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1.0 Innledning
I planperioden 2019-29 har Sola kommune nok barnehageplasser ihht de nyeste fremskrivingstallene
se kap 5. Forrige periode har vært preget av nedgang i barnetall, og administrasjonen har
dimensjonert ned i kommunale barnehager for å tilpasse driften. Pr nå går 2/3 av barna i private
barnehager.
Sola kommune har plikt til å tilby plass til alle barn i kommunen, med rett til barnehageplass
(barnehageloven § 12a). Barnehagebruksplanen viser framskriving av barnetall i en tiårs periode frem
til 2029, for å synliggjøre behovet for barnehageplasser med tanke på kommunens planlegging i et
lengre perspektiv. Planen vil ha en helhetlig revidering hvert fjerde år, men med nye fremskrivingstall
annethvert år for rett dimensjonering.
Barnehagesektoren har vært sterkt preget av fokus på kvantitet. Dette behovet har minsket og
sektoren har nå fokus på å utvikle bedre kvalitet i barnehagene. Arbeidet med å minske
kvalitetsforskjeller i alle barnehager er signaler som kommer både fra fagmiljøer, departement,
foreldre og andre. I 2018 kom kompetansestrategien «Fremtidens barnehage- 2018-22» der Sola
kommune inngår i en regional ordning for kompetanse.
Flere av de kommunale barnehagebyggene har utfordringer. De er små og lite fleksible, og ble bygget
i en tid med andre lovkrav til barnehagedrift. De fleste byggene fremstår fine men krever stort
vedlikehold fremover, og særlig de barnehagene som er gamle grendehus er uhensiktsmessige. Vi må
vurdere hvert bygg, opp mot hvor lenge det er hensiktsmessig for bruk som barnehage. Røyneberg
barnehage skiller seg ut og er lagt inn med plan for nybygg i denne planperioden. Det vil da være
ønskelig å bygge en større barnehage med inntil 100-150 barn for å kunne slå sammen gamle
enheter, og ivareta Sola kommune sine mål om sterke fagmiljøer, bærekraft og økonomisk drift.
St Meld. St. 24: «Framtidens barnehage» indikerer at det er viktig at vi løfter blikket fremover. Det vil
si at barnehagene vil ha behov for nye arbeidsformer, variasjoner av barnetall og
alderssammensetning og at det ikke skal medføre behov for omfattende bygningsmessige endringer.
Kapittel 4 sier noe om byggets plassering og uteområdet, slik at det kan settes av gode fremtidige
barnehagetomter.
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2.0 Planforutsetninger
2.1 Nasjonale føringer
Regjeringens målsetting er full barnehagedekning med høy kvalitet til alle barn.
Lov om barnehager med forskrifter 2018 § 8 Kommunens ansvar:
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i
kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.

Lov om barnehager §12a Rett til barnehageplass:
Barn som fyller ett år senest utgangen av november det året det søkes om barnehageplass,
har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med
forskrifter. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den
måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til
plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av
kommunen.

Styrende dokument for barnehagevirksomhet er:
Lov om barnehager med forskrift; Rammeplanen
NOU 2012. «Til barnas beste»
Meld. St. 24 (2012). «Framtidens barnehage»
KD 2018. «Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2018 –
2022»
Meld. St. 19 (2015-2017) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen
NOU 2015:2. «Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø»
Rapport 2018 :«Barnehagelærerollen i et profesjonsperspektiv-et kunnskapsgrunnlag»
For øvrig stilles mange krav til barnehagens lokaler og drift jf. LOV-2008-06-27-71 «Lov om
planlegging og byggesaksbehandling” (Plan- og bygningsloven), nye byggeforskrifter i TEK 2017 om
byggesak og tekniske krav til byggverk og FOR-1995-12-01-928 «Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler mv.», Lov om barnehage §19A «Rett til spesialundervisning» og FOR 1996-07-19
nr. 703, «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr»”.

