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Innledning 
Barnehagen regnes som det første leddet i utdanningsløpet. Barnehagen skal være en pedagogisk 
tilrettelagt virksomhet som skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
I Tvedestrand har vi seks private og fem kommunale barnehager. 

Mål for planen 

Hovedmål: 
 Oversikt over dagens barnehagebygg og kapasitet 

 Avklare hvor mange barnehageplasser det er behov for i Tvedestrand kommune 

 Avklare hvor eventuelt nye barnehageplasser skal bygges 

 Avklare eventuelt tidspunkt for bygging av nye barnehageplasser 

 Avklare organisering av matservering i de kommunale barnehagene 

Prosess og planstruktur 
Barnehageplanen er utarbeidet av enhetsleder barnehage i samarbeid med styrerne i de kommunale 

og private barnehagene. 

Planutkastet foreslås sendt ut på høring til følgende instanser: 

 Samarbeidsutvalgene i kommunale og private barnehager 

 Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta 

 Folkehelsekoordinator 

Høringsfrist 10 mai 2019. Planutkastet legges også ut på kommunens nettside. 

Livsløpskomiteen blir orientert om utkastet i møte den 2. april 2019. 

Utviklingsalternativer barnetall  
 Antall barn og unge i Tvedestrand kommune (aldersgruppen 0-19 år) har blitt gradvis redusert de 
siste årene, fra 1 462 i 2010 til 1 369 i 2017. Dette er en nedgang på 6,4 %. Nedgangen i 
aldersgruppen 0-5 år er markant.  
 
Tabellen viser antall barn i aldersgruppen 0-5 år de siste 10 årene: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

373 379 391 402 410 406 391 390 376 347 335 
 
 

Prognoser 
Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i juni 2018 prognoser for folketallet i landets 
kommuner i 2040. Bakgrunnen for prognosene er dagens folketall, samt forutsetninger om 
de demografiske komponentene; framtidig fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger 
og inn- og utvandring. Med ulike forutsetninger om disse komponentene er det lagd 
prognoser ut fra hvor stor folkevekst det blir i landet totalt. For Tvedestrand har en følgende 
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prognose for 2040: 

 6.000 innbyggere ved hovedalternativet for nasjonal vekst (midlere alternativ). 

 5.700 innbyggere ved lav nasjonal vekst. 

 6.300 innbyggere ved høy nasjonal vekst. 

For gruppa 0 – 5 år er det følgende prognose: 

Prognose Barn 0 – 5 år 

01.01.2020 339 

01.01.2030 323 

01.01.2040 295 

 

Forutsetningene bygger på historiske data og nasjonale utviklingstrekk, og ikke på lokale 
forventninger. For Tvedestrand betyr det at den forventede positive utviklingen med 
bakgrunn i ny E18 og ny videregående skole ikke er hensyntatt. Denne situasjonen gir en usikkerhet 

rundt planlegging av barnehagetjenesten i årene fremover. 

 

 

 

 

 

Presentasjon av barnehagene 

Bjørkenes familiebarnehage 
Bjørkenes familiebarnehage har stort fokus på dyr og natur. Barnehagen har nybygde lokaler og flott 

beliggenhet med skog og vann rett utenfor. Der er geiter, høner og griser.  

 

Eier: Marianne Hovland Larsen

Hjemmeside: Facebook: Bjørkenes familiebarnehage

Godkjente plasser: 5

Adresse: Holtsveien 727, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 60m2

Areal ute: 34 mål

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Blåbærskogen Naturbarnehager AS 
Blåbærskogen Naturbarnehage ble bygget i 2013 på Glastadheia som er et boligområde tilrettelagt 
for familier. I Blåbærskogen Naturbarnehage er det lyse flotte tema rom som innbyr til lærerik og 
spennende lek.  
 

 

Bøklia barnehage 
Barnehagen ble bygget i 1990. Den er delt inn i to avdelinger med ett fellesrom og kjøkken. Alt er på 

en flate, noe som gjør den oversiktlig og funksjonell.  

