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Innspill til ”Handlings- og økonomiplan 
2020-2023. Årsbudsjett 2020” 
Innspillet sendes på vegne av kommunalt foreldreutvalg/samarbeidsutvalg (KSAU) 
som representerer  alle foreldre i kommunale barnehager i Hole kommune. 
 
Hole kommune er i en fase der behovet for antall barnehageplasser går ned. Vi kan med stor 
sannsynlighet hevde at det er på grunn av begrenset tilflytting nå når vi venter på bane og vei, 
og bygging av nye boliger tilnærmet har stoppet opp. Med andre ord midlertidig. 
 
KSAU ønsker derfor fremheve problemstillingen med bemanning. Barnehagene hadde i 
2016,2017 og 2018 en betydelig økning i sykefravær, heldigvis ser det ut til at 2019 er noe 
lavere igjen. Årsaken til sykefravær er mangesidig, men i barnehager i andre deler av landet 
har de testet full bemanning HELE dagen, ikke bare i tidsrommet 9-14 som noen steder er 
regnet som ”kjernetid”. Resultatet ble færre sykemeldinger. Hole, som da er i en periode med 
behov for færre plasser, har nå anledning til å opprettholde bemanningen slik den er i dag og 
ikke budsjettere for naturlig nedbemanning. Da er barnehagene mindre sårbare for fravær, 
siden det fortsatt ikke er mulig å bruke vikarer før en ansatt har vært borte i 14 dager. Flere 
muligheter for godt pedagogisk innhold hele dagen, istedenfor bare i kjernetiden da det meste 
av andre aktiviteter også skal utføres. Barnehagene er da også bedre rustet til økningen som 
med stor sikkerhet kommer når bane og vei er avklart. 
 
Som Hole-Utdanningsforbundet skrev i Ringerikes blad i november: Mer hensiktsmessig 
bemanning ”vil gjøre Holebarnehagen enda mer attraktiv, kanskje vi som bonus enklere kan 
oppfylle pedagognormen.” Og pedagognormen er per i dag utfordrende å oppfylle til tross for 
tiltakene som ble gjort i 2019. 
 
 
På vegne av: 

-          Helgelandsmoen barnehage 
-          Løken barnehage 
-          Sollihøgda barnehage 
-          Sundvollen Oppvekstsenter barnehage 
-          Sundvollen barnehage 
-          Vik formingsbarnehage 
-          Svensrud natur- og idrettsbarnehage 
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