2.2 Kommunens kvalitets indikatorer
Kommunestyret har vedtatt i sak 35/14 «Kvalitetsplan 2017 – 2021 Den gode Solabarnehagen».
Visjonen «Nåtidens barnehage for fremtidens folk» viser til at barnehagene i Sola skal være gode for
det enkelte barnet og deres familier, for hele barnegruppen, for ansatte og for hele organisasjonen.
Visjonen til kommunen er videreført fra vedtak 23.01.2018 :
Ansvar for hverandre
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I samme møte i kommuneplanutvalget, den 23.1.18, ble kommunens verdier – raushet, mestring og
mot - vedtatt, og disse skal være det verdibaserte grunnlaget for god tjenesteyting, forvaltning,
lederskap og medarbeiderskap.
Videre sier Kommuneplanen: KPL- 08/2018
Mål 1. I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse
Mål 2. I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn
Mål 3. I Sola gir en solid økonomi oss handlekraft
Mål 4. I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger

3.0 Utvikling av barnehagefeltet i Sola kommune
Sola kommune sine barnehager er inndelt i fire distrikt (Sola sør, Tananger, Sola nord og sentrum) og
det er 12 kommunale og 18 private barnehager. Altså 30 ordinære barnehager inkludert 3 åpne
barnehager. Ved årsskifte 2018/19 er det totalt 1823 barnehagebarn i Sola. De fleste barnehagene
drives ordinært med variert pedagogisk profil. I tillegg er det naturgrupper, åpne barnehager,
kombinasjonsbarnehage med tilhørende skole- og fritidsordning, bedriftsbarnehager,
studentbarnehage og internasjonal barnehage.
Barnehagefeltet har vært gjennom store endringer i løpet av de siste årene og særlig har andelen små
barn økt. Økt pedagognorm gir også nytt press på flere arbeidsplasser. Det er nødvendig med
fleksibilitet i byggene, for å kunne legge til rette for ulike aldersgrupper med ulike behov. Noen av
barnehagebyggene i Sola kommune er lite funksjonelle og krever mye vedlikehold. Flere av
barnehagebyggene er små enheter som fører til at det kan være utfordrende og drive bærekraftig,
både pedagogisk og økonomisk. I forrige planperiode har vi avviklet Sjalgstova barnehage. I
Havnealleen barnehage er det satt av midler til rehabilitering av bygget Storevarden (oppstart våren
2019). Grannes og Høgeholen har bemannet ned for å imøtekomme mindre barnetall i området og
kapasiteten er lagt til Snøde og Sømme.

3.1 Mandat
Mandat bygger på vedtaket i sak 78/13 i Kommunestyret og Lov om barnehager 2006, §§ 8
(Kommunens ansvar) og § 12.


Framskriving av barnehagetallsutvikling frem til 2029



Kapasitetsutvikling i forhold til barnetallsutviklingen



Sikre en helhetlig gjennomgang av de kommunale barnehagene for å vurdere
bygging/påbygging.



Lage en plan for rehabilitering og sanering av gamle bygg.



Legge til rette for barnehagebygg som ivaretar samspillet mellom pedagogiske målsetninger
og bygningsmessig utforming



Vurdering av kostnadseffektivitet opp mot barnehagens størrelse og bemanning
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4.0 Robuste og bærekraftige barnehager
Større og fleksible bygg vil gi mer robuste barnehageenheter, både ut fra økonomiske, driftsmessige,
personalmessige og faglige hensyn. Ved bygging av nye barnehager er det å anbefale at en
tilrettelegger for barnehager med 100 – 150 plasser (ca.8 til 10 avdelinger), men dersom tomtas
størrelse og barnehagebehovet i området tilsier det kan det være aktuelt med flere avdelinger i
barnehagen. Robuste og bærekraftige barnehager innebærer at barnehagebygg har fleksible areal
som gjør det mulig å legge til rette tilbud for barn i alderen 0-5 år i hele bygget, i tillegg til at
barnehagens inne- og uteområde er universelt utformet. Barnehagene skal være funksjonelle bygg
med estetiske kvaliteter til glede for barn, ansatte og foreldre.

