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Ny kommunal barnehage eller rehabilitering av Grimsby 

barnehage? Oppnevning av arbeidsgruppe.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/14 Oppvekst og omsorgsutvalget 11.03.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

 

1. Rådmannen oppretter følgende faste medlemmer til plankomite: Virksomhetsleder 

Grimsby barnehage, verneombud Grimsby barnehage, en tillitsvalgt Grimsby 

barnehage, en foreldrerepresentant Grimsby barnehage og virksomhetsleder teknisk 

drift. 

2. Politisk valgte medlemmer av plankomite er: 

3. Plankomiteens mandat: 

Fremskaffe en kostnadskalkyle for totalrehabilitering av bygningen til Grimsby 

barnehage både innvendig og utvendig, tilbygg, rivning av bolig, samt andre påkrevde 

endringer, sett opp mot plassering og kostnader for bygging av ny barnehage. 

 

Ut fra plankomiteens anbefalinger utarbeider administrasjonen en sak som skal gi 

grunnlag for politisk vedtak angående den kommunale barnehagen. 

 

 

 

 

Bakgrunn: 

Over de siste årene har det vært skissert flere endringer av Grimsby barnehage, men bare for 

deler av bygningen. Etter møte med rådmannen våren 2013 ble det igangsatt et arbeid med å 

få frem en plan om rehabilitering av byggets 1. etasje med nødvendig tilbygg. 

Rehabiliteringen skulle ligge som tiltak i budsjett – og økonomiplanarbeidet for 2014.  

 

Arkitekt ble leid inn og vi fikk frem en løsning for 1. etasje og et tilbygg med nødvendige 

rom. Ut fra det ble det foretatt en kostnadskalkyle for tilbygget. Det ble ikke utarbeidet 

ferdige tegninger for tilbygget og endringene i 1. etasje og det ble heller ikke beregnet 

kostnad for rehabiliteringen. 

 

Det er ikke gjort noe endelige vedtak om Grimsby barnehage skal rehabiliteres og i hvilket 

omfang /kostnad som er tiltenkt.  

 

Plankomiteens mandat: 

Fremskaffe en kostnadskalkyle for totalrehabilitering av bygningen til Grimsby barnehage 

både innvendig og utvendig, tilbygg, rivning av bolig, samt andre påkrevde endringer, sett 

opp mot plassering og kostnader for bygging av ny barnehage. 
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Vurdering: 

Generelt 

Vurderingene må ta utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som omfatter 

barnehagen. Uansett om det gjelder nybygg eller rehabilitering av eksiterende bygg / tilbygg. 

  

En barnehage med 50 barn og 15-20 ansatte er en ganske stor bedrift/institusjon som skal 

ivareta barnas daglige behov og være arbeidsplass for de voksne. 

 

I det videre arbeid er det derfor viktig å sette de samme kravene til bygningen enten det er 

snakk om rehabilitering eller nybygg. Vedlagt saken er det et skjema til hjelp for vurdering av 

barnehagebygg, enten det er ny barnehage eller rehabilitering/tilbygg. 

 

Nåsituasjonen. 

Viser her til notat fra styrer, FAU og ansatte ved Grimsby barnehage. Notatene gir et godt 

bilde av situasjonen ved barnehagen. Vurdert fra barnehagemyndigheten er det klart at det er 

en rekke forhold ved barnehagebygget som må rettes. Det gjelder ikke bare antall rom til barn 

og til personalet, men også på miljøfaktorer som temperatur, støy og renhold (skitten kontra 

ren sone). Det er på denne bakgrunn at en ikke med sikkerhet kan si hva kostnaden totalt 

kommer på ved restaurering av barnehagen ut fra de beregninger og den gjennomgang av 

barnehagen vi i dag har. 

  

Behovet for barnehageplasser i Marker kommune. 

Når en skal anslå hvor mange barnehageplasser det er behov for i Marker kommune fremover, 

har SSB en framskrivning av befolkningstallet i kommunen fordelt på alder. 

Ser en på framskrevet folketall i aldersgruppen 0-5 år viser prognosene fra Statistisk 

sentralbyrå 205 barn i 2020 og 202 barn i 2030.  Det tyder på en svak nedgang i tallet på barn 

i aldersgruppen sammenlignet med dagens tall. 

Tabell som viser prognosene fra SSB. 

