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Oppvekst- og kulturutvalgets behandling - 10.11.2015

Punkt 1 i administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ avstemming mellom alternativ a og b i punkt. 2 i administrasjonssjefens anbefaling ble 
alternativ a enstemmig vedtatt.

Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak - 10.11.2015

Oppvekst- og kulturutvalget vedtar:

1. Administrasjonssjefen bes om å utrede et samlet barnehagetilbud i tilknytning til Polarflokken    
barnehage til budsjettbehandlingen for 2017. Utredningen må beskrive mulige løsninger og 
innbefatte en vurdering av behovet for bebyggelsesplan.

2. Longyearbyen barnehage holdes stengt barnehageåret 2016-2017 i påvente av utviklingen i 
barnetallet i Longyearbyen.

Anbefaling:

Oppvekst- og kulturutvalget vedtar:

1. Administrasjonssjefen bes om å utrede et samlet barnehagetilbud i tilknytning til Polarflokken    
barnehage til budsjettbehandlingen for 2017. Utredningen må beskrive mulige løsninger og 
innbefatte en vurdering av behovet for bebyggelsesplan.

2. Alternativ a) Longyearbyen barnehage holdes stengt barnehageåret 2016-2017 i påvente av 
utviklingen i barnetallet i Longyearbyen.

Alternativ b) Longyearbyen barnehage legges ned fra barnehageåret 2016-2017 og disponeres 
til andre formål.

Saksopplysninger:

Utredning av struktur og organisering av barnehagetilbudet i Longyearbyen legges fram for oppvekst-
og kulturutvalget som grunnlag for beslutninger om tilbudet.
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i møte 9.6.2015 å bestille en utredning av struktur og organisering 
av barnehagetilbudet i Longyearbyen med økonomiske konsekvenser. Bestillingen ble gjort på 
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grunnlag av fremlagt barnehagemelding for Longyearbyen lokalstyres barnehager som en oppfølging 
av SNU 1-prosessen.
Det ble dannet et arbeidslag med enhetslederne for barnehagene ledet av barnehagefaglig rådgiver. 
Arbeidslaget har gitt sine anbefalinger til administrasjonssjefen. 
Anbefalingene er gjort på grunnlag av en analyse av barnetallet i Longyearbyen, bygningsmessige 
forhold og et bærekraftig barnehagetilbud.

Vurdering:

Det ble våren 2015 nødvendig å stenge Longyearbyen barnehage for 2015-2016 på grunn av lave 
søkertall. Tilbudet gis dette året i Kullungen barnehage med en ekstra avdeling i Formannshuset og 
full utnyttelse av Polarflokken barnehage med til sammen 156 plasser.

Barnetallet i Longyearbyen, antall barn i barnehagene og søkertallet har vist en klar nedgang siden 
2013. Analysen av barnetallet viser at nedgangen vil fortsette også i 2016. Pr 1.januar 2016 vil det 
være 13 ledige plasser i barnehagene. For barnehageåret 2016-2017 vil det være behov for et mindre 
antall barnehageplasser enn det vi tilbyr i dag. Tilbudet kan derfor gis i Polarflokken barnehage og 
Kullungen barnehage med til sammen 132 plasser.  

Hvis det skulle være behov for flere plasser kan flere alternativ vurderes. Tilbudet kan gis i 
Formannshuset som i dag men det er også mulig å tilpasse ungdomshuset til barnehagedrift. 
Bygningsmessig tilpasning er anslått til i overkant av 1 million kroner. Et tilbud i ungdomshuset vil 
være mindre ressurskrevende enn tilbudet i Formannshuset er i dag - i hovedsak på grunn av 
rimeligere driftsutgifter og mere effektiv personaldisponering. Ut fra dagens situasjon med hensyn til 
usikkert barnetall vil administrasjonssjefen ikke foreslå å tilpasse ungdomshuset til barnehagedrift.

Longyearbyen barnehage kan enten legges ned eller stenges for ett år til i påvente av utviklingen i 
folketall i Longyearbyen. 

På noe lengre sikt vil det være en fordel å samle barnehagetilbudet. Ved å ha barnehagebygg 
konsentrert på ett område, vil man kunne imøtekomme svingninger i barnetall ved å stenge og åpne 
avdelinger uten å måtte flytte barn og personale mellom barnehager. Etter administrasjonssjefens 
vurdering vil området ved Polarflokken barnehage være best egnet til dette. Kostnader for en 
utbygging på inntil 400 m2 anslås til 18 millioner kroner. Bygningene til Kullungen barnehage ligger i 
byens hovedgate og vil kunne selges eller leies ut til for eksempel næringsformål.

Vedlegg:
1 Barnehagemelding-barnehagene i Longyearbyen
2 Bestilling av utredning-vedtak 9.6.2015
3 Utredning av struktur og organisering av barnehagetilbudet i Longyearbyen
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Barnehagestrategi/utredning

Struktur og organisering.