4.1 Valg av tomt og byggets plassering
Det fysiske miljøet ute og inne i barnehagene er en del av den pedagogiske ressurs, hvor det blir
tilrettelagt for omsorg, lek, læring og danning. Barnehagens uteområde bør være utformet slik at det
gir gode muligheter for lek og sosial kontakt i trygge omgivelser. Ved planlegging av bygg og
uteområder er det viktig å ta hensyn til ulike vær- og vindforhold og universell utforming.
Utelekeplassen i barnehagen er en lekeplass som er tilgjengelig for alle etter barnehagens åpningstid
og er et viktig bidrag i barns oppvekstmiljø.
I et perspektiv på 30 år frem i tid vil kommunen måtte fase ut flere av de eksisterende
barnehagehagene, grunnet byggenes tilstand og planlegge nye bygg. Det er behov for å lage en plan
for utfasing av uhensiktsmessige bygg, og planlegge for robuste og bærekraftige enheter med tanke
på økonomi, drift og faglig kompetanse. Planlegger for gode fremtidige barnehagetomter bør ses opp
mot dette og mot demografi, grønt drag og kollektiv transport.
Barnehagen representerer en viktig del av barns oppvekstmiljø og bør legges til de beste tomtene.
Hensyn til barns utvikling og helse bør ha høyeste prioritet. Ifølge godkjenning i §10 i barnehageloven,
fremgår det at utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og
oppholdsarealet inne (størrelse på ca. 5-8 mål). Areal til parkeringsplasser, sykkelparkering og
tilkjørselsveier med mer blir ikke medregnet i barnehagens uteareal. Tomten bør ha kvaliteter som
ulendt terreng, flate partier, gode solforhold og i tilknytning til natur.

5.0 Behov og kapasitet
Barnehageloven § 12a «Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt». I
denne planperioden har en overkapasitet i kommunen som helhet . I tillegg kan det opprettes 50
plasser i Jåsund barnehage. Barnehagegrunnlaget er definert som barn registrert i folkeregisteret i
Sola kommune og barn med barnehagerett jf. § 12a. Fremtidig behov for barnehageplasser
bestemmes av forventet antall barn i aldersgruppen 0-5 år og forventet andel barn som vil gå i
barnehage.

5.1 Befolkningsprognose barn 0-5 år
Forventet antall barn hentes fra kommunens befolkningsframskriving for aldersgruppen 0-5 år, vist i
figur 1, side 8. Befolkningsframskriving er vedtatt som del av Handling- og økonomiplanen (HØP)
2019-2022. Det vises til HØP 2019-2023 for utfyllende informasjon og grunnlag for prognosene.
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Framtiden vil by på overraskelser og alle prognoser er usikre. Usikkerheten øker jo lenger fram i tid vi
ser og jo mindre grupper vi analyserer. Det betyr at tallene for aldersgruppen 0-5 år og et
inntaksområde er mer usikre enn samlet befolkningstall på kommunenivå.
Til tross for usikkerhetene danner barnetallsprognosen et viktig grunnlag for dimensjonering av
kommunens barnehagetilbud, herunder plassering av barnehagene, investeringer og drift.

