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Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.04.2013 - ny
Skjelstadmark barnehage
Spørsmål fra Siv Sætran (SP):
Skjelstadmark oppvekstsenter ble rehabilitert/påbygd i 2004 for å gi bedre forhold for barn og
ansatte. Erfaringa viser at sambruk av rom mellom skole og barnehage, har blitt vanskeligere
enn som forventet før utbygginga. Antallet barn i barnehagen har i lange perioder vært større
enn det som lå til grunn for planlegginga av barnehagelokalene, og skolen har fått flere elever
med spesielle behov, som gjør at tilgangen på gruppe /møterom er uholdbar.
En realisering av en ny barnehage i Skjelstadmark vil ha positive effekter for både skolen og
barnehagen, da skolen kan ta i bruk barnehagens nåværende lokaler og få mer plass.
Utfordringa er at dette har tatt lang tid. Antallet barn som fødes i bygda, sprenger alle
prognoser, og denne utfordringen har foreldreutvalget ved barnehagen pekt på i brevs form til
kommunen over flere år. Med dagens situasjon er dessverre hovedregelen at de aller fleste får
avslag på sine søknader om plass, og dette er selvfølgelig svært krevende for ei bygd i posetiv
vekst. I dag er det svært lite tilgang på tomter i Skjelstadmark, men når ny kommuneplan blir
vedtatt bedrer dette seg. Da er det mye som tyder på at veksten i antall innbyggere i bygda, og
særlig småbarnsfamilier bare vil øke i årene fremover.
1. Hva er status i arbeidet med å planlegge en ny barnehage i Skjelstadmark? (Har innleide
arkitekter og grunnundersøkelser gitt noe resultat?)
2. Når kan man forvente en politisk sak til behandling for å avklare fremdrift og mulige
løsninger for en ny fremtidig barnehage i Skjelstadmark?
3. Siden situasjonen er såpass krevende, og at særlig mange barn i bygda ikke har fått plass
i barnehagen ved de siste års barnehageopptak, vil kommunen vurdere straks tiltak for å
få til en midlertidig løsning for disse barna? (Klubbhus, og samfunnshus i umiddelbar
nærhet, burde være aktuelle muligheter for dette)

