Vedlegg:
Evaluering barnehageplan 2014-2019 (gjort høsten 2019)
Barnehagetilbudet ut fra barnehagenes perspektiv
Hva står i dagens plan?

Status/dagens situasjon

Barnehageeier opplever å kunne imøtekomme brukernes behov med
hensyn til åpningstid, og at de kan tilby et kvalitativt godt barnehagetilbud.

Åpningstid. Kvalitative gode barnehager. ( undersøkelser….tilsyn)

Eierstyrene i barnehagene har gitt uttrykk for at den nye ordningen med
overføring i kommunal ramme, har medført at det har blitt mere
økonomisk utfordrende å drive barnehager. Dette til tross for at Sigdal
kommune innførte to telletidspunkt etter ønske fra barnehage eierne.
Dette kan gi mer kommunalt tilskudd.

Telletidspunkt 15.01. og 01.11.
Mertilskudd v/to el flere barn.
Husleieordning
Pensjonsordning

Økt krav om pedagogtetthet og tilfredsstillende bemanning i tillegg til at
foreldrene bruker barnehagenes åpningstider fullt ut, gjør det mer
utfordrende enn tidligere å dekke både behov for kvalifisert bemanning og
økte kostnader.

Ytterlige økt krav om pedagogtetthet. Innført norm for grunnbemanning,
Foreldre som bruker barnehagenes åpningstid ytterligere,

Barnehagetilbudet ut fra kommunens perspektiv

Hva står i dagens plan?

Status/dagens situasjon

I kommunen er det totalt 204 barnehageplasser. Pr. 01.09.2013 er det 14
færre plasser i bruk enn pr.15/12-2012. Ser man plassene i bruk i forhold til
antall plasser barnehagene kan tilby, så var det 50 ledige plasser høsten
2013.

I kommunen er det totalt 190 barnehageplasser. Pr. 01.11.2019 er det 5,4
flere plasser i bruk enn pr.15/12-2018. (ut fra 3 barn teller for 2) Ser man
plassene i bruk i forhold til antall plasser barnehagene kan tilby, så er det
ca. 54 ledige plasser 01.11.2019. (20,3 i Eggedal, 11,3 i Enger, 8,7 i Prestfoss
og 13,7 på Nerstad. LOA og plasser ut fra m2, men oppleves ikke slik av
barnehageeier: 20 enh.)
Barnehagene i Sigdal kan møte brukernes fremtidige behov med utg. pkt i
stipulert dekningsgrad og befolkningsprognoser
Arbeidsgruppa vurdering: alle barn i alderen 1-5 år som har rett og som
ønsker en barnehageplass ved hovedopptak skal tilbys en plass i
nærbarnehage eller nabo-barnehage:
50 barneenheter for mye i 2019
60 barneenheter for mye i 2025