5.2 Samlet barnehagebehov og kapasitet
Kapasiteten blir alltid vurdert opp mot antall barnehagebarn som skal tildeles plass.
I årsmelding pr. 15.12.18 har vi 1823 barnehagebarn i Sola. Kapasiteten dvs. tilgjengelige
barnehageplasser totalt i kommunen for samme tidspunkt er 1991 plasser. Vi står da igjen med ledig
kapasitet på 168 plasser i samme måletidspunkt. Ledig kapasitet i Jåsund barnehage på 50 plasser, er
ikke med i samlet kapasitet i planperiodene og grafene.
Rådmannen legger til grunn at 80 prosent av 0-5 åringene i Sola vil trenge barnehageplass i perioden
2019-2029. Dette er basert på erfaringstall for perioden 2013-2018 og justert for antall
barnehagebarn i Sola som er bosatt i andre kommuner. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og
kommunens tall for barnehagebarn i 2018.
Prognosene viser at Sola kommune forventes å ha overkapasitet på barnehageplasser i hele perioden
2019-2029. Overkapasitet betyr at antall barnehageplasser er høyere enn forventet antall barn som
ønsker barnehageplass, vist i figur 1. Grafen er todelt, hvor venstre side viser historiske tall, mens
høyre side viser prognoser frem til 2029. Den grå stiplete linjen viser kommunens totale
barnehagekapasitet
Overkapasiteten er høyest i 2021 med 216 plasser, for deretter å gradvis minke til 111 plasser i 2029
(siste planår).
Det har vært en nedbemanning i de kommunale barnehagene for rett dimensjonering av plasser.
Grafene viser fremtidige behov for barnehageplasser i Sola kommune sett under ett og distriktsvis.
Kommunen under ett.
Sola kommune vil i 2019 ha en barnehagekapasitet på 1991 plasser og 1778 barn vil ha behov for
plass, basert på erfaringstall fra Statistisk sentralbyrå og erfaringstall fra 2018. I 2019 vil vi ha 213
plasser til disposisjon.
I slutten av planperioden 2029 vil 1880 barn ha behov for plass og vi vil ha ledig kapasitet på 111
plasser.
Sola sør
Sola sør har en kapasitet på 238 plasser og i 2019 er det 209 barn som vil ha behov for plass, basert
på prognoser og erfaringstall. I 2019 vil vi ha 29 plasser til disposisjon. I slutten av planperioden 2029
vil 191 barn ha behov for plass og vi vil da ha en ledig kapasitet på 47 plasser.
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Sola sentrum
Sentrum har kapasitet på 973 barnehageplasser. I 2019 vil 624 barn ha behov for plass basert på
prognoser og erfaringstall. Vi har da 349 plasser til disposisjon som dekker underkapasiteten i
Tananger og Sola nord. I slutten av planperioden 2029 vil det være behov for 674 barnehageplasser
og vi vil ha 299 plasser til disposisjon.

Sola nord
Sola nord har en barnehagekapasitet på 374 plasser og 433 barn vil ha behov for plass i 2019,basert
på prognoser fra Statistisk sentralbyrå og erfaringstall. Vi vil da ha en underkapasitet på 59
barnehageplasser.
I slutten av planperioden 2029 vil 419 barn ha behov for plass, og vi vil ha en underkapasitet på 45
plasser i distriktet.

Tananger
Tananger har kapasitet pr i dag på 406 barnehageplasser. I 2019 vil 523 barn ha behov for plass basert
på prognoser og erfaringstall. Vi vil ha en underkapasitet på 117 plasser.
I slutten av planperioden 2029 vil 597 barn ha behov for plass, vi vil da ha en underkapasitet på 191
plasser i distriktet.
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Barnehagedekning og fremtidig behov for
barnehageplasser i Sola kommune
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Antall barn 0-5 år i barnehage

Prognoser barn 0-5 år

Antatt fremtidig barnehageplass-behov

Barnehagekapasitet: 1991 plasser

Figur 1 Antall barn 0-5 år, antall barnehagebarn og dagens barnehagekapasitet i Sola kommune. Dagens
barnehagekapasitet er hentet fra årsmeldingen 15.12.201
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5.3 Barnehagedistrikt
Sola kommune er delt i fire hovedområder; Sola sør, Sola sentrum, Sola nord og Tananger. De fire
hovedområdene er identisk med hovedområdene i skolebruksplanen. De fire distriktene er vist i
kartet under, mens oversikt over barnehager, barneskoler og grunnkretser for hvert barnehagedistrikt
er gitt i tabellen under.
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Tabell 1: De fire hovedområdene med tilhørende barneskoler og grunnkretser
Sola sør
Sola sentrum
Sola nord
Tananger
Solstrålen bh,

Grannes bh,

Havnealleen bh,

Høgeholen
barnehage
Hålandsmarka bh

Eikeberget bh,

Røyneberg bh,

Risnes bh,

Eventyrberget bh,

Sørnes bh,

Snøde bh,

Skadberg bh,

SIS bh,

Ekofisk junior bh,

Kornberget bh,

Tjodmarka bh.

