
HØRINGSUTTALELSE FRA PERSONALET I BAGN 

BARNEHAGE. 
 

Vi har valgt å bare kommentere en evnt. sammenslåing av Bagn og Reinli barnehager, da dette er 

det som vil få konsekvenser for det arbeidet vi skal utføre. 

I en så stor personalgruppe vil det alltid være ulike syn. Vi står likevel samlet bak følgende 

punkter som vi mener er viktig at det tas hensyn til ved en slik sammenslåing. 

 

 BYGNING 

Vi regner med at lys og lydforhold, ventilasjon og hygiene blir forskriftsmessig 

ivaretatt. 

Skolelokalene må bli omgjort på en slik måte, at det er både forskriftsmessig og 

hensiktsmessig å drive barnehage der. En må her ha i tankene barn fra 0-5 år. Om 

det nå skal opprettes en ny barnehage, er det viktig å tenke spesielt på gode 

løsninger for en småbarnsavdeling.  

( Soverom, stellerom, skjerma soveplass ute, muligheten for oppbevaring av vogner, 

samt enkel løsning for å kjøre vogner ut og inn. Dette har pr.dags dato hatt litt 

provisoriske løsninger.)  

Vi ser det også som en stor fordel å ha mulighet til å bruke gymsal og sløydsal i det 

daglige arbeidet.  

 UTE-OMRÅDET  

Ute-området brukes i dag av både skole og barnehage, men det kreves en del 

endringer ved en evn. sammenslåing likevel. Barnegruppa øker så mye at det kreves en 

god del tilrettelegging. Dette være seg skjerming/deling for de minste barna, 

lekeapparater utfordrende nok for de ulike aldersgruppene ( det som pr.dags dato er 

i Bagn barnehage er det ikke mulig å flytte med seg. Enten er det klart for 

utskiftning, eller så er det støpt fast i grunnen). En del beplantning er også en fordel 

med tanke på å lage rom for ulike aktiviteter. 

 VEG/PARKERING 

Personalgruppa stiller seg her bak uttalelsen fra foreldreutvalget i Bagn barnehage. 

Vi ser så absolutt behovet for utbedring av vegen, samt at det blir lagt til rette for 

parkering, og sikker av og påstigning.  

 ØKTE TRANSPORTUTGIFTER 

For å opprettholde det allsidige tilbudet barna har i dag må det legges inn kostnader 

til kjøring.  

* Transport til: basseng, skøytebane, opparbeidet skileik anlegg, bibliotek etc. 

* Overgang barnehage /skole: Gjensidig besøk både for barn med spesielle behov, 

og for barnegruppa for øvrig. 

* Møtevirksomhet av ulike slag. 

* Nærhet til lege/tannlege 

 

Uansett utfall etter endelig vedtak, så er vi i personalet positivt innstilt til å møte de 

endringer og utfordringer som vil møte oss. 

 

 

Bagn 29.01.2010. 

 

Personalet i Bagn barnehage. 
 



 

 