Utearealet har godkjente lekeapparater, husker, sklie, sandkasse og uteleker. Lekeplassen er delt inn 

i tre inngjerdede områder som gir rom for gruppedeling og utfordringer tilpasset alder og 

mestringsnivå. Barnehagen ligger også i nær tilknytning til skogen og fine turområder, samt et av 

kommunens nye byggefelt. 

 

Eier: Siv Iren Eilertsen

Hjemmeside: www.blåbærskogen-naturbarnehage.no

Godkjente plasser: 18

Adresse: Grethes vei 2, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 102 m2

Areal ute: tomt på ca 2 mål

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift

Eier: Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 41

Adresse: Bergsmyr vest, Bøklia 10, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 145 m2

Areal ut: ca 2000m2

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Grotten barnehage 
Grotten barnehage er plassert i naturskjønne omgivelser på Nes Verk. Det er tilgang til grillhytte, 

akebakker og skiløyper, fotballbane og turstier. Barnehagen leier lokaler av Holt Idrettsforening. Det 

er en stor gymsal i sentrum av bygget. Dette rommet brukes til motoriske aktiviteter. 

 

 

Knatten barnehage 
Barnehagen er Tvedestrands eldste, og ble startet opp i 1978.  Naturen er tett innpå barnehagen som 
ligger midt mellom skog og sjø. Barnehagen har mange små rom til lek og aktiviteter. 
 

 

 

Eier: Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 36

Besøksadresse: Jacob Aallsvei 84. 4934 Nes Verk

Areal inne: 210m2

Areal ute: 358 m2

Bygget er ikke tilpasset fremtidens barnehagedrift, og er 
plassert i et flomutsatt område nær Storelva

Eier: Privat foreldreeid 

Hjemmeside: www.knattenbarnehage.no

Godkjente plasser: 36

Adresse: Gjevingveien 123 , 4912 Gjeving

Areal inne: 143 m2

Areal ute: 

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Lyngbakken barnehage 
Lyngbakken barnehage ble bygget i 1991 og utvidet etter dette. Barnehagen ligger fint plassert ved 

siden av Lyngmyr skole og Lyngmyrhallen. Det er et stort lekeområde ute med sykkelplass, husker, 

sandkasser og mye kupert terreng som brukes til lek. 

 

 

Læringsverkstedet Fjellhulen 
Barnehagen ligger med utsikt over Songevann. Fokusområdet er natur, og barnehagen har en 

eventyrskog som brukes flittig. 

 

Eier:Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 117

Besøksadresse: Ramsdalsveien 4, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 446,6m2

Areal ute: 3680 m2

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift

Eier: Læringsverkstedet

Hjemmeside: www.laringsverkstedet.no

Godkjente plasser: 50

Adresse:Sliperikleiva 2, 4909 Songe

Areal inne: 200 m2

Areal ute: 2118 m2

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Napen familiebarnehage 
Napen er en liten familiebarnehage. Barna blir som en søskenflokk da det ikke er mer enn 5 barn 

tilstede pr dag og barna blir fort en del av familien på Napen. Vi har eget kjøkken og lekerom for 

barnehagen. Barnehagen har skogen som nærmeste nabo.  

 

Sandøya barnehage 
Barnehagen er lokalisert i en stor eldre villa sammen med skolen. Lekeplassen er midt i naturen med 

naturlige lekeområder. 

 

 
 

Eier: Ingunn Nodland

Godkjente plasser: 5

Adresse: Solbergveien 104, 4934 Nes Verk

Areal inne:  41 m2 

Areal ute: 1000 m2

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift

Eier: Vestre Sandøya barnehage SA

Hjemmeside: www.sandoya.no/sandoyabarnehage

Godkjente plasser: 20

Adresse: Østegårdveien 3, 4915 Vestre Sandøya

Areal inne: 83 m2 + fellesarealer vi deler med skolen. 

Areal ute: ca 2 mål (lekeplassen)

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Skriverstua barnehage 
Skriverstua ligger midt i hjertet av Tvedestrand sentrum med kort avstand til by- fasiliteter. 

Utelekeplassen har et koselig hagepreg med gress, trær og andre vekster. I tillegg inneholder 

lekeplassen tradisjonelle barnehageinstallasjoner som sandkasser, klatrestativer mm. 