Tananger menighets-bh,

Barnehager

Tjelta bh,

Sola bh,

Rodamyr bh,

The Childrens House,
Hammaren bh,

Jåsund bh.

Sande bh,
Sømme bh,
Stemvegen bh,
0301 Solamarka

50 % av 0501 Gimra

50 % av 0601 Sande 0105 Hamrabukta

0302 Ølberg

0504 Stangeland

0602 Joa

0106 Snøde/Haga

0303 Håland

0503 Sande/Skadberg

0304 Rege

0502 Solakrossen

0603 Sørnes/
Røyneberg

0104 Meling 0103
Storevarden

0403 Dysjaland

0203 Sømme/Utsola

0107 Myklebust

0402 Helleland

0202 Kolnes

0604 Sørnes/
Grannes

0401 Tjelta

0201 Tjora

0605 Grannes

50 % av 0501
Gimra

50 % av 0601 Sande

Håland skole

Skadberg skole

Røyneberg skole

Storevarden skole

Dysjaland 1-10

Sola skole

Grannes skole

Haga skole

Barneskole
r

Grunnkretser

Solahagen bh.

Sande skole

0102 Jåsund

Jåsund skole
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5.4 Geografisk fordeling av befolkningsveksten
Befolkningsframskriving beregnes samlet for kommunen. For å fordele veksten geografisk innad i
kommunen brukes prognose for boligbygging. Boligbyggeprognose gir et anslag på hvor og hvor
mange nye boenheter som vil bli bygd i Sola. Denne utarbeides parallelt med
befolkningsframskrivingen. Grafen nedenfor viser boligbygging innenfor hvert av
barnehagedistriktene.

Sola sør: utbygging av Kvithei forventes å finne sted i
perioden 2024 -2035. Områdeplan for Kvithei er
endelig vedtatt, og detaljreguleringer pågår.
Sola sentrum: flere større og mindre boligprosjekter i
Solakrossen og Sande.
Sola nord: Flere mindre boligprosjekter under
planlegging.
Tanager: Jåsund, Myklebust, Stokkavik, Skiftesvik og
Vestø er estimert ferdig utbygd i 2040. Områdeplan
for Stokkavik har forventet oppstart i 2019. Det
forventes også boligbygging i Tanager sentrum i de
kommende årene.
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Forventet antall barn i alderen 0-5 år er vist for hvert barnehagedistrikt i grafen under. Ved å
sammenligne grafen for boligbyggerprognose og forventet barnetallsutvikling i de fire
barnehagedistriktene ser man at disse er sammenfallene: Sola sentrum og Tananger er de to
distriktene der det planlegges mest boligbygging og det er også innenfor disse to distriktene vi
forventer en vekst i antall barn i alderen 0-5 år. Både i Sola sør og Sola nord forventes antall barn i
aldersgruppen 0-5 år å holde seg ganske stabil, noe som samsvarer at det planlegges bygging av
forholdsvis få boliger i dette området.
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5.5 Barnehageplass, behov per. distrikt
Forventet behov for barnehageplasser viser at dagens kapasitets situasjon vil være uendret for alle de
fire hovedområdene ut planperioden. Størst utfordringer vil det være i Tananger hvor
underkapasiteten er stor. Fra Tananger er også avstanden forholdsvis lang til barnehager med
overkapasitet i andre hovedområder. Sola nord har også underkapasitet. Her er likevel situasjonen
mindre prekær, siden flere av barnehagene innenfor sentrumsområdet ligger nær opp til Sola nord.
Detaljerte grafer for hvert hovedområde er vist i kapittel 7.2.1-7.2.4.

5.6 Barnehagebarn og kapasitet i de ulike distriktene.
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Figur 2 Barnehagebarn og kapasitet i Sola sør.
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Sola sentrum
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Figur 3 Barnehagebarn og kapasitet i Sola sentrum
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Sola nord
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Figur 4 Barnehagebarn og kapasitet i Sola nord.
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Figur 5 Barnehagebarn og kapasitet i Tananger.
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Framskrivingen av antall barn i aldersgruppen 0-5 år gir føringer for vurdering av behovet for
barnehageplasser i Sola kommune. Videre i kapittelet 6 vil en vise til noen utfordringer i forhold til den
barnehagekapasiteten vi har i dag, og en plan for hvordan Sola kommune kan møte behovet inn i
fremtiden.