Barnehagene i Sigdal kan møte brukernes fremtidige behov under
forutsetning om at det er samme folketall som i dag, og at brukernes behov
tilsvarer samme behov for plass som i dag.
Arbeidsgruppa vurdering: alle barn i alderen 1-5 år skal tilbys 5 dagers
plasser:
50 barnehageplasser for lite i 2016,
56 barnehageplasser for lite i 2019 og
58 plasser for lite i 2025.
Forutsetning: barn som fyller 3 år i løpet av året = 2, Barn 3 år = 1,5, og barn
eldre en 3 år telt for 1.
Forutsetning: arealnorm lagt til grunn og barneenhet basert på at barn 1-2
år regnes som 1,33. (jfr. Norconsult)
Marginale endringer (+/-) gir store utslag ved framskriving. Tallene er
derfor tolket med forsiktighet når behovet for barnehageplasser skal
Marginale endringer (+/-) gir store utslag ved framskriving. Tallene må
konkretiseres og det er tatt utgangspunkt i prognosene knyttet til lav
tolket med forsiktighet når behovet for barnehageplasser skal
befolkningsvekst.
konkretiseres. Det er tatt utgangspunkt i prognosene knyttet til lav og
middels befolkningsvekst.
Etterspørselen varierer fra år til år, men siden 2007 har kommunen sett en
Etterspørselen varierer fra år til år, og det er fortsatt Eggedal barnehage
utvikling i at det er Eggedal barnehage som ikke har nok søkere til plassene som ikke har nok søkere til plassene sine og som har størst kapasitet til å ta
sine og som har størst kapasitet til å ta inn flere barn. Dette skyldes trolig
inn flere barn.
en kombinasjon av at det de siste årene har det vært få barn som er født i
Vi ser også at barna i nedre del av bygda benytter seg tidligere av en
Eggedal, og at Enger barnehage i 2007 endret sin godkjenning, og kunne
barnehageplass enn i øvre del av bygda. ( kontantstøtte)
tilby ytterligere 6 nye plasser. Høsten 2013 var det også en merkbar
nedgang i barnehageplasser i Båsheim og i Prestfoss.
Barnehagene i Sigdal kan møte brukernes fremtidige behov under
Barnehagene i Sigdal kan møte brukernes fremtidige behov i perioden
forutsetning av at det er samme folketall som i dag, brukernes behov
2020-2025, under forutsetning av at det er tilsvarende samme folketall som
tilsvarer samme behov for plass som i dag og at brukerne er villig til å kjøre i dag og at brukernes behov tilsvarer samme behov for plass som i dag.
noe for å få en barnehageplass

Sigdal kommune eier 4 av de 5 barnehagebyggene, og er dermed slik sett
uavhengig av om de private barnehagene ønsker å drive barnehage, for å
kunne tilby alle med en rett til barnehageplass. Sigdal kommune vil
imidlertid ikke kunne oppfylle barns rett til plass dersom:
Båsheim barnehage ikke ønsker fortsatt drift. Det vil ikke være nok plasser i
Enger og Prestfoss til å oppfylle rett til plass for barna i området, dersom
man skal forutsette at barnehageplassen ligger i nærmiljøet.

Båsheim valgte å avvikle drifta si. De 4 barnehagene drifter i kommunens
bygg. Sigdal kommune/de private bhg. imøtekommer brukernes behov
(oppfyller barnehageloven, de med rett til plass) nærprinsippet så langt det
er mulig.

En eller flere av barnehageeierne endrer barnehagetilbudet, og kun tilbyr 5
dagers plasser. Dette vil gi et økt behov for plasser.

Bhg. eier i Nerstad og Prestfoss tilbyr kun 4 og 5 dager. Enger, Nerstad og
Prestfoss har utvidet åpningstid. Resulterer i økt kommunalt tilskudd

Det blir ytterligere befolkningsvekst i nedre del av kommunen.

Ligger ann til økt befolkningsvekst når Sandsbråten panorama er i full gang
samt de nye tomtene på Flatafeltet.

Det blir krav om flere opptak evt. at barn får rett til barnehageplass
tidligere enn i dag.

Ingen foreløpige signaler fra statlig hold om flere opptak eller utvidelse av
rett til barnehageplass, men sistnevnte ligger trolig i korta.

Barnehagetilbudet ut fra brukerperspektiv
Hva står i dagens plan?
Det foretas jevnlig brukerundersøkelser i de private barnehagene. Disse
konkluderer med at brukerne er fornøyd med dagens barnehagetilbud. Det

Status/dagens situasjon

er blant annet stor valgfrihet i forhold til valg av plasstype og dager. Det
som kan være utfordringer er:
 Åpningstidene i barnehagene er for korte i forhold til Sigdal som
pendlerkommune og dagens åpningstid på 10 timer er derfor ikke
tilfredsstillende nok.
 Barnehagene er ikke helårsåpne, noe som forutsetter at foresatte
må kunne ha en arbeidstid som er tilpasset barnehagen.
 På grunn av økonomiske vurderinger tar barnehagene inn barn
hovedsakelig to ganger pr år. Det betyr at brukerne kan oppleve at
de ikke tilbys plass ellers i året, selv om det er ledig kapasitet i
barnehagene.