Alder 2014 2015 2016 2017 2020 2030 2040 

0 -1 31 31 31 31 33 31 31 

1-5  197 184 180 170 172 271 167 

Sum 228 215 211 201 205 202 198 

 

Prognosen må sammenholdes med hvor stor andel av førskolebarna i Marker kommune som 

går i barnehage.  Per desember 2012 ser tallene slik ut. 

Barnehage 1-5 år 1-2 år 3-5 år 

Grimsby 52 14 38 

Tussilago 55 15 40 

Annenetasje 24 9 15 

Øymark 31 7 24 

Totalt 162 45 117 
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Per 15.12 2012 hadde vi totalt 182 barn i aldersgruppen 1-5 år og 33 barn under 1 år. Til 

sammen 215 førskolebarn. I barnehagene i Marker hadde vi 162 barn, fordelt på 117 over 3 år 

og 45 under 3 år. Ingen barn under 1 år. 

Kapasiteten i dagens 4 barnehager i Marker kommune ligger på ca. 160 barn og med dagens 

fordeling innebærer det om lag 207 plasser (barn under 3 år teller 2 plasser). 

Det skulle tilsi at den kapasitet dagens barnehager har vil være tilstrekkelig for å oppfylle den 

rett barn har til barnehageplass i Marker kommune fremover.. Her ligger det selvsagt en rekke 

forutsetninger. Den største og mest uforutsigbare innvirkning er hva sentrale myndigheter 

bestemmer av regler i kontantstøtte ordningen. Myndighetene har igangsatt revisjon av 

barnehageloven og rammeplan for barnehagen. Arbeidet skal være ferdigstilt i 2015, slik at 

endringene blir gjeldende fra 2016 av. 

 

Men også andre forhold som større tilflytting av barnefamilier, tilgang på arbeidsplasser, 

bosetning av flyktninger, nedleggelse av eksisterende barnehage(r), etc. vil være avgjørende 

for om det tall vi har på barnehageplasser er tilstrekkelig fremover. 

 

Kommunen må da sørge for at den kommunale barnehagen minst har den kapasitet den i dag 

har. En fire avdelings barnehage med rundt 50 barn. I tillegg bør kommunen har tiltak for hva 

en gjør dersom behovet for barnehageplasser øker ut over det antall vi i dag har i kommunen.  

 

Rehabilitering av Grimsby. 

Som nevnt foreligger det en skisse for rehabilitering av Grimsby barnehage. Den ble utført vår 

og høst 2013. Den består av et tilbygg og en rehabilitering av 1. etasje 

 

Kommunen har altså ikke en vurdering på hva totalkostnaden ved en rehabilitering vil ligge 

på. Om en rehabilitering vil gi oss et funksjonelt barnehagebygg er det heller ikke gjort 

vurdering av. Det en vet er at det er krevende å omgjøre bygg som er bygd til andre formål 

enn barnehage slik at bygget er tilpasset små barn. I en totalrehabilitering av bygget må en 

også se på uterommet. Her vil det måtte gjøres en del endringer, bl.a. er det en tom bolig 

innenfor barnehagens areal, som trolig må rives. 

 

Ut fra at det ligger mangelfulle opplysninger for hva en rehabilitering innebærer, bør det 

nedsettes en plankomite som utarbeider en rapport som gir en mer konkret beskrivelse av hva 

en rehabilitering vil innebære for kommunen før det tas standpunkt til spørsmålet om ny 

barnehage eller rehabilitering. 

 

Det er utarbeidet ett sett med pedagogiske prinsipper ved rehabilitering eller nybygg av 

barnehage, for å kunne gjøre en reell vurdering av rehabilitering av barnehagen sammenholdt 

med ny barnehage. Prinsippene bør ligge til grunn i alt videre arbeid med saken. Se vedlagt 

momentliste 

 

Bygge ny kommunal barnehage. 

Det er flere forhold som taler for å bygge en ny barnehage. Viktigst er at Marker kommune 

får en barnehage bygning som er tilpasset barna og gir gode arbeidsbetingelser for personalet.  

Det er vanskelig å oppnå ved å rehabilitere en annen bygning som var tiltenkt helt andre 

formål. 
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Siden Grimsby skole ble omgjort til barnehage er mye endret. Vi har fått langt flere små barn 

(1- 2 år), flere barn og de fleste har hel plass: Det betyr at barna (også 1 år gamle barn) er hele 

dager i barnehagen  alle ukas 5 dager og lengre tid enn en vanlig arbeidsdag. 

 

Derfor er kravene til lekearealer, soveplasser og muligheter til at barna kan deles i mindre 

grupper (behov for flere rom) svært viktig for dagens barnehage og fremover i tid. 