Longyearbyen lokalstyre har 2 barnehager i drift barnehageåret 2015/16,

Kullungen barnehage med avdeling Rypa og Polarflokken barnehage. Hver av barnehagene har 78 

plasser, til sammen 156 plasser.

Det ble etter søknadsfristens utløp i april 2015 konkludert med at barnehagedriften skulle tas ned fra 

10 avdelinger til 8 avdelinger. Administrasjonssjefen besluttet å stenge Longyearbyen barnehage for 

barnehageåret 2015/2016 på grunnlag av lavt barnetall.  Tilbudet skulle gis i Polarflokken barnehage 

og Kullungen barnehage med avdeling Rypa.

I oppvekst- og kulturutvalgets møte 09.06.2015 ble barnehagemelding for Longyearbyen lokalstyres 

barnehager lagt frem. I møtet ble følgende vedtatt:

«Oppvekst- og kulturutvalget ber om utredning av nivå og kvalitet på tjenestetilbudet i barnehagene
samt utredning av struktur og organisering av barnehagetilbudet med alle økonomiske 

konsekvenser»

I denne del 1 av utredningen har vi sett på struktur og organisering av barnehagetilbudet.

Longyearbysamfunnet er i dag preget av stor usikkerhet med tanke på hvordan samfunnet utvikler 

seg. Vi venter på ny Svalbardmelding og hva staten som eier vil gjøre i forhold driftshvile i Svea og 

eventuelle nye arbeidsplasser i Gruve 7. 

Når vi ser på barnetallsutviklingen, ser vi at barnetallet fortsetter å synke.

Barnetallet for 2011 – 2015 med prognoser for 2016

2011 2012 2013 2014 2015
Barn 
i Lyb

Barn 
i bh

Plas
ser

Barn 
i Lyb

Barn 
i bh

Plas
ser

Barn 
i Lyb

Barn 
i bh

Plas
ser

Barn 
i Lyb

Barn 
i bh

Plas
ser

Barn i 
Lyb

Barn i 
bh

Plass
er

30 19 31 19 17

1 år 36 27 54 32 24 48 16 12 24 34 24 48
19 38

2 år 29 25 50 34 34 68 32 31 62 15 15 30
25 50

3 år 28 27 27 25 25 25 28 27 27 28 27 27
16 16

4 år 36 30 30 30 27 27 25 23 23 29 24 24
27 27

5 år 28 26 26 35 35 35 21 20 20 25 25 25
20 20

Totalt 187 135 187 175 145 203 153 113 156 150 115 154 107 151

Det har vært en gradvis nedgang i antall barn i barnehage fra 2013 til 2015.

Vår 2016:

Pr 01.01.16 vil det være 10 ledige plasser i Polarflokken barnehage og 9 ledige plasser i Kullungen 

barnehage med avdeling Rypa.

Det er pr.dato 4 søkere som vil oppta 6 plasser.

I skrivende stund er det 13 ledige plasser fra januar 2016.

Høst 2016:

20 barn går fra barnehage til skole høsten 2016.

Det vil bli ytterligere 11 ledige plasser grunnet alder fra 2 – 3 år. Vi vet at det var født 7 barn våren 

2015 det vil si 14 barnehageplasser. 
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Det vil si at vi kan stå med 30 ledige barnehageplasser høst 2016 om ingen kommer tilflyttende. Det 

kan bli enda noen flere ledige plasser om barnefamilier flytter til fastlandet.

Høsthalvåret 2015 er det født 8 barn, forventet 2 fødsler til.

11 fødsler forventet før april/mai 2016.

På bakgrunn av det vi vet i dag ser det ut som vi fra høsten 2016 vil ha behov for 7 avdelinger med til 

sammen 132 barnehageplasser.

Foreldres arbeidssted 2013 og 2015.
Med de endringer som nå skjer i samfunnet, er en oversikt over utviklingen i foreldres arbeidssted 

interessant.

2013 2015

Annen privat virksomhet 38% 40%

Reiseliv 13% 13%

Off. forv.service 24% 21%

Høyere undervisning 11% 15,5%

Kulldrift 9% 6%

Hjemmeværende 4% 4,5%

Studier 0,5% 0%

Prosentvis ser vi at høyere utdanning og annen privat virksomhet har gått noe opp mens offentlig 

forvaltning og kulldrift har gått noe ned.

Reiselivet:
I følge masterplan Svalbard mot 2025 er ambisjonen i reiselivet en dobling i antall årsverk mot 2025. 
For å få til dette avhenger det av rammebetingelser og investeringsviljen i reiselivet. Det forutsetter 
også at man får til helårsturisme i enda større grad enn i dag.
I følge Visit Svalbard er investeringsviljen der, men det er stor usikkerhet. Det vil uansett ta tid å 
utvide kapasiteten som må til for at det skal gi utslag i sysselsettingen som monner, ref planen som 
strekker seg 10 år frem i tid.

