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- Forslag om endring av ferieordningen sommeren 2021. (Forslag fra tjenestelederne i
Mosjordet og Vidarheim barnehager, sendt samarbeidsutvalgene i begge barnehagene.)
- Svar: Forslag om endring av ferieordningen sommeren 2021. (Felles svar fra
foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalgene i Mosjordet og Vidarheim barnehager.)
- Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehager - 20.05.15
Sammendrag:
Mosjordet og Vidarheim barnehage foreslås stengt i uke 29 og 30 sommeren 2021. Dette
skyldes at vedtektenes bestemmelse om samarbeid mellom barnehagene ikke kan
gjennomføres på grunn av smittevernhensyn. De øvrige bestemmelsene om
ferieavviklingen i barnehagene gjelder som vanlig.
Saksutredning:
Vedtektene for Mosjordet og Vidarheim barnehager gir bestemmelser om åpningstid og
ferieavvikling:
-

Barnehageåret starter 1. august.
Barnehagene er stengt i romjula og mandag-onsdag i påskeuka.
Det kommunale barnehagetilbudet de to siste ukene i juli gis med ei uke på hver av
barnehagene, mens den andre barnehagen er stengt.
Alle barn skal ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret, herav 3 uker
sammenhengende. Planleggingsdager kan regnes som ferie.

Fra sommeren 2016 har de to barnehagene samarbeidet om å gi et tilbud de to siste ukene
i juli. I 2018 og 2019 var det ingen barn fra Vidarheim som brukte tilbudet i Mosjordet den
uka deres egen barnehage var stengt.
I 2020 ble barnehagene drevet på gult smittevernnivå, og det ville ikke være forsvarlig å slå
sammen barnehagene. Dersom begge barnehagene skulle holde åpent hele sommeren ville
det bety at det måtte brukes vikarer i et omfang som ikke ville stå i forhold til antall barn
som hadde behov for barnehageplass disse ukene. Det ville også medført at ferien til det
faste personalet måtte fordeles utover en lengre periode, og ville ført til mer vikarbruk hele
sommeren. Det ville også gitt utfordringer med å ha faste, trygge personer til stede for

barna i hele ferieperioden, og ved oppstart på nye avdelinger. Begge barnehagene ble
derfor stengt de to aktuelle ukene.
I 2021 drives fortsatt barnehagene etter veilederen for gult smittevernnivå og
problemstillingene er derfor de samme som i fjor. Sommeren 2020 hadde de aller fleste
barn også ferie i uke 29, i tillegg til de stengte ukene 30 og 31. Tjenestelederne utarbeidet
med dette som bakgrunn et forslag om å holde stengt de tre siste ukene i juli denne
sommeren.
Forslaget om endring av ferieordningen sommeren 2021 er sendt ut til behandling i
samarbeidsutvalgene for barnehagene. Samarbeidsutvalget er et sammensatt rådsorgan,
med representanter for foreldre, ansatte og eier. Det er ikke avholdt noe møte om saken,
men foreldrerepresentantene i Mosjordet og Vidarheim har samarbeidet om en felles
tilbakemelding på forslaget. Det har ikke kommet noen innspill fra representantene for de
ansatte eller eier.
Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalgene stiller seg positive til at barnehagene
stenges de to siste ukene i juli. Men de anfører at å stenge den tredje uka vil være til
ulempe for foreldre som avvikler ferie i puljer på sine arbeidsplasser.
Vurdering:
Barnehager er tilrådd å legge gult smittevernnivå til grunn for planer dette året. Det er per i
dag liten grunn til å tro at det vil bli grønt nivå før planene for ferieavvikling må legges. Det
vurderes derfor som fornuftig å stenge barnehagene noen uker også denne sommeren. Det
vil skape en forutsigbarhet for foreldrene, de ansatte og for planlegging av barnehagenes
drift.
Det er grunn til å anta at de fleste også i år vil legge ferien til de tre siste ukene i juli.
Skolestarterne må avvikle all ferien sin før 1. august, da det nye barnehageåret starter.
Dette kan være et argument for å stenge tre uker. Samtidig har foreldrene gitt veldig
tydelige signaler om at det vil være til stor ulempe for de foreldrene som har ferien
organisert puljevis. Det gir også liten fleksibilitet for ansatte i barnehagene.
Dersom barnehagene stenges i to uker, vil det bli en uke med behov for mye personale i
forhold til barn. Det vil også gi økte vikarutgifter sammenlignet med å stenge barnehagene i
tre uker. Det vil likevel gi foreldre og ansatte noe mer fleksibilitet til å finne gode
ferieløsninger for familiene enn dersom barnehagene stenges i tre uker.
Etter en vurdering foreslår Kommunedirektøren å stenge barnehagene de to siste ukene i
juli. Det vil på en god måte ivareta vedtektenes intensjoner, foreldrenes og de ansattes
behov for fleksibilitet og dagens smittevernregler. Det vil også hensynta foreldrenes
tilbakemeldinger på forslaget som var sendt ut.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar at Mosjordet og Vidarheim barnehager blir stengt i uke 29 og 30 sommeren
2021. Vedtektenes bestemmelser om samarbeid går ut på grunn av smittevernhensyn, øvrige
bestemmelser om ferieavviklingen gjelder som vanlig.
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