 

I 2015 kommer revidert barnehagelov og ny rammeplan for barnehagen gjeldende fra 2016. 

De krav som kommer i den forbindelse vil en ha gode muligheter med å tilpasse, slik at 

bygningsmessige forhold ikke er til hinder for barnas tilbud. 

 

Tidsaspekt / forprosjekt. 

Slik situasjonen er ved Grimsby barnehage er det vesentlig at det fattes et politisk vedtak på 

om barnehagen skal rehabiliteres eller om det skal bygges ny barnehage. Uansett hva som 

vedtas er det viktig å få igangsatt arbeidet med valgt alternativ i 2014.. 

 

Om en velger å bygge ny barnehage eller rehabilitere den gamle, må det utarbeides et 

forprosjekt som legger grunnlaget for anbudsdokumentene. 

 

 

 

Konklusjon: 
Det oppnevnes en plankomite som får følgende mandat: 

 

Fremskaffe en kostnadskalkyle for totalrehabilitering av bygningen til Grimsby barnehage 

både innvendig og utvendig, tilbygg, rivning av bolig, samt andre påkrevde endringer, sett 

opp mot plassering og kostnader for bygging av ny barnehage. 

 

Ut fra plankomiteens anbefalinger utarbeider administrasjonen en sak som skal gi grunnlag 

for politisk vedtak angående den kommunale barnehagen. 

 

Pedagogiske prinsipper for rehabilitering av barnehage eller bygging av ny barnehage skal 

ligge til grunn for alt videre arbeid. 

 

 

 

Vedlegg: 

Notat fra virksomhetsleder ved  Grimsby barnehage. 

Notat fra FAU 

Notat fra ansatte, verneombud og fagforeninger. 

Pedagogiske prinsipper for vurdering av barnehagebygg.
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Arkiv:   

Saksbehandler: Bjørg Olsson 

Dato:  03.03.2014 
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Søknad om midler til barnevernstjenesten fra Fylkesmannen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/14 Oppvekst og omsorgsutvalget 11.03.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune søker Fylkesmannen om midler til 1. årsverk i barnevernstjenesten i Marker 

og Rømskog kommune.  

 

 

 

Bakgrunn: 

Fylkesmannen i Østfold har også i 2014 midler for stillinger i barnevernstjenesten i 

kommunene.  Marker og Rømskog kommunes barnevernstjeneste har tidligere fått midler til 2 

årsverk, hvorav 1,3 årsverk til saksbehandler og 0,7 årsverk til tiltakskonsulent. 

 

 

Vurdering: 

Kommunen har mange saker som grenser til omsorgsovertagelse.  For å unngå 

omsorgsovertagelse og redusere bruk av konsulenter/utenforstående sakkyndige, vil det 

avhjelpe å få økt ytterligere på antall stillinger.  Barnevernstjenesten overholder ikke alle 

frister og krav for rapportering, og fosterhjem skulle vært enda bedre fulgt opp.  I tillegg 

ønsker kontoret å være mer tilgjengelig i Rømskog. 

 

Det søkes derfor om 0,30 årsverk til tiltakskonsulent og 0,70 årsverk til saksbehandler. 

Stillingene er så å si fullfinansiert gjennom statlige midler.  Tildeling skjer etter en helhetlig 

vurdering av kommunenes belastning på barnevernstjenesten, overholdelse av frister og antall 

stillinger fra før. 

 

Det søkes også om midler til videreføring av utdanning i familieterapi, som 2 av de ansatte er 

i gang med.  
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MARKER KOMMUNE 
 


Sak: 14/89 -3 


Arkiv:  


 


Dato: 25.02.2014 


Notat 


 


 


Til:  Ragnar Olsen 


Kopi:   


Fra: Tove Skubberud Wang 


 


 


Notat fra de ansatte ved Grimsby barnehage  


 


Grimsby Barnehage status pr.24.02.14 


HMS gruppa: Miriam Lund, verneombud, Monica Stillesby, Utdanningsforbundet, Gro-


Anita Fog Fagforbundet. 


Vurdering av Grimsby barnehage som arbeidsplass i forhold til lokalitetene. 


Generelt: Veldig slitte lokaler som fortsatt ser ut som en skole og ikke en barnehage, selv 


etter at det har vært barnehage her i 25 år. Lite møbler, og de møblene som er her har vært 


her siden tidenes morgen/ er arva fra andre steder/ noen har tatt med seg hjemmefra. Veldig 


få møbler som er kjøpt inn til barnehagen som er barnehagetilpassa. Store rom med mye 


høyde under tak gjør det til lite egna rom å jobbe i. 