 

 

Villa Utsikten barnehage 
Barnehagen holder til i en gammel villa bak kirka i Tvedestrand sentrum. Uteområdet har lekeplass 
og en gammel eplehage med utsikt over Tvedestrandsfjorden. 
 

 

Eier: Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 36

Besøksadresse: Arne Garborgsvei 8, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 250 m2

Areal ute: 1360 m2

Bygget er upraktisk, og ikke tilpasset fremtidens barnehagedrift

Eier: Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 30 

Adresse: Middelskoleveien 13, 4900

Areal inne: 200 m2

Areal ute: 770 m2

Bygget er upraktisk, og ikke tilpasset fremtidens barnehagedrift
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Samlet vurdering av barnehagebyggene 
Som vist over har vi totalt 394 godkjente barnehageplasser i kommunen.  

66 % av barna har barnehageplass i kommunale barnehager, og 33 % av barna har barnehageplass i 
private barnehager. 
 
Barn i alderen 3-6 år bruker en barnehageplass, mens barn i alderen 0-2 år bruker 2 
barnehageplasser. I budsjettet for 2019 er det beregnet at 362 barnehageplasser er i bruk. 
Dette innebærer at det er en ledig kapasitet totalt i kommunen på 32 barnehageplasser. Disse er 
fordelt på barnehagene på Sandøya, Songe og i sentrum.  
 
Som vist i oversikten over er det behov for å erstatte eldre mindre hensiktsmessige bygg i sentrum. 
Disse byggene krever betydelig oppgradering dersom de ikke erstattes. Dette løses ved å bygge ny 
barnehage på Bronsbu til erstatning for minimum 2 barnehager i sentrum; 
Skriverstua og Villa Utsikten barnehager. Byggene kan selges. 
 
Dersom vi også flytter Bøklia barnehage til nye lokaler på Bronsbu, har vi om lag samme antall 
barnehageplasser i kommunen som vi har i dag. Bøklia kan stenges midlertidig om barnetallet ikke 
øker fra dagens nivå når barnehagen på Bronsbu står klar i 2022. Det foreslås foreløpig å beholde 
Bøklia som en sikkerhetsventil for å kunne ta unna for eventuell økning i barnetallet. Bygget bør ikke 
selges i planperioden da en kan se for seg at det kan bli behov for å utvide kapasiteten. Avklaring om 
videre drift av denne barnehagen gjøres i neste barnehageplan. 
 
Det er behov for å se på alternativ plassering for Grotten barnehage. Den er plassert i et flomutsatt 
område, og har ved flere anledninger vært stengt pga flom. Dette skal avklares etter 2022 når en ser 
hvordan behovet er etter at barnehagen på Bronsbu er tatt i bruk. 

Kvalitet  
Barnehageenheten har utarbeidet en Kvalitetsplan som beskriver hvordan de kommunale 

barnehagene jobber for å nå kommunens visjon «Aktiv hverdag – trygg fremtid». Barnehagen 

skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Barnehagen når de fleste barn på tvers av sosiale skillelinjer og har som ambisjon å 

kompensere for sosiale ulikheter. Det gjøres ved å gi alle barn, ut fra deres forutsetninger, 

basiskunnskapen de trenger for å møte utfordringer som venter. 

Barnehagens kvalitet avhenger hovedsakelig av personalets kompetanse, stabilitet og antall. 

Barnegruppas størrelse og voksentetthet er viktig for å kunne yte tidlig innsats.  

Matservering 
Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold. Dette 

gjelder enten den er medbrakt eller servert. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for 

barnas kosthold. 

Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og 

kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider i 

barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, og det bør forankres i 

barnehagens årsplan. 

Måltider – Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger 
Barnehagen bør: 

https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/barnehage/i-trygge-hender/i-trygge-hender-kvalitetsplan/
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1. legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med 

medbrakt eller servert mat 

2. sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barn får i seg 

tilstrekkelig med mat 

3. Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme 

4. Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å 

spise oftere 

5. Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidene og spiser sammen med barna 

6. Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø 

7. Sørge for at god hygiene for og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat 

8. Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon 

For å ivareta direktoratets anbefalinger, skal enten barna ha med niste til alle måltider, eller få mat 

tilberedt i barnehagen. 

