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Møtedato

Bakgrunn
Bakgrunn for saken er hovedutvalgets møte 12.3.2019 med vedtak i sak 19/7 - Endring av vedtekter for
de kommunale barnehagene i Trysil:
«Det gjennomføres en behovsundersøkelse våren 2019. Foreldre med barnehageplass kan delta
i undersøkelsen. Resultatene legges fram i hovedutvalgets møte 21. mai».
Behovsundersøkelsen ble gjennomført 26.3. – 9.4. Undersøkelsen ble sendt ut til foresatte til alle barn
med kommunal barnehageplass og det skulle gis et svar fra hver familie.
De private barnehagene ble invitert til å delta i undersøkelsen, men bare noen barnehager deltok. Det er
ganske lav svarprosent for de private barnehagene. 63 % av familier med kommunal barnehageplass
svarte; dvs. 91 av 145 familier.

Resultatene
De som ikke har svart på behovsundersøkelsen tolkes dithen at de er fornøyd med dagens åpningstider
og svarene er derfor registrert inn i det svaralternativet.
1. Dekker barnehagens daglige åpningstid - timer per dag - deres reelle behov for plass ?
Ja / Nei / Hvis ikke: Hva er det reelle behovet ?
Dagens daglige åpningstid er i hovedsak kl. 7.00 – 16.45, men enkelte år er åpningstiden noe forskjøvet
i Vestre Trysil barnehage. Det ble åpnet for en slik ordning da barnehagetilbudet i Tørberget ble
lokalisert sammen med Søre Osen og en del foresatte fikk ekstra kjørevei mellom barnehage –
arbeidssted.
Resultat: Resultatene i behovsundersøkelsen viser at 125 familier er fornøyd med dagens åpningstid. De
andre svarer at de har/kan ha/gjerne vil; at det skal åpne noe tidligere og ha noe lenger; samlet sett kl.
6.45 – 17.00. Det gjelder i størst grad barnehagene i Innbygda og Nybergsund.

2. Dekker barnehagens dagens ukentlige åpningstid, - dager pr uke - deres reelle behov for
plass?
Ja / Nei / Hvis ikke: Hva er det reelle behovet ?
Resultat: 143 av 145 familier er fornøyd med barnehagens ukentlige åpningstid, dvs. mandag – fredag.

3. Har dere reelt behov for barnehageplass i romjula?
Ja / Nei / Hvis ikke: Hva er det reelle behovet ?
Med dagens ordning er barnehagene stengt fra kl. 12.00 julaften og i romjula.
Resultat: 118 familier, dvs 81,4 % er fornøyd med dagens tilbud. 13 familier har svart at de har behov,
men har ikke begrunnet dette behovet nærmere. De fleste av disse svarene gjelder de med plass i
Innbygda og Nybergsund. Resterende svarer at de kan ha behov for plass i romjula ut fra turnus/har
behov en gang i blant/annet hvert år etc.
4. Har dere reelt behov for barnehageplass dagene i påskeuka (mandag t.o.m. onsdag) ?
Ja / Nei / Hva er det reelle behovet?
Med dagens ordning er barnehagene stengt mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka.
Resultat: 106 familier svarer at de er fornøyd med dagens ordning. 20 svarer «Ja», de har behov for
plass. De fleste av disse gjelder familier med plass i Innbygda eller Nybergsund.

Andre begrunner behovet med turnus. Resterende svarer at de kanskje har behov.

5. Har dere reelt behov for barnehageplass 3 siste ukene i juli ?
Ja / Nei / Hvis ikke: Hva er det reelle behovet ?
Med dagens ordning er barnehagene stengt de tre siste hele ukene i juli.
Resultat: 115 familier er fornøyd med dagens ordning. 6 familier svarer «ja» uten begrunnelse og de
fleste av disse fordeler seg mellom Innbygda og Nybergsund. 6 andre svarer at de har behov ut fra
turnus. Resterende har kommentert at de kanskje har behov/har behov en gang i blant/ eller ønsker
valgfrihet om tidspunkt for når ferie skal avvikles.
6. Andre kommentarer:
Resultat: Det var få kommentarer og disse gjaldt ikke barnehagenes åpningstider.

