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Kommentarer til høringsnotatet; nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager i en rammefinansiert sektor 

 
Pkt 6.4.2 Familiebarnehager og tilbud i åpne barnehager 
Jeg ser det står skrevet her at tilbud i en åpen barnehage menes at det er et tilbud i en 
barnehage. Kunne også ønsket at det her står at en åpen barnehage er en pedagogisk 
virksomhet som drives i samsvar med Lov om barnehager, og de av departementets til enhver 
tid fastsatte lover og forskrifter. Videre at en åpen barnehage ledes av en førskolelærer. 
 
Under dette punktet står det også at åpne barnehager som er godkjent av kommunen i dag har 
krav på statlig driftstilskudd, og at kommunens finansieringsplikt også omfatter disse 
barnehagene. 
For oss som driver private åpne barnehager ser vi at dette er en ordning som vi ønsker skal 
fortsette, da vi er redd for at den nye ordningen vil resultere i lavere økonomisk støtte i årene 
framover. For året 2010 er den statlige støtten gått opp litt slik den har pleid å gjøre. Den 
kommunale økonomiske støtten har for Dansehagen åpen barnehage gått ned med 2810 kr pr 
måned. Det er ganske dramatisk for oss. Det har variert litt med den kommunale støtten i 
årenes løp. De fleste år har vi gått opp litt i økonomisk støtte fra året før, men det har også 
skjedd at støtten har gått ned litt. Dette har vi kunnet leve med. Imidlertid har støtten ikke gått 
så mye ned i kroner som for året 2010. 
I Stavanger er det både private og kommunale åpne barnehager. Vi som er private må: 
-selv sørge for å skaffe lokale 
-betale husleie.  
-betale for egen hjemmeside.  
-administrere, føre regnskap selv; dvs kjøpe regnskapstjeneste  
-utføre betalinger og lønnskjøringer 
-ha eget hjemmekontor(i mitt tilfelle i alle fall) 
Dette er økonomiske utgifter som en kommunal åpen barnehage slipper da de er knyttet til,/er 
en avdeling under, en ordinær barnehage, som har egne kontor med administrasjon og 
regnskapsførsel. 
Det kan synes som om den foreslåtte nye finansieringsmodellen tar utgangspunkt i 
kommunale barnehagers økonomi, og dermed vil vi kunne få lavere kostnadsgrunnlag. 
 