I dag tilberedes alle måltider i barnehagene i Tvedestrand kommune av barnehageansatte. Foreldre 

betaler kostpenger som dekker innkjøp av mat. Beregninger som er gjort viser at det brukes 30 % 

stilling til matservering pr avdeling (18 barn). Dette inkluderer innkjøp, for- og etterarbeid ved 

måltider. Dersom denne ordningen skal videreføres i planperioden bør kostprisen økes slik at det er 

mulig å benytte innkjøpsavtalen til ASKO der en kan handle mer ferdiglaget og halvfabrikert mat. 

Dette medfører en utfordring med lagerplass, da det er forholdsvis store kvanta både når det 

bestilles tørrvarer og fryse/kjølevarer. Det må vurderes å bygge kjølerom og tørrvarelager i de 

barnehagene som består, samt tilrettelegge kjøkken etter helsedirektoratets retningslinjer i forhold 

til matproduksjon. 

I dag velger alle barnehagene utenom Lyngbakken å handle direkte fra butikk. Dette er også innenfor 

innkjøpsavtalen, men medfører at varene ikke blir fraktet til døra.  

Etter ny rammeplan trådte i kraft i 2017 har kravene til personalet økt, og bemanningen trengs på 

avdeling sammen med barna.  

Privat – kommunal drift 
I dagens situasjon der alle barn ved hovedopptak får plass i den barnehagen de ønsker, er det 

konkurranse om barna i sentrumsbarnehagene. Samtidig har det medført en svingning i antall 

barnehageplasser i bruk i de private barnehagene i distriktene. At kommunen i dag har ledig 

kapasitet i enkelte barnehager kan være positivt for brukerne da de i større grad får mulighet til å 

velge tilbud etter deres behov. Vi ser imidlertid at det i dag kun er barn som tilhører Dypvåg og Holt 

skolekrets som velger barnehageplass i sentrumsbarnehager. Barn i de andre skolekretsene har 

barnehageplass i barnehagen i nærområdet. 

Som barnehageeier har Tvedestrand kommune styringsrett overfor de kommunale barnehagene, 

mens kommunen kun har veilednings- og tilsynsansvar overfor de private barnehagene.  

I dag er den en hovedvekt på kommunal drift av barnehager i kommunen. En ser det som 

hensiktsmessig å videreføre denne ordningen i planperioden slik at fordelingen er som i dag med 

tilnærmet 60/40 fordeling mellom kommunal/privat drift. 
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Brukermedvirkning 

Barns medvirkning 
Prinsippet om barns medvirkning er nedfelt i barnehagelovens formålsparagraf, og utdypet i 

barnehagelova §3 

I arbeidet med barnehageplanen har vi spurt barna om deres barnehagehverdag. Undersøkelsen er 

gjennomført i alle barnehagene i kommunen, og nedenfor er en oppsummering: 

Resultater  
Barna er entydige i at det gøyeste i barnehagen er å leke. De nevner lek med venner eller spesielle 

leker og aktiviteter. De synes det er dumt når det blir krangling eller at noen slår seg. Enkelte sier 

også at de synes det er kjedelig å sitte stille.  

Når barna beskriver hva de ønsker seg om det skal bygges en ny barnehage, er det forslag om mange 

spesialrom som kan brukes til lek og aktiviteter, f.eks. svømmebasseng, kunstrom, scene osv. I tillegg 

er barna opptatt av at de har nok plass til å leike, og rom til å gjemme seg i! 

Foreldres medvirkning 
På lik linje med barns medvirkning, er prinsippet med foreldres medvirkning nedfelt i 

barnehagelovens formålsparagraf. Alle barnehager har et foreldreråd der alle foreldre er 

representert. I tillegg er det et samarbeidsutvalg som består av foreldre, eier og ansatte. 

Resultater 
Foreldrene har svart på en brukerundersøkelse utviklet av utdanningsdirektoratet (UDIR) og 

resultatene kan leses her ved å gå inn på hver enkelt barnehage i menyen. 