Vurdering
Daglig åpningstid
Svarprosenten 86,2 % viser at de aller fleste er fornøyd med dagens daglige åpningstid. Av resterende
20 familier er det flest med barnehageplass i Innbygda og Nybergsund som har behov for lengre
åpningstid.
En utvidelse av den daglige åpningstiden vil føre at det blir færre ansatte i større deler av dagen enn i
dag. I fht. det totale antallet barn pr barnehage er det få familier som har/kan ha behov for utvidet
åpningstid. Da det blir færre voksne i større deler av dagen vurderes at en utvidelse av dagens
åpningstid vil ramme flere barn negativt enn det antallet det tilfredsstiller.
Ukentlig åpningstid
98,6 % er fornøyd med dagens tilbud om åpent mandag – fredag, og dette viser at familiers ukentlige
behov for barnehageplass dekkes.
Åpent flere dager/uker pr år
Når det gjelder behov for barnehageplass i romjula vurderes svarene til at enkelte har behov for plass i
romjula /behov en gang i blant. De fleste av disse gjelder de med plass i Innbygda/Nybergsund. Det er
flere som har meldt om at de har behov for plass i påskeuka enn i romjula. men behovet vurderes som
likevel for lite og svakt («turnus/behov en gang i blant/kanskje behov») for at det skal være grunnlag for
åpent i romjul og påskeuke. Det samme gjelder også om behovet for færre stengte uker i juli.
Det kunne være et alternativ at en barnehage kunne hatt lengre åpningstid og slik at foresatte kunne
søkt til denne barnehagen. Det kunne vært naturlig at dette ville være en av sentrumsbarnehagene da
det er flest barna har plass her, men det er allerede stor etterspørsel av barnehageplass i Innbygda..
Rettigheter
Barn har ikke rett på ferie, men barn har; som voksne, også behov for fri. Voksne har et ansvar for å
sørge for at barn også får tid til ro/hvile.
Forskrift om foreldrebetaling i barnehage gir bestemmelser om makspris og for barnehageplass
maksimalt 11 måneder i året. Ved at barnehagene i Trysil har stengt romjula og påskeuka teller dette
som en friuke. De resterende ukene er de tre sommerstengte ukene.
Feriestengte uker/dager; tilsvarende fire uker; bidrar til at barn sikres å få perioder med fri og
barnehagen bruker mindre ressurser til å administrere fri/ferie for både barn og ansatte

Erfaringer
For flere år tilbake var barnehager åpent i romjula og påskeuka. Det var få som meldte seg på til
barnehageopphold da (slik at barnehagen kunne tilpasse personalressurs ut fra antall barn som var
påmeldt) og som regel kom færre enn det som var varslet. Barnehagetilbudet ble derfor kostbart og lite
brukt. Dette er ikke en spesiell situasjon kun for Trysil, men også i andre kommuner og i private
barnehager.
Økonomi.
En utvidelse av ukentlig åpningstid vil føre til større bemanningsbehov (ferievikarer) og dermed høyere
kostnader. Ut fra tidligere erfaringer blir det urimelig høye kostnader for de forholdsvis få barna/familier
det gjelder. Dvs. utvidet åpningstid vil føre til økte kostnader til kommunal barnehagedrift og disse
kostnadene vil føre til at satsene på det kommunale tilskuddet til private barnehager også øker.

Konklusjon
Administrasjonen ser at dagens åpningstiden (stengetider) kan være utforende for noen familier, men
resultatene fra behovsundersøkelsen viser at dagens åpningstider ivaretar behovet til de aller fleste.
Ut fra en vurdering om at det er forholdsvis få familier som har behov for utvidet åpningstid, tidligere og
nåværende erfaringer om større åpningstid, og den økonomiske konsekvensen av utvidet tilbud så
innstiller rådmannen til at dagens åpningstider beholdes, men at utvidet åpningstid kan vurderes på nytt
når ny sentrumsbarnehage åpnes.

