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Innledning. 
Kommunestyret har med bakgrunn i utviklingsarbeidet «Framoverlent sammen» gitt Hovedutvalget 

for oppvekst og kultur følgende oppdrag: 

 Optimalisering og riktig dimensjonering av barnehagene på Rena. 
 

Bestillingen fra kommunestyret er gjort med bakgrunn i barnetallsnedgangen gjennom de senere år.  

Oversikt over antall barn og kapasitet i private og kommunale 

barnehager 
 

Barnehage Antall 
avdelinger 

Ant 
barn 

plasser Kapasitet 
 

Ledig 

Birkebeineren 4 (kun 2 er 
tatt i bruk) 

20 26,6 72 45,4 

Skyssveien 4 40 54 72 18 

Trollhaugen 4(kun 3 er 
tatt i bruk) 

20 29 72 43 

Osen oppv.bh 1 6 5,8 18 12,2 

Komm. Samlet 12 86 115,4 244 118,6 

      

Åmot 
Montessori 

2 10 12 18 6 

Ottershagen 3? 23 38 45 7 

Klingen natur 3? 19 33 36 3 

Private samlet 8 52 83 99 16 

      

Åmot samlet 20 138 198,4 333 134,6 

 

Kommunen har totalt sett meget stor ledig kapasitet i barnehagene i Åmot kommune. Ved oppstart 

av nytt barnehageår i august 2022 var det totalt 134,6 ledige plasser totalt. I de kommunale 

barnehagene har vi totalt en ledig kapasitet på 118,6 plasser. Tar vi ut Osen så har de tre 

sentrumsbarnehagene totalt sett 106,4 ledige plasser. Birkebeineren ble bygget som en fireavdelings 

barnehage, men har aldri vært åpnet for mer enn 2 avdelinger. Trollhaugen er også en fire avdelings 

barnehage, men kun 3 avdelinger har vært i bruk de senere årene.  
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Skolebegynnere høsten 2023 

Birkebeineren barnehage 6 

Trollhaugen barnehage 5 

Skyssveien barnehage 10 

Osen oppvekstsenter 3 

Otterhagen gårdsbarnehage 4 

Klingen naturbarnehage 2 

Åmot Montessori barnehage 2 

 

 

Krav til areal 
 

I Kunnskapsdepartementets merknader til barnehageloven er det fastsatt veiledende 

norm for inne- og utearealene: 

- Inne: 4 m2 netto leke og oppholdsareal for barn over 3 år og om lag 1/3 mer 
per barn under 3 år. 

- Ute: Omlag 6 gangar leke- og oppholdsareal inne. Til dette arealet regnes ikke 
parkeringsplass, tilkjørelsveier og lignende.  

-  
 

Uteområde tilhørende Trollhaugen barnehage 
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 Området har et areal på 6099,3 m2. Da er bygningsmassen inkludert.  

 

 

Uteområde tilhørende Skyssveien barnehage 

 

 

 Området har et areal på 5708 m2. Da er bygningsmassen inkludert. 
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Uteområde tilhørende Birkebeineren barnehagen 

 
  

 Området har et areal på 3285,5 m2. Da er bygningsmassen inkludert. 
 

Alle barnehager tilfredsstiller innvendige og utvendige krav til areal.  

 

Kostnadseffektive barnehager 
 

I en stor barnehage er det større rom for fleksibilitet enn i en mindre barnehage. Dersom en ansatt 

har fravær i en liten barnehage må det nesten uansett hentes inn vikar, mens i en større barnehage 

kan styrer lettere vurdere behovet ut fra hvor mange barn som er borte og dagens aktivitet. 

Barnehageloven stiller krav om at hver barnehage skal ha en styrer. Barnehageloven stiller også krav 

om en pedagogisk leder per 18 «enhet» (18 store barn eller 9 småbarn). Det betyr for hver 19 

«enhet» skal det tilsettes en ny pedagogisk leder, man vil kunne utnytte en ekstra pedagogisk leder 
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på en mer effektiv og fleksibel måte i en stor barnehage. Store barnehager har et større fagmiljø som 

vil kunne gi barn et mer allsidig tilbud.   