6.0 Barnehagene i Sola kommune areal og tilstand
6.1 Distrikt Tananger
I dette distriktet er det i dag totalt ni barnehager der tre av disse er kommunale; Havnealleen
barnehage, Snøde barnehage og Risnes barnehage. Private barnehager er Rodamyr, Ekofisk Junior,
Hammaren, Knøttetreffen åpne barnehage, Tananger menighetsbarnehage og Jåsund barnehage.
I tillegg til dagens kapasitet er det ytterligere 50 ubrukte barnehageplasser i Jåsund barnehage. Arealet
er godkjent men det er ikke fattet vedtak om tilskudd for de siste 50 plassene.

Barnehage

Antall barn Godkjent
leke og
oppholds

Lekeareal
ute

Byggeår

Rehabilitering

Storevarden
1982

Deler av Storevarden har vært
rehabilitert i 2004,2006 og
2012.

areal
Havnealeen
2 bygg
Storevarden og
Vardesteinen
Snøde

Antall
barn

461m2,

660 m2

69 stk pr
15.12.18
Antall
barn

Vardestein
2006

Startet rehabilitering våren 2019

380m2

2150m2

1984

Påbygget og rehabilitert i 2008

200m2

1530m2

1986

Personalavdeling 2002 og
vognskur, kjøkken i 2016

62 stk pr
15.12 18
Risnes

42 stk pr
15.12.18
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6.2 Distrikt sentrum
Dette distriktet har 13 barnehager totalt og fire av disse barnehagene er kommunale. De fire
kommunale barnehagene er Eikeberget barnehage, Solstrålen barnehage, Sande barnehage, og
Sømme barnehage. Private barnehager er Skadberg, Eventyrberget, Solahagen, Jubelgjengen åpen,
Kornberget, Sola, The Childrens House, Hammaren og Stemvegen. Sjalgstova er lagt ned i forrige
planperiode 01.08.18

Barnehage

Antall barn Godkjent
leke og
oppholds
areal inne

Sømme

59 stk pr

Lekeareal
ute

Byggeår

15.12.18

340 m2

2560m2

1988

Sande

52 stk pr

246m2

1630m2

1972

1 bygg

15.12.18

Eikeberget

60 stk pr

393m2

1880m2

2008

Rehabilitering

Barnehagen er blitt bygget på og
rehabilitert i senere år .

Barnehagen er rehabilitert og
påbygget i senere tid.

15.12.18
Solstrålen
Avd Dravhaug

Samlet
begge hus

243,4 m2

2900m2

1983

222m2

1490m2

1998

86 stk pr
15.12.18
Solstrålen
Avd Øygarden

Utvidet med underetage og
garderobe i 2005 lekeplass
renovert i 2010
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6.3 Distrikt Sola sør
Dette distriktet har totalt tre barnehager hvorav to er kommunale; Tjelta og Høgeholen. I tillegg har vi
Hålandsmarka barnehage som er privat.

Barnehage

Antall
barne
grupper

Godkjent
leke og
oppholds
areal inne

Lekeareal
ute

Byggeår

Høgeholen

44 stk pr

303m2

4080m2

2010

428m2

2280m2

1987

Rehabilitering

15.12.18
Tjelta
47 stk pr
15.12.18

Nylig påbygget og har et godt
tilrettelagt bygg
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6.4 Distrikt Sola nord
Dette distriktet har totalt syv barnehager hvorav tre er kommunale; Røyneberg, Grannes og Sørnes
barnehage . De private barnehagene er Sørnes åpne barnehage, SIS barnehage og Tjodmarka
barnehage.

