
Høringsinnspill fra foreldrene i Vidarheim Barnehage 
 
I økonomiplanen og budsjettet for Øyer kommune 2023 er det foreslått en del endringer 
som vi som vi foreldrene reagerer på. 
 

1. Foreslått kutt i vikar og overtid. 
Oppvekstsektoren har en målsetning om å ha glade, trygge og robuste barn som skal 
kunne mestre et liv med opp- og nedturer. For å få til dette er det viktig å ha nok 
ansatte i barnehagen. Bemanningsnormen er der for å sikre at barna har et minimum 
av trygge voksne rundt seg til en hver tid. Kutt i vikar og overtid vil være svært 
uheldig for barna våre, vikarbudsjettet er allerede trangt og barnehagen sjonglerer så 
godt de kan når noen er syke. Er det få voksne på jobb er det ofte de mest sårbare 
barna dette går ut over. Settes det ikke inn vikarer når noen er syke, går dette ut over 
de andre voksne på jobb. Hverdagen for de som er der blir mer hektisk og det blir 
vanskelig å strekke til på alle områder. Skjer dette over tid vil det slite på de ansatte 
og føre til økt sykefravær for de fasta ansatte, noe som det er et ønske om å få ned. 
Kutt i vikarbruk vil også kunne føre til mer overtid på de andre ansatte, når det nå 
også er foreslått kutt i overtiden, blir det dobbelt uheldig. Overtidsbruken i 
barnehagen er relatert til personalmøter og arrangementer i regi av barnehagen 
etter åpningstid, som f.eks høstfest, dugnader, sommerfest mm. Disse 
arrangementene er svært viktige arenaer for at foreldre kan møte andre foreldre og 
en fin arena for samtale med de ansatte i barnehagen. For nyinnflyttede er dette en 
viktig arena for å bli kjent med andre familier. Personalmøtene må holdes etter 
barnehagens åpningstider og er viktige for at personalet skal kunne gi barna våres et 
godt barnehagetilbud. Om barnehagene skal kunne bidra til å skape robuste barn og 
familier er de avhengige av å ha nok ansatte på jobb til enhver tid. Det er også viktig 
å være nok folk på jobb for å kunne opprettholde kvaliteten på arbeidet og sikre 
forsvarlig drift. Etter to utfordrende år med pandemi bak oss, bør kommunen ha lært 
t vikarposten er kjempe viktig. Uten vikarer igjennom denne tiden hadde ikke driften 
gått rundt. Det er rett og slett uforsvarlig og redusere vikarposten.  
 

2. Foreslått fjerning av støttepedagog for minoritetsspråklige 
Dette er svært uheldig for de nyankomne i kommunen. Øyer er en kommune som tar 
i mot mange flyktninger, og ønsker å være proaktive med tanke på bosetting og 
integrering av innvandrere. I Økonomiplanen skriver dere «Samfunnsoppdraget er at 
flyktninger og innvandrere skal bli sosialt, økonomisk og kulturelt integrert» Å fjerne 
støttepedagogresursen vil være totalt motsigende mtp. dette. For å kunne integreres 
er det viktig å kunne norsk. Barn som har vansker med å uttrykke seg muntlig kan 
reagere med uheldig atferd, uheldig atferd kan igjen gjøre det vanskelig å delta i lek, 
få seg venner, lære seg sosiale ferdigheter mm. Fjerning av støttepedagogen står 
stikk i strid med kommunens mål om integrering av flyktninger og innvandrere. 
Fjerning av denne ressursen vil også føre til merarbeid og større belastning på de 
andre ansatte i barnehagen. Kvaliteten vil også bli dårligere fordi det er ingen som 
følger opp barna over tid. Dette er svært uheldig for barna som kommer som 
flykninger til kommunen. Det burde ikke være slike poster som det skal spares på, 
det som vil gå utover de mest sårbare i kommunen vår. De burde vi ta vare på og 
verne om.  



 
3. Foreslått flytting av barnefysioterapeut til hjemmebaserte tjenester 

Hva denne flyttingen innebærer har vi ikke full oversikt over, om det betyr kutt i 
tjenesten eller bare ren flytting av tjenesten. Fagfellesskapet til barnefysioterapeuten 
er i oppvekstsektoren, der andre også jobber med barn. Vi har store barnekull i 
kommunen og barnefysioterapeuten er en viktig del av det behandlende, 
helsefremmende og forebyggende arbeidet rundt barna våre. Kommunen er opptatt 
av å øke det tverrfaglige samarbeidet, flytting av barnefysioterapeuten til 
hjemmebaserte tjenester vil, slik vi ser det kunne påvirke det tverrfaglige 
samarbeidet rundt barna på en negativ måte. Et godt tverrfaglig samarbeid er viktig 
for å komme i gang tidlig med innsats rundt de barna som trenger det. Dere skriver 
selv at «Vi trenger samordnet arbeid med de barn, unge og familier som har særskilte 
behov, og det stiller krav til et godt organisert og tilgjengelig hjelpeapparat som 
oppleves som samarbeidende, tilgjengelig og oversiktlig». Flytting av 
barnefysioterapeuten vil, slik vi ser det være lite hensiktsmessig mtp. samarbeid med 
barnehagene og ikke være til fordel for barna i kommunen eller familiene som har 
med barn med særskilte behov.  

 
 


