Uttalelse fra Utdanningsforbundet Trysil når
det gjelder utbygging av ny barnehage
Innledning
Utdanningsforbundet Trysil organiserer medlemmer fra barnehage til videregående opplæring. Denne
saken har engasjert mange medlemmer, og vi ser det som en styrke å ha medlemmer som engasjerer
seg på tvers av egne medlemsgrupper. Saken har blitt behandlet i flere omganger i vår organisasjon,
blant annet som sak på vårt årsmøte, der vi ikke fikk landet saken. I etterkant av årsmøtet har styret fått
uttalelser fra seks av klubbene (tre barnehager og tre skoler), og disse har vi oppsummert i her. I
hovedsak ønsker vi å synliggjøre for politikere de innspillene som har kommet. Det er ulike meninger
innad i fagforeningen og vi mener det er viktig at dette også synliggjøres.

Sentrumsbarnehage
Flertallet i Utdanningsforbundet Trysil mener det skal være en sentrumsbarnehage som skal bygges.
Uenigheten går på lokalisering av denne. Det er ulike argumenter for og imot de ulike lokasjonene.
Dette synliggjør vi også i dokumentet.
Utdanningsforbundet Trysil er enige om at bygging av en større barnehage vil styrke det pedagogiske
fagmiljøet. Flere ansatte gir barnehagen større muligheter, blant annet når det gjelder bruk av vikarer
og ikke minst pedagogisk og faglig utvikling. En ny barnehage vil bli bygget med spesialrom, for
eksempel språkrom, spesialpedagogiske rom eller andre rom. Dette vil komme både barna og de
ansatte til gode. I tillegg vil en ny barnehage bli bygget med tilrettelagte garderober for både barn og
ansatte, noe som er varierende i dag. Arbeidsrom for de ansatte vil også heve den faglige kvaliteten.
Både pedagoger og fagarbeidere vil få muligheten til felles planlegging og samarbeid. Det blir flere
pedagoger med ulike kompetanse som også fører til et bredere fagmiljø.
I planene ligger også et felles storkjøkken i barnehagen. Et storkjøkken med en ansatt kjøkkenassistent
med kompetanse på sunn og variert mat vil være et gode for både barn, ansatte og foreldre.
Erfaringsmessig vil en fast ansatt på kjøkkenet tjenes inn igjen blant annet på grunn av redusert
matsvinn.
Flere ansatte til stede i en felles barnehage vil også gjøre barnehagen mindre utsatt ved fravær. Det er
flere å spille på og voksentettheten er størst når det er flest barn tilstede.

Trafikk
Trysil sentrum har hatt utfordringer når det gjelder trafikkbildet i mange år, noe som i stor grad har
påvirket barne- og ungdomsskolen. Utdanningsforbundet Trysil legger til grunn at dette må endres
uansett utfall av plasseringen av ny barnehage. Vi er glad for at politikerne har lagt inn dette som
forutsetning for alle forslagene.

Rehabilitering eller nybygg
Utdanningsforbundet Trysil er opptatt av at det må bygges ny barnehage, uavhengig av lokalisering.
Det vil ikke bli stor kostnadsforskjell på å bygge nytt fremfor å rehabilitere Østmojordet. Eksempel på
dette har vi allerede i kommunen med rehabilitering/nybygg av Jordet barnehage. Dette er også på
lang sikt den beste løsningen, i tillegg til at vi mener det er den beste pedagogiske løsningen med ett
felles bygg og ikke to. To bygg på en tomt vil fort kunne gi to ulike kulturer, to ulike barnehager og

ikke en felles enhet. Vi ønsker at det skal være ett bygg, da dette vil styrke samarbeidet på
arbeidsplassen, i tillegg til at det vil lette personalsituasjonen.

Vurderinger rundt plassering
Det finnes mange argumenter for og imot begge lokasjonene for ny barnehage. Utdanningsforbundet
Trysil er mest opptatt av de faglige argumentene, men mener også det er viktig å synliggjøre de ulike
meningene.
Enkelte medlemmer mener at en ny seks avdelings barnehage i Trysil vil være for stort. De er
bekymret for at det kan bli for uoversiktlig, noe som fordrer god organisering. De mener det kan bli en
utfordring at ikke alle barn blir sett og er også bekymret for svakere relasjoner mellom barnehagen og
foreldrene.
I en større barnehage vil det være lettere for barna å finne lekekamerater. Dette er også viktig for
utvikling av sosial kompetanse, både i barnehagen og senere når de begynner på skolen.
Uansett utfall når det gjelder plassering av den nye barnehagen vil det være viktig med god
organisering, på alle områder. Det er en overgang å gå over til en større barnehage, blant annet med
tanke på oversikt. Utdanningsforbundet Trysil er opptatt av at de ansatte får tid til å jobbe med dette.
Når det gjelder overgangen mellom barnehage og skole, mener Utdanningsforbundet Trysil at dette
ikke er avhengig av nær plassering til skolen. Dette har både barnehagene og skolene hatt gode rutiner
for, og erfaringer med i mange år.
Noen medlemmer er bekymret for at en fortetting av barn og unge i sentrum vil begrense mengden
uteareal, både for barnehagebarn og skoleelever. Når det gjelder barnehagen ligger det en veiledende
norm for både ute- og inneareal i barnehagen, jfr. §10 i barnehageloven:
«Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om
lag 1/3 mer per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som
leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørselsveier og
lignende».
Det er ikke til å komme fra at en barnehage rett ved siden av barne- og ungdomsskolen vil føre til mer
trafikk i dette området, og derfor er det særdeles viktig at kommunen er seg sitt ansvar bevisst når det
gjelder vei, parkeringsmuligheter og trafikksikkerhet for alle parter i planleggingen av ny barnehage,
uansett hvor den blir.
Det har kommet innspill der man uttrykker bekymring for om barna vil få nok fysiske utfordringer ved
å legge barnehagen ved skolene. Utdanningsforbundet Trysil er enige i at det fysiske lekemiljøet ute
og inne er viktig for barns utvikling. Det er nødvendig med et godt uteområde som gir nok
utfordringer om du er ett år eller seks år. Det blir leders ansvar, sammen med pedagogene, å legge til
rette på en slik måte at barna får de utfordringene de trenger. Det er gode turmuligheter rundt begge
alternativene, og dette må ivaretas gjennom personalets tilrettelegging.
Nærhet til sentrum vil gi barnehagen noen muligheter som de ikke har utenfor. Blant annet vil de ha
gangavstand til biblioteket og de tilbudene som finnes der. Det vil også gjøre det lettere for blant annet
PPT og kulturskolen å komme innom barnehagen.
Uansett utfall av denne saken er Utdanningsforbundet Trysil opptatt av at det må være gode prosesser i
arbeidet videre, og at man inkluderer alle berørte parter. På den måten vil den nye barnehagen bli noe
hele bygda kan være stolt av og glad i.