Kjeller: Veldig kalde gulv, uten gulvvarme. Ikke noe skille mellom ren og skitten sone, må 


gjennom dagens grovgarderobe fra fingarderoben og inn til avdelingene. Et felles lite 


kjøkken. I garderoben til Marihøna er det ikke plass til påkledningskrakk, bare en liten heve 


krakk. Det er ingen lufteluker verken på Marihøna eller Tusenbeinet så blir fort tett/dårlig 


luft.  


Soving/ vogner: ett av de mulige grupperommene blir i dag brukt til vognoppbevaring når 


barna ikke sover, dette for at når vognene blir oppbevart i gamle dusjen må alle vogner med 


snø/ grus/gjørme dras tvers gjennom en hel avdeling når de skal ut og inn. Dette er 


forstyrrende for barna og de voksne på avdelingen og det blir dessuten veldig møkkete, så 


rengjøring etter flytting av vogner blir en tidstyv. I dagens oppbevaringsrom er det veldig 


trangt og alle dyner/tepper/poser må slenges på toppen av vognene når det ikke er i bruk. Ved 


fuktige /bløte vogner/soveutstyr er det veldig liten tørkeplass, og vanskelig å få det ordentlig 


tørt til dagen etter. 


Alle sover ute i vogn, og ved ruskevær(som det ofte er) har vi ikke noe tak vognen kan stå 


under slik at det skjermer for vær og vind, og barn og vogner blir ofte bløte /fuktige når de 


sover. Ønsket er en paviljong som de kan stå under, med fast underlag for å unngå 


gjørme/grus/snø. Og et egna oppbevaringsrom for vogner der det er musefritt og varme, samt 


oppbevaring til soveutstyr. 


Garderobene nede er trange, med små garderobeplasser til barna, og det blir fort trangt når 


det er flere barn og voksne i garderoben samtidig. 


Stellerommet i kjelleren er egentlig et handikapp toalett. To stellebord er satt inn på hver sin 


side av doen pluss en stige for at barna skal klatre opp på stellebordet selv. Dette gjør rommet 


veldig trangt når to voksne står og skifter bleier samtidig. Det er ingen ventilasjonsmulighet/ 


vifte på badet så det lukter veldig ofte bæsj i gangen, også når foreldre kommer for å hente. 
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Doen blir også brukt av barna som går på do nede når den lille doen er opptatt. Per dags dato 


skiftes det minimum 44 bleier i løpet av en barnehagedag når alle barna er i barnehagen, så to 


stellebord er i minste laget, det blir kø under legging/ påkledning. Arbeidsstillingen ved 


stellebordene er ugunstig fordi de voksne har ulik høyde, dermed blir dette en 


arbeidsbelastning som fort går ut over armer/rygg over tid. Heve/senke bord med vask vil 


lette dette. 


Garderobe for voksne nede: Garderoben er ikke tilknyttet toalett/dusj, og det er ikke egnet 


for skifting, fordi garderoben er en gang med gjennomgang for personale/foreldre/ barn 


mellom avdelingen oppe og nede. Det er to doer beregnet på de voksne, en inne i et avlukke 


inne på vaskerommet og en i forbindelse med personalrom oppe. Det er liten plass til de 


voksnes klær oppe i lange gangen, knagger som er der nå har personalet hengt opp selv. 


Kjøkkenet nede: Lite, upraktisk, kun en skylle kum. Liten arbeidsflate/benk med dårlig 


plass til matlaging til mange barn/sammen med barn. Det er ikke plass til matlagring på 


kjøkken, ei heller kjøleskap. Disse står ute på avdelingene. 


Radiatorene nede er til tider ekstremt varme med en overflatetemperatur målt til over 50 


grader. 


Første etasje: Grovgarderober er i trappa/trappeoppgangen og det er ikke skille mellom ren 


/skitten sone her heller. «Fingarderoben» er en veldig lang gang med inngang til de to 


avdelingene. Når barna er ute og leker og skal på do må de gå gjennom «fingarderoben» og 


helt innerst i gangen. Da går de gjennom både «skitten» og «ren» sone. 


Toaletter: Det er per dags dato bare to doer i etasjen på 30 barn. Etter forskriftene skal det 


være en do pr.10 barn. 


Doene oppe tetter seg ofte rett før tømming, bør være treukersintervall med tømming mot 


dagens fire ukers intervall. 