6.4.3 Telletidspunkter og store aktivitetsendringer 
Jeg har drevet Dansehagen åpen barnehage siden høsten 2003. Kommunen følger med på 
aktiviteten og fører tilsyn med alle barnehagene, og kan komme på besøk når de måtte ønske 
det. Å ha innførte telletidspunkter i løpet av et år vil komme til å skape utrygghet for oss 
som jobber i barnehagen. I en åpen barnehage kan folk komme og gå som de vil slik at 
dagene kan variere når det gjelder antallet til enhver tid. På den måten kan vi falle uheldig ut 
dersom antall barn ikke skulle være tilstrekkelig på de vilkårlige datoene. I Dansehagen har 
vi kun deltidsstillinger. To stillinger er på 0,48 årsverk og to på 0,34 årsverk. Vi er fire 
opplagte damer som tar imot og gjør vårt beste for at barn og voksne skal trives og være i 
positiv utvikling. Det er omtrent ikke sykefravær blant personalet. 
I løpet av disse årene har jeg erfart perioder med godt oppmøte og et par perioder med ikke så 
godt oppmøte. I begynnelsen av 2003 og 2004 var det ikke så godt oppmøte og høsten 2009 
var det heller ikke så godt oppmøte. Høsten 2004, hele året 2005, 2006, 2007 og 2008 var det 
gjennomsnittlig godt oppmøte gjennom årene dvs fra + - 25/30barn. Vi har lokaler som er 
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godkjent for 40 barn samtidig, sammen med sine omsorgspersoner. Grunnen til at vi høsten 
2009 ikke hadde så mange brukere, mener vi skyltes svineinfluensaen. Vi er redd folk ikke 
ønsket å komme sammen i hopetall pga smittefaren.  
I tillegg kan det også skyldes at en god del av barna som hadde gått hos oss noen år, skulle 
begynne i vanlig barnehage og skole. I løpet av et skoleår er det mye som kan skje i en 
familie. Barn begynner gjerne hos oss, er hos oss en stund, begynner så i vanlig barnehage 
eller flytter til annet sted i landet eller tilbake til landet de kommer fra. Det er ikke få barn 
som er innom oss for kortere og lengre perioder og år.  
De barna som er hos oss over flere år, er gjerne barn av foreldre som er hjemmearbeidende. 
De familiene har gjerne flere barn, hvor alle barna etter tur kommer til barnehagen vår, og 
kommer på besøk en gang i blant når de har begynt på skolen.  
Men det er også en god del små familier der en av foreldrene jobber i oljen og er mye 
bortreist. For disse mødrene (som regel mødre) er det helt avgjørende for den daglige trivselen 
å ha et sted der de kan møte andre voksne som har småbarn, spesielt dersom de ikke har 
familie og slekt i byen. Det samme gjelder for enslige foreldre som venter på barnehageplass. 
Vi merker også mer og mer alle de utenlandske familiene som kommer til byen. Også for 
disse er åpen barnehage en mulighet til å bli kjent med både norske og treffe mennesker fra 
samme land. Det kulturelle mangfoldet er fremtredende i en åpen barnehage, og her har det 
mulighet til å blomstre! 
Vi treffer alle sorter familier her, og vi har en unik mulighet til å hjelpe de ulike brukerne, til å 
skape seg et nettverk av mennesker, som de kan ha glede av å være sammen med både i 
barnehagen og i fritiden. Barna har også en ypperlig mulighet til å utvikle seg både personlig 
og sosialt når de leker sammen med, og kommuniserer med, andre barn og andre voksne. 
Mennesker med ulik yrkesbakgrunn og kulturell bakgrunn møtes, og vi drar nytte av 
hverandres kunnskaper og egenskaper. Vi kan også merke at dansen, som er en daglig 
ingrediens her hos oss, er et ”språk” alle forstår, og kan samles om. 
I en åpen barnehage kan de voksne brukerne ut fra sitt ståsted/sin situasjon gå inn som 
medarbeidere sammen med de ansatte. Noen voksne brukere trenger gjerne en samtale, råd og 
veiledning angående barna sine, situasjonen sin. Det har også hendt at jeg har tatt imot 
deprimert mor og barn i hjemmet mitt, når alt har sett som verst ut for familien.  
Enkelte av de voksne brukerne spør gjerne etter en attest ved årets slutt, noe jeg med glede 
skriver. Det jeg mener med å fortelle alt dette, er at denne type barnehage i grunnen er nesten 
like mye for den voksnes del som for barnets del. Jeg ser det som veldig bra for samfunnet 
vårt at det eksisterer åpne barnehager som kan være med på å ta vare på menneskene som 
ønsker å komme hit. 
Jeg selv ble utdannet førskolelærer i 1980. Tok videreutdanning i småskolepedagogikk noen 
år senere, og i 2002 tok jeg eksamen i spesialpedagogikk 2.avd. Jeg er dessverre ikke 100% 
arbeidsfør pga ulcerøs kolitt, men ved hjelp av medisin og helsekostprodukter fungerer jeg 
helt fint i hverdagen med oppgavene mine, som jeg har vært så heldig å få tilpasset min kropp. 
Jeg er veldig glad i jobben min, og det er også de tre damene som jeg har ansatt. Vi håper vi 
skal slippe å gå rundt å engste oss for at vi må innskrenke tilbudet, 
 og i verste fall miste jobbene våre. Vi ønsker å få fortsette det meningsfulle arbeidet vårt i 
Dansehagen åpen barnehage.  
 
Mariann Eltervaag 
………………………. 
Daglig leder Dansehagen åpen barnehage 
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