Noe utvidet åpningstid. Sommerstengt med unntak av ferieåpen uke med
påmelding. Må være et visst antall barn påmeldt for at barnehagen har
åpent. Dyr ordning.
Eier tar inn barn ved telletidspunkt og ved suppleringsopptak når to el flere
barn

Evaluering av kapasitetstiltak i plan fra 2014-2019 og prioriterte tiltak under forutsetning av privat drift
TILTAK fra planen i 2014-2019:

Evaluering – hva er gjort/status 2019

A. Dekke behov for mindre tiltak i nedre del av bygda: 2013/2014
utnytte eksisterende lokaler i samråd med Nerstad barnehage. 12-18 plasser i
kjelleretg. (154 m2)

Har vært i dialog med bhg. om muligheten. Vedtak i KS om
prosjektering, men ikke vært nødvendig med videre tiltak

B. Dekke behovet ved å stimulere private aktører til at det etableres andre
former for barnehage: 2014/2015
gårdsbarnehage/familiebarnehage/utebarnehage. 2 grupper a’ 5 barn

Ikke vært nødvendig.

C. Dekke behov ved utbygging i nedre del av bygda: 2015/2016
utvide Prestfoss barnehage til 3 avd. bhg. 18-24 plasser.

Vedtak i KS: dialog med bhg. eier. Ikke vært nødvendig med videre
tiltak.

D Dekke behovet ved å stimulere til at f.eks andre aktører bygger en ny
barnehage i nedre del av bygda ( plasser avh. av str.) / stimulere til at det

etableres andre former for barnehage, f.eks gårdsbarnehage.
E: Dekke behov ved å ta i bruk andre bygg v/ f.eks:
opprette barnehageplasser i andre av kommunens bygg, eks. skolebygg
opprette barnehageplasser ved å ta i bruk skoler evt. andre bygg med
overkapasitet.
F. Dekke behovet ved å etablere barnehage i nåværende skole, dersom
skolestrukturen er i endring f. eks på Nerstad og Prestfoss.
(plasser avh. av str.)

Ikke vært nødvendig med tiltak

Ikke vært nødvendig med tiltak

Skolestruktur var tema før sommeren 2019. Denne ble lagt på is.

Evaluering av forslag til tiltak dersom de private barnehagene ikke ønsker å drifte lenger
Forslag til tiltak
Evaluering/hva er gjort/status 2019
Sigdal kommune tar over driften av barnehagene selv. Evt. at det kommer
en annen interessent som kan drive barnehagene

Ikke vært aktuelt da barnehageeierne ønsker å drifte i privat regi.
Innspill om kommunal drift må komme fra barnehageeier selv.
Kommunen tar ikke over, så lenge eierstyrene ønsker å drifte selv og de
driver innenfor loven.

Evaluering av forslag til tiltak i forhold til kvalitet/kompetanse
Forslag til tiltak
Ansvar

Evaluering/hva er gjort/status 2019

Stimulere, motiver og legge til rette for at barnehageansatte kan
ta videreutdanning/etterutdanning. Sigdal kommune kan bidra
med statlige kompetansemidler, slik at det kan bli mer attraktivt
for assistentene å utdanne seg til barnehagelærere

Barnehageeier

Kompetanseheving er eiers ansvar.
Kommunen har forvaltet pengene til FM og disse har
vært brukt til en felles plandag. Denne videreføres til
de avsatte midlene er brukt opp Ordningen med
statlige midler har falt ut.
Ny regional ordning som barnehagene kan søke om å
bli med i.
Retningslinjer er utarbeidet

Utarbeide retningslinjer som krever at barnehageeier må lyse ut
ledige stillinger to ganger.