Kjøkkenet oppe: her er det også et kjøkken på to avdelinger. Kjøkkenet er lite, med lite 


benkeplass/ arbeidsflate og ugunstig med tanke på matlaging til mange. Avdeling Humla 


bruker kun kjøkkenet til å ta oppvasken sin, og lager varmmat på turdager ute i skogen. Det 


er ikke plass til kjøleskap i tilknytning til kjøkkenet så disse står plassert i gangen for begge 


avdelingene. Kjøkkenet har kun en oppvaskkum så går ikke å dele i ren og skitten sone. Det 


er også veldig begrenset plass til oppbevaring av mat. Fryseren står i hjørnet av dette rommet. 


Rømningsveier: To kjøleskap og to tørkeskap står i rømningsveien som er den lange gangen 


oppe. Dette har blitt påpekt flere ganger ved branninspeksjon. 


Støy: Voksne(og barn) plages av høyt støynivå på avdelingene, pga. dårlig akustikk, store 


rom med stor takhøyde og mye tre/glass og lite møbler. Dette bidrar til en tyngre arbeidsdag 


og man er mer sliten etter jobb. Voksne og barn blir slitne av konstant støy. 


Grupperom: To av avdelingene på huset har kun ett rom å være i, og da vanskeliggjør dette 


deling i grupper/ lekesoner/skjerming av lek. Og de to andre avdelingene som har flere rom 


bruker disse til deling av barnegruppen hele tiden. De er ingen andre grupperom på huset. 


Små grupper og gruppedeling bidrar til en bedre barnehagehverdag for både barn og voksne. 


Pauserommet: blir brukt som pauserom/møterom/ grupperom/spes.ped.rom/ arbeidsrom for 


pedledere/ foreldresamtalerom. Pedledere har krav på arbeidsrom med tilgjengelig pc, noe vi 


ikke har. Det er kun en pc plassert på pauserom, og en pc på kontoret til Tove som kan 


brukes om hun ikke bruker den. 


Ventilasjon: Den går av og på litt som det passer seg føles det som. Virker dårlig og dårlig 


inneluft som ofte fører til hodepine blant de ansatte. Nede må det luftes mye gjennom 


vinduene fordi det er veldig varmt, dårlig luft. Fyringa gjør det enten veldig varmt eller 


veldig kaldt. Er ikke noe mellomting. Vi har en såkalt justeringsknapp til temperaturen inne 
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på hver avdeling med + - 2 grader, men dette har ingen innvirkning på temperaturen inne. Det 


er stor variasjon i innetemperaturen inne alt etter som hvor langt rommene ligger fra fyren. 


Temperaturen skal i utgangspunktet være lik i alle rom i hele huset.  


Det er ikke nettilgang på avdelingene til pedagogisk arbeid sammen med barna. Vi har heller 


ikke pc/nettbrett til den enkelte avdeling. 


Styrers kontor: det er veldig lytt inn til kontoret fra avdelingen. 


Rullestolbrukere: Barnehagen er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere verken barn 


/foreldre. 


Uteområdet: Veldig stort og fint, men kan bli uoversiktlig og man kan ofte bli gående å telle 


barn, istedenfor å være med barna. Mulighet for å dele inn i soner ute. 


Trapper ute er i betong, ikke sikra for de minste, kan fort ende i knall og fall og skader om 


man ikke passer på. 
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Dato: 25.02.2014 


Notat 


 


 


Til:  Ragnar Olsen 


Kopi:   


Fra: Tove Skubberud Wang 


 


 


Notat fra FAU ved Grimsby barnehage  


 


FAU sitt syn på bygningen ved Grimsby barnehage: 


 


Skolebygning som fremstår som gammel og slitt. 


Planløsningen er ikke idéell med tanke på drift av barnehage. F.eks  


-romfordeling  


-vanskelig å gjennomføre rene/skitne soner 


-dårlige toalettforhold 


-liten garderobeplass i 1. etasje 


-dårlig inneklima  


-tungvint mtp tilgang til kjøkken ved flere avd. i 2. etasje 


Det mangler overbygg for vogner barna sover i ute. 


Trengs det totalrenovering/påbygging for å få bygget i god barnehage-stand? Kostnaden av 


dette vs. ny barnehage? 


 


Evt. kostnader ved kontinuerlig vedlikehold av gammel bygning vs. ny barnehage? 


 


Positivt: 


- uteområder 


- åpningstider 


 


 