Grunnbemanning. 
Grunnbemanning i barnehagen skal være én voksen per tre småbarnsplasser (1:3) og én voksen per 

seks storbarnsplasser (1:6) 

Søkning til barnehagene. 
 

Birkebeineren barnehage 

 Barnehagen ble bygget som en fireavdelings barnehage med totalt 72 plasser. To 

avdelinger har aldri vært tatt i bruk. Barnehagen har inneværende barnehageår 26,6 

plasser fordelt på to avdelinger med totalt 20 barn.  
 

Trollhaugen barnehage 

 Barnehagen ble bygget som en fireavdelings barnehage med totalt 72 plasser. I de 

senere årene har søkningen til barnehagen blitt redusert og barnehagen fyller 29 

plasser fordelt på to avdelinger med totalt 20 barn.  
 

Skyssveien barnehage 

 Barnehagen ble bygget som en fireavdelings barnehage med totalt 72 plasser. 

Barnehagen har inneværende år 54 plasser fordelt på fire avdelinger med totalt 40 

barn.  

 

Nedleggelse av en kommunal barnehage 
 

Barnetallsutviklingen i Åmot viser at det er grunnlag for å redusere med en kommunal barnehage på 

Rena. Valget vil da kunne stå mellom Trollhaugen, Skyssveien eller Birkebeineren barnehage. 

Hovedutvalget har konkludert med at det ikke blir aktuelt å foreslå å legge ned Skyssveien 

barnehage. Dette er en barnehage der tre avdelinger ble finansiert av forsvaret og en avdeling av 

Åmot kommune. Dette er også den barnehagen som har flest barn, pr. i dag er det 40 barn som har 

plass i Skyssveien barnehage. Skyssveien er en barnehage med et svært godt og tilrettelagt 

uteområde som stimulerer til barnas nysgjerrighet og allsidig motorisk trening. Bygningsmessig er 

barnehagen i bra stand og vil med normalt vedlikehold fungere mange år fremover.  
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Birkebeineren og Trollhaugen barnehager 

Rent bygningsmessig er Birkebeineren den beste og nyeste barnehagen på Rena. Beliggenheten gjør 

at uteområde er av en annen karakter enn hva det er for Trollhaugen barnehage. Det er flatere, men 

tilfredsstiller alle krav som stilles. Området rundt gir også muligheter for et allsidig aktivitetstilbud for 

barna i barnehagen.    

Birkebeineren barnehage er bygd som en 4 avdelings barnehage, men barnehagen har kun blitt 

drevet som en to avdelings barnehage. To avdelinger er avstengt og benyttes som lager. Dette er den 

av de tre sentrumsbarnehagene som har hatt lavest søkning over tid. Det er ikke avklart hva som 

ligger til grunn for dette, men noen tilbakemeldinger tyder på at nærhet til skogen og skolen er et 

argument noen har sagt med bakgrunn i sitt valg av barnehage. Dette gjelder spesielt foreldre som 

har barn både i skole og barnehage, noe som gir en enklere logistikk  

Bygningsmessig er Birkebeineren den barnehagen som er klart best, men totalt sett så har 

Trollhaugen en beliggenhet og uteområde som er mer kupert med nærhet til skogen, noe som igjen 

kan stimulere sterkere til barnas motoriske utvikling. Trollhaugen ligger også ved siden av Åmot 

barne- og ungdomsskole, dette kan også være et fortrinn, særlig for foreldre som kjører og henter 

barn, både i barnehage og i sfo. 

   

Bygningsmessige driftskostnader/behov for oppgradering 
 

Årlige bygningsmessige driftskostnader 

 Trollhaugen:       233.000,- pr. år 

 Skyssveien:         246.000,- pr. år 

 Birkebeineren:   171.000,- pr. år 

 

Behov for vedlikehold-oppgradering av bygg 

 Trollhaugen:             2,050.000,- 

 Skyssveien:                 890.000,- 

 Birkebeineren:             500.000,- 

 

Trollhaugen har det største behovet for oppgradering, noe som estimert kostnadsberegning 

fra eiendomsavdelingen viser.  
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Mulig årlig innsparing 
 

Barnehage Redusert bemanning Drift Årlig innsparing 

Trollhaugen  850.000 (styrer) 233.000 1.083.000 

Birkebeineren  850.000  (styrer) 171.000 1.021.000 

 

 Mulig årlig driftsmessig innsparing forutsetter avhending av bygget.  
 