Når foreldre søker barnehageplass er de opptatt av at barnehagen er i nærområdet og i barnas 

skolekrets. Barnehagene scorer jevnt over svært bra på innsatsen til de ansatte, men de uttrykker 

samtidig bekymring for lav voksentetthet. De ønsker også mer funksjonelle bygg og uteområder. 

Bemanning 
De ansatte er en av de viktigste faktorene for kvalitet i barnehagen. Det er avgjørende at de ansatte 

har den riktige kompetansen, og at det er tilstrekkelig antall ansatte sammen med barna til enhver 

tid.  Barnehagelova regulerer bestemmelser om bemanning, og  Forskrift om pedagogisk bemanning 

regulerer antall barn pr pedagog i hver barnehage. Det er utarbeidet en rapport om 

barnehagelærerrollen som utdyper dette nærmere. 

Styrer har det daglige ansvaret i barnehagen, pedagogisk, personalmessig og administrativt. 

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk 

bemanning. I barnehager med plass til 42 barn eller fler skal det avsettes en hel stilling til 

lederoppgaver. I barnehager med 80 barn eller fler er det vanlig praksis å ha en styrerassistent, eller 

merkantilt personale. Lyngbakken barnehage er den eneste barnehagen i kommunen som er på 

denne størrelsen, og erfaring tilsier ordningen må innføres i store barnehager også i Tvedestrand 

kommune. Ekspertgruppa nedsatt av Kunnskapsdepartementet sier i rapporten det er lenket til i 

avsnittet over, mener at barnehagen i større grad enn i dag må rigges til å bli en lærende 

organisasjon og peker på at det blant annet krever styrere som får tilstrekkelig avlastning fra praktisk 

administrasjon, inkludert sider ved personalarbeidet. 

«Mye tyder på at styrerne er overbelastet, og at dette er en rolle der forventningene går utover det 

man som en person kan makte,» skriver de i rapporten. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehagelova#KAPITTEL_2
https://www.barnehagefakta.no/sok?q=tvedestrand
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehagelova#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=forskrift%20om%20pedagogisk%20bemanning
https://ddoappmgm01.ddo.intern/RDWeb/Pages/en-US/Default.aspx?ReturnUrl=%2fRDWeb%2fPages%2fen-US%2fDefault.aspx
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Det er ikke tatt høyde for å ha stilling som styrerassistent i gjeldende økonomiplan. Dette på 

bakgrunn av at bygging av ny barnehage på Bronsbu forutsetter en innsparing på 1,4 mill. kr i 

driftskonseptet.  

 

Morgendagens utfordringer 
Skriverstua, Villa Utsikten og eventuelt Bøklia barnehager skal flyttes til nytt barnehagebygg på 

Bronsbu. Barnehagene er vedtatt tatt i bruk fra august 2022.  

I perioden frem mot 2022 må det tas en endelig beslutning på fremtiden til Bøklia barnehage. Om 

barnetallet forblir på dagens nivå i sentrum, vil en kunne legge ned Bøklia i tillegg til Skriverstua og 

Villa Utsikten. Da opprettholder vi dagenes antall barnehageplasser. Om derimot det blir vekst i 

kommunen som en konsekvens av ny E18 og ny videregående skole, vil det fortsatt være behov for 

Bøklia barnehage.  

Grotten barnehage har behov for mer hensiktsmessige lokaler i fremtiden for å tilfredsstille kravene 

til driften. I dag leier kommunen lokalene til HIF, og erfaring tilsier at dette ikke er en optimal løsning. 

Lokalene ligger i et flomutsatt område, og dette har skapt driftsutfordringer ved at barnehagen har 

vært stengt i flere sesonger. En evt. ny barnehage i Holt området bør vurderes etter 2022. 

