
Høringsinnspill til budsjett 2021 i Hole 
kommune 
Vedr. forslaget om å legge ned Vik formingsbarnehage  

Hole, 04.12.2020 

Vi har forståelse for at kommunene må spare penger, men er bekymret for hvilke konsekvenser 

nedleggelse av Vik formingsbarnehage har på ungene våre. Det å bytte barnehage er en stor 

overgang for alle barn. For at dette skal være så skånsomt som mulig er det veldig viktig at prosessen 

gjennomføres på en klok måte. Det viktigste for oss er hvordan dette oppleves for barna våre.  

Vi har barn som er født i 2016, som skal begynne på skolen i 2022. Det betyr at barna må bytte 

barnehage det siste året før skolen begynner, når de har «maxi-året» sitt. Barna har allerede etablert 

relasjoner til hverandre og til de gode og trygge voksne som jobber i barnehagen. Vi tror det er 

uheldig for dem å bytte barnehage dette siste viktige året, før de skal gjennom den store overgangen 

til skolen. Vi har derfor følgende innspill: 

1. Har det vært utredet hvilke muligheter som ligger i å «fase ut» Vik formingsbarnehage over 

noen år? Dette kom opp som et forslag på møtet mellom kommunen og foreldrene tidligere i 

høst på Sundvollen hotell. Vi fikk beskjed om at dette måtte spilles inn i høringsrunden for at 

kommunen kunne ta stilling til forslaget. Forslaget går ut på at de foreldrene som ønsker det 

kan la de barna som går i barnehagen i dag fortsette å gå der, men at man ikke tar inn nye 

barn. Det vil da bli færre og færre barn, og man får behov for færre ansatte og mindre 

lokaler, slik at man muligens kan bruke kun de lokalene kommunene selv eier i dag. Da 

slipper man altså leieutgifter, som var et spareargument. Antakelig vil mange av de minste 

barna likevel bytte barnehage nå så de får tid til å venne seg til ny barnehage, mens det vil bli 

mer skånsomt for 2016-barna som da slipper å brått bytte barnehage siste året før 

skolestart. Med tanke på hvor viktig en god og trygg barndom er, uten hyppige avbrudd i 

relasjoner, mener vi kommunen burde utrede denne muligheten. Kommunen kan for 

eksempel sende foreldre spørreundersøkelse om hvor mange som ønsker en slik løsning, 

samt undersøke innsparingsmuligheter med tanke på at man trenger mindre lokaler (kanskje 

kun en avdeling, som kommunen allerede eier). For at denne løsningen skal fungere 

forutsettes det selvfølgelig at tilstrekkelig antall av de ansatte som jobber der i dag er enig i 

denne løsningen. 

 

Dersom kommunestyret likevel går inn for å legge ned Vik formingsbarnehage fra og med høsten 

2021, mener vi følgende må legges som føringer: 

1. Vi mener nedleggelsen av barnehagen vil få størst konsekvenser for 2016-barna, fordi disse 

kun får ett år i ny barnehage før de igjen må bytte miljø, med overgang til skole. Maxi-året er 

et viktig år for å etablere vennskap, skape trygghet før skolestart, og at barna utvikler en «vi-

følelse» med de andre de skal begynne på skolen med. Vi tror det er veldig uheldig dersom 

2016-barna blir splittet. Derfor mener vi at de foreldrene som legger dette inn som et ønske, 

bør prioriteres slik at 2016-barna kan begynne i samme barnehage. Vi håper også at flere av 

de ansatte da vil bli med over til den nye barnehagen. Slik vil overgangen til ny barnehage bli 

mykere, og relasjoner som allerede er etablert kan fortsette i den nye barnehagen. Det å 



bevare og utvikle gode og trygge relasjoner er det aller viktigste i denne prosessen. Trygghet 

og gode relasjoner er det viktigste for barna, og har stor betydning for om de har det godt i 

hverdagen. 

2. Det er viktig å sette av nok tid og ressurser til å sikre en god overgang, med flere besøk til 

den nye barnehagen før sommeren. Både barna og ansatte bør få god tid til dette, og det bør 

lages en plan for dette i god tid som er forankret faglig (Jf. Holemodellen som skal sikre gode 

overganger). 

3. Vi stiller også spørsmål ved om timingen for bytte av barnehage er god, med tanke på 

smittesituasjonen og Covid-19. Det er ikke usannsynlig at kommunen fremdeles er i minst 

GUL beredskap også til våren. Hvordan kan man da gjennomføre en trygg og nødvendig «bli 

kjent» prosess i ny barnehage?  

Ellers støtter vi også SAU v/Vik formingsbarnehage sitt høringsinnspill. 
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