
Om høring av NOU 2012: Til barnas beste 

- Ny lovgivning for barnehagene.  

 

Som høringsinstans vil  Byggeklossen åpen barnehage i Sandnes  komme med disse innspillene: 

Det er punkter som gjelder åpne barnehager.  

Kommentar til pkt. 6.4.4.: Her står det mye bra om hva en åpen barnehage er, sosial møteplass, 

nettverksbygging, tilvenning til start i barnehage, integrering osv.  

Videre står det i pkt.11.2 om hvordan åpne barnehager bør være regulert: Åpne barnehager blir  her 

regulert som et barnetilsyn.  Hva mener dere med et barnetilsyn?  Vi mener at åpne barnehager skal 

være en pedagogisk virksomhet og vi ønsker ikke å bli redusert til et barnetilsyn.  For at kvaliteten i 

åpen barnehage skal ivaretas, er det viktig med kvalifiserte  pedagoger som legger til rette for et 

pedagogisk tilbud.  Her ser personale  samspill foreldre/barn hver dag og kan bidra med pedagogisk  

veiledning der det trengs. Dette faller bort dersom det ikke er pedagogisk personale til stede.  

Vi ser viktigheten av at det må være kvalifisert pedagogisk personale  i åpne barnehager fordi  ikke 

alle barn går i heltidsbarnehager.  I  pkt 6.4.4 står det om familier som ønsker et alternativt tilbud til 

ordinære barnehager, foreldre som går hjemme i permisjon, osv. Det er derfor viktig at de familiene 

som velger åpne barnehager får et pedagogisk tilbud.  Vi vet også at kommunene   kalkulerer med at 

det er familier som  ikke velger ordinær barnehage, selv om  regjeringen sier at det skal være full 

barnehagedekning i  Norge.  Av den grunn bør det finnes et alternativt tilbud til heldagsbarnehagene.  

Kommentarer til kapittel 23, side 348: 

«Åpne barnehager skiller seg særskilt fra andre driftsformer………. De fleste åpne barnehager har en 

åpningstid på mindre enn 20 timer i uka og er derfor ikke godkjenningspliktige virksomheter etter 

barnehageloven §13, jfr § 4» 

Vi har 16 timer åpningstid i uka, og har blitt godkjent fram til nå som en pedagogisk virksomhet. Vi 

følger rammeplanen som andre ordinære barnehager. Vi vet at Sandnes kommune er positive og ser 

verdien av åpne barnehager.  Tidligere i vinter la Sandnes kommune  fram  et krav om at de åpne  

barnehagene  bør  utvide åpningstidene. Dette var vi åpne for, men vi har ikke  hørt noe fra Sandnes 

kommune enda.  Dersom det er en forutsetning at åpne barnehager skal ha minimum 20 timer 

åpningstid for å tilfredsstille krav om godkjenning, er dette noe vi vil ta til etterretning.  

Konklusjon: Det må derfor tilføyes i den nye lovgivningen  at åpne barnehager er en godkjent 

pedagogisk virksomhet når åpningstidene er 20 timer eller mer.  

 

Mvh for Byggeklossen åpne barnehager, Sandnes 

Rønnaug F. Klippen, fagutvikler og førskolelærer 

 



Vi har fått noen innspill fra foreldre/besteforeldre som benytter seg  fast av dette tilbudet: 

 

Brynhild Eggebø: Vi er brukere av åpen barnehage i Sandnes sentrum. Åpen barnehage er en god 

arena, både for barn, foreldre og besteforeldre. Barna får et pedagogisk tilbud sammen med andre 

barn. Erfarne førskolelærere tar seg av samlingsstund, formingsaktiviteter og forskjellige utetilbud 

(turer). 

Vi møter barn fra forskjellige  nasjoner, foreldre med annen bakgrunn og det er nettverksbygging i 

stor grad. Leking i nærmiljøet er som kjent borte, der er ingen barn lenger, derfor er dette et flott 

tilbud. Åpningstidene er fleksible  og de forskjellige  foreldre kan tilpasse tiden de er der til egen 

dagsrytme.   

Kristine Byre:  

1. Lære barn sosial kompetanse 

- Bli vant til å omgås andre barn 

- Lære å være i gruppe 

- Blir trygg på andre voksne 

2. Foreldre uten nettverk kan skape et her 

- Møteplass i lokalsamfunnet 

3. Barn uten barnehageplass får en mulighet til å treffe flere barn på sin alder 

4. Vi får en mulighet til å bli kjent med mennesker fra mange kulturer som bor i nærmiljøet.  

5. Fedre i permisjon har ofte ikke samme nettverk som mødrene, og trenger de åpne 

barnehagene.  

 

Elisabeth Rosland og Aage Leiros: 

Byggeklossen åpen barnehage er for våre barn et godt, lærerikt, trygt og viktig sted og være. Vi har 

brukt barnehagen fra barna var 6 mnd gamle. Byggeklossen har fungert som en god arena både for 

oss foreldre og for barna. Vi som foreldre blir kjent med andre foreldre som er i samme livssituasjon, 

og kan på den måten utveksle erfaringer og utvide vårt sosiale nettverk. Barna er i et trygt og 

pedagogisk miljø og klarer på den måten å utfolde seg og ta til seg læring.  De får lekt med andre 

barn og vært med på forskjellige aktiviteter i fellesskap og lærer og ta hensyn til andre.  

 

Vi håper virkelig at dette gode tilbudet fra Byggeklossen åpen barnehage vil bestå slik som det er i 

dag, med de ressursene og den pedagogiske planen de har. Noe annet ville vært veldig trist både for 

oss og alle de fremtidige brukerne.  

 

Vennlig hilsen Elisabeth Rosland, Aage Leiros, Aage Emil Leiros (2,5 år) og Tomine Leiros (1år) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