Faglige vurderinger 
Ved å erstatte Skriverstua og Villa Utsikten barnehager med et nytt barnehagebygg på Bronsbu, vil 

driften kunne optimaliseres. Erfaring fra Lyngbakken barnehage tilsier at det er betydelig større 

fleksibilitet i driften når det blir litt størrelse på driften. Dette gjelder bl.a. samarbeid på tvers av 

avdelinger ved fravær, mulighet til å ta imot barn gjennom året ved supplerende opptak og større 

fagmiljø. Et annet aspekt er bygningene. Om disse barnehagene ikke blir erstattes, må det en 

betydelig rehabilitering til. Det er ikke gjort beregninger på kostnadene dette vil medføre, vi har kun 

kartlagt vedlikeholdsbehovet frem til 2022. Planen ligger vedlagt (mangler pt) 

Om en ser på plasseringen til Bøklia når det nye veinettet er tatt i bruk, vil barnehagen komme 

nærmere og bli mer tilgjengelig for de som kommer fra Holt området, eller skal videre fra sentrum 

via ny E18. Bygget er tilrettelagt for barnehagedrift og en kan se for seg at lokalene kan brukes til å 

tilby barnehageplass til barna som er tilknyttet Holt skolekrets til erstatning for lokalene vi leier i dag.  

Vi kan se for oss fire alternativer for barnehagedrift i Holt området etter 2022: 

1. Bygge nytt bygg på spesialskoletomta på Holt.  

2. Bygge om Holt skole sine lokaler ved eventuell samlokalisering av skolene i 2023. Dette 

alternativet vil kreve omfattende ombygging før det eventuelt kan tas i bruk 

3. Bruke lokalene til Bøklia barnehage. Lokalene kan tas i bruk umiddelbart 

4. Forlenge leieavtalen med HIF x antall år forutsatt at tilfredsstillende flom sikring kan oppnås 

 

Avklaringen for Holt området vil en komme tilbake til når barnehagen på Bronsbu er ferdig. En må se 
dette i lys av effekten fra ny E18 og ny videregående skole. Det er det fremtidige barnetallet som vil 
være avgjørende for beslutningen. 
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Konklusjoner 
 Det bygges ny 6 avdelings barnehage på Bronsbu som ferdigstilles innen 1.8.2022.  Dette i 

tråd med sist vedtatt økonomiplan. Kostnadsramme i 2019-priser 58 mill. kr inkl. mva. 

 Skriverstua, Villa Utsikten og eventuelt Bøklia barnehager flyttes til Bronsbu barnehage i 

august 2022 

 Lokalene til Skriverstua og Villa Utsikten selges etter innflytting i nye lokaler på Bronsbu 

 Fremtidig drift av Bøklia barnehage avklares av en behovsprøving avhengig av barnetallet i 

2022 

 Lokalene til Bøklia beholdes foreløpig i kommunal eie som sikkerhetsventil for eventuell 

økning i barnetallet etter 2022 

 Avklaring av hvor barnehagen i Holt området skal lokaliseres avgjøres etter 2022, ved neste 

rullering av barnehageplanen. Spesialskoletomta beholdes og øremerkes til dette formålet 

frem til endelig avklaring av barnehagelokalisering på Holt. 

 Det er ønskelig at problemstillingen med matservering eller medbrakt niste blir avklart i 

høringsprosessen. 

Alt.1: Mat tilberedes og serveres i barnehagene. Foreldre betaler kostpenger. Satsen bør 

vurderes økt. 

Alt.2: Barna tar med niste til alle måltider 

 Videreføre dagens fordeling mellom kommunale og private barnehager 

 

Vedlegg 

Lov og forskrift 
Barnehagelova 

Rammeplanen 

Forskrift om tilskudd til private barnehager 

Forskrift om pedagogisk bemanning 

Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

Forskrift om familiebarnehager 

Kommunale styringsdokumenter 
Vedtekter 

Kvalitetsplan - i trygge hender 

Plan for overgang barnehage - skole 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehagelova
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487?q=rammeplan%20for%20barnehager
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166?q=forskrift%20om%20tilskudd%20til%20private
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=forskrift%20om%20pedagogisk%20bemanning%20barnehage*
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1477?q=saksbehandling%20barnehage
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478?q=forskrift%20om%20foreldrebetaling
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1555?q=familiebarnehager
https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/barnehage/i-trygge-hender/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-tvedestrand/
https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/barnehage/i-trygge-hender/i-trygge-hender-kvalitetsplan/
https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/barnehage/i-trygge-hender/overgang-barnehage-skole/