Sigdal kommune

Revisjon av retningslinjene/praksis i forhold til innvilgelse av
reduserte stillinger for barnehagelærere. Målet bør være at de
ledige barnehagelærerstillingene skal være attraktive for
kvalifiserte søkere, slik at barnehageeier dermed unngår å søke
dispensasjon for de samme personene år etter år.

Barnehageeier

Rekruttere nye barnehagelærere til Sigdal kommune. Flere
barnehageplasser i nedre del av bygda skaper flere arbeidsplasser
for nyutdanna barnehagelærere og kan være med på å bidra til at
det både blir mere attraktivt for nyutdanna barnehagelærere uten
«tilknytning» til Sigdal å bosette seg i kommunen samt for
barnehagelærere i nærliggende kommuner som ønsker på pendle
til Sigdal.

Sigdal kommune/de private Bhg. eiers ansvar å ha kvalifisert arbeidskraft. Ikke
barnehagene eller andre
vært behov for flere bhg. plasser i nedre del.
private aktører

Noen av barnehageeierne har retningslinjer, men det
er noe usikkerhet i forhold til om de brukes.
Retningslinjene bør revideres.
Barnehageeierne som ikke ha, bør få de på plass.

Evaluering av forslag til tiltak på åpningstid og fleksibilitet
Forslag til tiltak
Ansvar
Det bør vurderes hvorvidt barnehagen skal være åpne hele
året, antall dager som tilbys, endrede åpningstider m.m.

Barnehageeier

Det bør sees på mulighet en til et nærmere samarbeid i
forhold til å nyttiggjøre seg hverandres ressurser og areal til
alles beste.
Bidra til å samordne ferietilbud i de private barnehagene
samt å legge til rette for SFO tilbud i barnehagene ved
behov.
Kartlegge behov for åpningstider og behov for
barnehageplass utover dagens ordning ved å foreta en
behovsundersøkelse. Stimulere til at barnehageeier endrer
åpningstidene i tråd med foreldrenes behov.

Barnehageeier

Sigdal kommune i
samarbeid med
barnehageeier
Barnehageeier
sammen med
Sigdal kommune

Evaluering av økonomiske tiltak i planen fra 2014-2019
Forslag til tiltak
Ansvar
Kompensere økte lønnskostnader m.m. ved økt
brukerbetaling, enten ved å øke deltidssatsene eller
ved å øke maksimalsatsen for foreldrebetalingen.
Endring av tilbudet ut til brukerne, slik at det kun gis
tilbud om 3 eller 5 dagers plass. Dette vil igjen føre til
økte inntekter via økt brukerbetaling og økt tilskudd.
Salg og markedsføring av barnehageplasser til

Barnehageeier

Evaluering/hva er gjort/status 2019
Tiltak satt inn i forhold til endrede åpningstider i noen av
barnehagene og hvor mange dager det gis tilbud om Resultat : økt
tilskudd,
Helårsåpen bhg. er kostnadskrevende.
Har ikke vært gjort.

Barnehagene har hatt undersøkelser, som viser at foresatte ønsker
plass i «sin» barnehage. Har vært SFO i Eggedal ved behov.
Henger sammen med økonomi.
En balansegang i forhold til bemanning- tilskudd.

Evaluering /hva er gjort/status 2019
Brukerbetaling etter makssats i 3 av barnehagene. Justert priser for
deltid

Barnehageeier

Gis tilbud om 3, 4 og 5 dgr.
Åpningstider i Nerstad og Prestfoss utløser kommunalt tilskudd for
full plass

Barnehageeier

Ikke vært gjort

bedriftene i kommunen.
Vurdere andre driftsformer,- eks, Steinerbarnehage,
Montesorri utelivsbarnehage m. fl., i øvre del av
kommunen, slik at slik at foreldrene velger
barnehageplass der i stedet for i barnehagen de har i
sitt nærmiljø. Dette kan medføre mindre trøkk på
barnehagene i nedre del av bygda.

Barnehageeier
Ikke vært gjort

