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Høringsinnspill, Budsjettet 2021 

Rådmann la frem sitt forslag til budsjett den 21.10.2020, hvor et av mange forslag er å legge ned Vik 

Formingsbarnehage fra høsten 2021. Argumentene er blant annet dårlig økonomi og god 

barnehagedekning ellers i kommunen.  

Det erfares fra uttalelser i media at ansatte og fagorganisasjoner synes det er en lettelse med en 

endelig dato fremfor stadige utsettelser, samtidig som forslaget oppleves veldig hastig og med kort 

tidsramme. Det hadde vært ønskelig med en mer langsiktig planlegging. Å legge ned Vik 

formingsbarnehage med så kort tidsramme, hvor foreldre opplever at de ikke blir tilstrekkelig hørt 

eller får mulighet til å påvirke, er svært uheldig.  Primært ønsker vi å beholde barnehagen. 

Den 27.oktober ble det gjennomført foreldremøte med informasjon fra kommunen. Der ble det 

nevnt muligheter for prioritert opptak i annen barnehage ved opptak, men det ønskes å få det mer 

konkret, ikke minst er det ønskelig med en tydeligere plan der foreldre får større mulighet til 

påvirkning.  

Foreldrerepresentantene fra SAU i Vik formingsbarnehage har fått innspill fra foreldre, alle utrykker 

tristhet over nedleggingsforslaget.  Bekymring for barna gjelder begge avdelinger, men især 

nedleggingstidspunktet for de barna som kun har et år igjen i barnehage før de starter på skolen 

(født 2016). Det er ulike tanker og begrunnelser, men mye handler om hvordan barn i barnehagen vil 

håndtere så hyppig skifte i løpet av en kort periode. Barn er forskjellige og reagerer forskjellig, det er 

for eksempel nye rutiner og rammer som skal læres, relasjoner som skal bygges. Ikke alle er like 

mottakelige for raske endringer og det er uheldig med splitting av allerede godt etablert vennekrets. 

Det er ønskelig å få tydelig og konkret hva som skal skje dersom en nedlegging vedtas. Dersom det er 

tilfelle bes det om: 

 

• Vik formingsbarnehage stenges ikke i august 2021, men at det tas en beslutning om senere 

stenging med en grundigere plan om hvordan det skal foregå. 

 

• Dersom barna må flyttes av ulike årsaker, bes det om at barna bevares som etablerte 

grupper. Det grunnet nevnte forhold som tidligere nevnt (relasjoner med mer). 

 

• Det opparbeides en prioritert plan for opptak som vektlegger alle aspekter, men det er et 

ønske om prioritert opptak for 2016 barna grunnet kort tid i ny barnehage før skolestart. For 

alle barna fra Vik Formingsbarnehage er det ønskelig at barn som har trygge og gode 

relasjoner til hverandre bør sikres mulighet til samlet opptak i ny barnehage. Ansatte i 

barnehagen kartlegger både ønsket barnehage og relasjoner mellom barn i tett dialog med 

foreldre som vedlegges opptak.  

  



• Vi påpeker viktigheten om at både barn og ansatte får vite hvilken barnehage de skal 

starte/jobbe i så fort som mulig. Forutsigbarhet både for barn og ansatte er en fordel. Slik at 

ansatte kan jobbe for å få til god overgang til annen barnehage og vite hvilke barn som skal 

starte i den aktuelle barnehagen. Slik kan dialog opprettes, informasjon deles og gode 

prosesser for å sikre god overgang og relasjonsbygging skje. Å vente til senere på året (etter 

ordinært opptak i mars) vil være veldig uheldig, da det vil skape kortere tidsramme og kan 

skape dårligere prosess ved overgang. Det bes derfor om at det besluttes at innplassering av 

barn og ansatte er klart til senest mars måned. 
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