “tomme” arealer som i dag ikke benyttes til 

noe spesifikt, og som i dag ikke er regnet inn i lekearealet. Vi vil bl.a. ta i bruk underetasjen hvor det 

kan etableres et felles lekeareal. Vi gjør således ingen endringer i utvendig bygg /bruksareal, og 

slipper derved omregulering.  

Barnehagens har godkjent utvendig lekeareal som er tilstrekkelig for utvidelsen. På den måten kan 

Asker kommune raskt sikre flere lokale barnehageplasser for barn bosatt i Mellom Nes området. 

Samfunnsmessig blir dette også en god løsning, ved at Asker kommune oppnår flere gode 

barnehageplasser til en svært lav kostnad. 

 

 



Tiltak på litt lengre sikt 

Trygge Barnehager eier naboeiendommen til Mellom-Nes FUS barnehage. Eiendommen består av et 

eldre hus med en stor tomt, og er regulert til boligformål. Vi er åpne for en dialog med Asker 

kommune dersom det lokale behovet for flere barnehageplasser skulle tilsi en ytterligere utvidelse av 

Mellom-Nes FUS barnehage. En slik utvidelse må nødvendigvis ta lengre tid, da det vil kreve en 

omregulering av eiendommen. Tomta hører naturlig sammen med barnehagetomta, og tilhørte i sin 

tid samme eier. 