Prosess for barn/foresatte som blir berørt av en nedleggelse 
 

For å sikre en best mulig prosess for de barn/foresatte som vil bli berørt av en eventuell nedleggelse, 

vil det legges til rette for at de som blir berørt får innvilget ny barnehageplass i forkant av neste 

hovedopptak. her vil foresatte kunne velge blant alle barnehager, både kommunale og private. Dette 

gjør vi for å sikre at dere får førstevalget innvilget.  

Utvalget er klar på at de som blir berørt av en eventuell nedleggelse, skal sikres en trygg overgang til 

den barnehagen som dere foresatte ønsker for deres barn.  

Prosess for ansatte som blir berørt av en nedleggelse 
 

Når det gjelder de ansatte så er hovedutvalget tydelige på at det er viktig sørge for gode prosesser 

som sikrer og gir trygghet for de ansatte. Administrasjonen skal i samarbeid med de tillitsvalgte, 

sørge for en god samhandling som trygger de ansatte og sikrer en ryddig overføring i tråd med 

gjeldende regelverk for eventuelle endringer av tjenestested.   
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Foreløpig innstilling 
 

Hovedutvalget har avholdt befaring på Trollhaugen, Birkebeineren og Skyssveien barnehage i forkant 

av videre behandling av strukturelle endringer av den kommunale barnehagedriften.   

Med bakgrunn i nedgangen av barnetallet i Åmot så ser Hovedutvalget nødvendigheten av å legge 

ned en kommunal barnehage. Å velge hvilke barnehage som foreslås nedlagt er en svært vanskelig 

sak. Det er tre barnehager, Trollhaugen, Skyssveien og Birkebeineren, som er satt i spill. 

Hovedutvalget konkluderte tidlig med at det ikke vil være aktuelt å forslå nedleggelse av Skyssveien 

barnehage. Dette er også den barnehagen som har flest barn, 40 stk. Barnehagen er bygd i 

samarbeid mellom forsvaret og kommunen og Hovedutvalget er klare på at denne barnehagen 

fortsatt skal drives videre.  

Hovedutvalget er samstemte på at alle tre barnehager drives godt og forslag om nedleggelse, av en 

av barnehagene, handler ikke om at den som velges drives dårligere enn de andre.  

Medlemmene av utvalget har kommet frem til følgende innstilling.  

Medlemmene fra Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet foreslår å legge ned Trollhaugen 

barnehage. Representanten for SV var den enste som stemte for nedleggelse av Birkebeineren 

barnehage. Flertallet begrunner dette med at Birkebeineren barnehage har de beste lokalene som er 

best tilpasset, både overfor ansatte og barn. Barnehagen er også den rimeligste barnehagen å drifte. 

Det har blitt stilt spørsmål om uteområdet, flertallet mener at dette også er godt tilrettelagt for 

allsidig uteaktivitet, området utenfor eksisterende areal gir også gode muligheter, både med tilgang 

til store arealer som sikrer allsidig bruk.  

Representanten for SV mente at Trollhaugen hadde et bedre potensiale for videre drift. Her 

vektlegges spesielt uteområde med nærhet til skogen og beliggenheten rett i nærheten av skolen. 

Det ble vist til forskning som viser at et autentisk uteterreng er viktig for barns motoriske utvikling. 

Han viste også til at dersom en gjennomfører en oppgradering av bygget så vil denne barnehagen ha 

et større potensiale for videre drift sett opp mot Birkebeineren barnehage som han mente hadde et 

betydelig mer begrenset uteområde.  

 

Foreløpig vedtak sendes nå ut på høring og vil deretter komme tilbake til Hovedutvalget for endelig 

innstilling i møte den 17. november. Saken vil deretter oversendes kommunestyret for endelig 

behandling i møte den 14. desember. 
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