Barnehage

Antall

Godkjent

Lekeareal

barne

leke og

ute

grupper

oppholds

Byggeår

Rehabilitering

1987

Rehabilitert I 1999/2000

areal inne

Røyneberget

238,0m2

4980m2

2

6o stk pr

Uteområde rehablitert på dugnad

bygg( hovedhus

15.12.18

av foreldre 2004. Kjetil Dybvig

og hus for

dugnadsansvarlig.

friluftsavdeling)

Grannes

51 stk pr

406,0m2

3240m2

1986

Rehabilitert og utvidet I
2001,2007 og 2012

15.12.18

2004 : rehabilitert
Sørnes

56 stk pr
15.12.18

290m2

2840m2

1978

2006: Utvidet med en avdeling
2010 : Utvidet med en avdeling
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7.0 Videre behov og strukturendring.
Tall og prognoser viser at det ikke vil være behov for flere barnehageplasser i kommunen samlet sett,
enn de vi har i dag. Vi vil likevel peke på at barnehagene er ulikt fordelt på distriktene og at Tananger
og Sentrum nord har for få barnehageplasser sett utfra bosted.
Gamle bygg i kommunen er en utfordring da de ikke er tilpasset dagens standard for bærekraft og
drift. Røyneberg barnehage har vært plan for nybygg på siden 2007. I en 30-årsperiode må en
planlegge for nye og robuste enheter. I kommende planperiode vil en legge til rette for mer
bærekraftige enheter enn i dag. Det settes i gang prosjekter der virksomhetsområder samordner seg.
Dette forslaget sees opp mot Sola kommune sine mål i kommuneplanen;

Mål 1. I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse
Mål 2. I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn
Mål 3. I Sola gir en solid økonomi oss handlekraft
Mål 4. I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger

7.1 Ny barnehage.
Planen for etablering av ny Røyneberg barnehage ble første gang behandlet i 2007. Røyneberg
barnehage er en kommunal barnehage som startet opp i 1987 i gamle Røyneberg skole. Barnehagen
består av 4 avdelinger med ca 60 barn i alderen 1-5 år, hvorav en avdeling er friluftsavdeling.
Røyneberg barnehage er et gammelt skolebygg og er ikke i samsvar med dagens standard på
barnehage. Friluftsavdelingen har en grillhytte og et gammelt bolighus og midlertidige løsninger og et
lite funksjonelt uteområde. I utvalg for oppvekst og kultur ble ny Røyneberg barnehage Saksnr.
42/2018 behandlet. Sak om ny Røyneberg barnehage legges frem i egen sak i UOK 9.5.2019.

8.0 Oppsummering :
De fremlagte tallene viser at Sola kommune har overkapasitet av barnehageplasser i planperioden
2019-29. Framskrivning av behovet for barnehageplasser vil være forbundet med usikkerhet da, den
er basert på mange variabler. Konjunkturer påvirker vekstkurver og sentrale politiske vedtak kan endre
barnehageoppdraget. For å overvåke behovene for nye plasser vil en orientere om nye
fremskrivingstall annenhvert år , og utrede ny barnhagebruksplan hvert fjerde år.
Det er underkapasitet i Tananger som dekkes inn av nok plass i andre distrikter. Sola nord har
bemannet ned to avdelinger i Grannes barnehage. Likeså har Høgeholen avviklet friluftsavdelingen
samt lagt ned plasser. Disse kan åpnes opp ved behov. Behovet for barnehageplasser dekkes av
eksisterende kapasitet kommunen sett under ett.
Tiltakene over har bidratt til at bemanningen i de kommunale barnehagene nå er i samsvar med
aktiviteten. Basert på fremskrivingen slik den er presentert i planen, vil det ikke være behov for
ytterligere bemanningsreduksjon i kommunale barnehager verken for neste barnehageår eller utover i
perioden. Mot slutten av planperioden vil det derimot bli behov for flere barnehageplasser, som da
kan gi bemanningsøkning i kommunale barnehager.
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Noen av barnehagene er gamle og uhensiktsmessige for fremtiden. Det vil være behov for å skiftet de
ut med større bærekraftige barnehager. Det pågår et samarbeid med avdeling eiendom for å få en
tilstandsvurdering av barnehagebyggene. Plan for utbygging av ny barnehage Røyneberg kommer som
egen sak.