UNIS:
UNIS ønsker å utvide studietilbudet sitt til å favne 500 studenter. For å imøtekomme dette vil de få 
flere faste stillinger og dermed muligens rekruttere flere familiefolk.

Store Norske:
Endelige avgjørelser knyttet til 25 nye arbeidsplasser i Gruve 7 og driftshvile i Svea er ennå ikke tatt

av staten.
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Barnehagedrift i dag
Kullungen med avdeling Rypa – 78 plasser

Polarflokken – 78 plasser

Kullungen barnehage 
Kullungen barnehage er på 600 kvm sentralt plassert i «sentrum» av Longyearbyen. Barnehagen ble 

bygd som 2 avdelingsbarnehage i 1997 og påbygd med 1 avdeling i 2002. 

Barnehagen har 3 avdelinger med et godkjent leke og oppholdsareal på 246,5 m² som gir plass til 54 

barn dersom alle er over 3 år. 

Alle avdelinger har glassvegger utenfor garderobene med skyvedører til et ute/inne område slik at 

barna kan vente ute i ”vinterhagen” når de er påkledd.

Alle 3 avdelingene kan ha barn i alderen 1-3 år, da det er muligheter for å sove ute i vinterhagene i le 

for vær og vind.

Alle avdelingene er støydempet og en avdeling er ekstra støydempet og egner seg godt for barn med 

hørselsnedsettelse.

Uteområdet er oppgradert sommeren 2012. Det ble bygget innendørs klatretårn og arealer under 

barnehagen ble omgjort til lekeareal. I tillegg til godt tilpassede og godkjente lekeapparater, stor 

platting til sykling og andre aktiviteter, har barnehagen en «fangststasjon» og grillhytte som kan fyres 

opp i og egner seg til aktiviteter gjennom hele året. Barnehagen har en sentrumsnær beliggenhet 

med gangavstand til kulturhus, bibliotek, museum, UNIS, butikker. Det er kort avstand til fjæra.

Barnehagen er i høy grad eksponert for innsyn, noe som kan være utfordrende –særlig i høysesongen 

for båtturisme.

Kullungen barnehage slik den er i dag er best egnet som 2 småbarns-avdelinger og 1 storbarns-

avdeling. Bygget gir liten fleksibilitet. I tillegg er kravet til dagens standard for personalets

arbeidsforhold utfordrende å oppfylle. Barnehagen trenger en del vedlikehold etter 20 års drift. 

Rypa (Formannshuset) er en avdeling underlagt Kullungen barnehage beliggende på Skjæringa og har 
felles utelekeplass med Longyearbyen barnehage.
Bygget har et BTA 300 m². Rypa har et godkjent leke og oppholdsareal 109 m² som gir 24 
barnehageplasser. 
I tillegg er det egen «sovesal» med rampeadkomst for vogner, på 34 m². Det er 3 toaletter og 
stellerom med heve/senke funksjon. Garderobe er delt i grovgarderobe ved inngang på 6 m² og 
fingarderobe på 20 m². 
Huset har elektrisk gulvvarme på begge lekerommene.
Utelekeplassen er utbedret og ferdig oppgradert høst 2013. Uteområdet har bl.a. klatretårn,
akemuligheter, et skjermet lekehus, platting med vippedyr og to grillhytter. Den gir mulighet for
opplevelser, lek og fysisk trening/bevegelse for alle uansett alder og funksjonsnivå.

Polarflokken barnehage 
Polarflokken barnehage er på 712 kvm og den største og nyeste av alle barnehagene med leke- og 
oppholdsareal beregnet til 297,6 m2. Den er bygd som en basebarnehage. Basebarnehage er ikke 
delt inn i tradisjonelle avdelinger. Barna er fordelt på to baser; småbarnsbasen for barn fra 1-3 år og 
storbarnsbasen for barn fra 2-6 år. 
Hver av de to basene er inndelt i to kontaktgrupper med 3-4 voksne. 
Gruppestørrelsen er omtrent den samme som for en vanlig avdeling, og de to kontaktgruppene på 
hver base samarbeider tett. Barnehagene er godkjent for 78 plasser.
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Barnehagen er i et meget bra bygg som ble åpnet for drift 22.august 2007 og ble bygget ut høsten 

2010. Den har en sentral plassering like ved Longyearbyen skole. 

Lokalene er lyse og trivelige med mye bruk av glassflater. Barnehagen egner seg for alle barn i 
førskolealder og for fleksibel drift. Arealene er tilpasset de klimatiske forholdene på Svalbard.
Barnehagen har 3 ute-inneområder i tilknytning til utelekeplassen. Den ene brukes som soverom for 

de minste, mens de to andre har skyvedører som gjør at man kan åpne opp mot utelekeplass eller 

lukke for å skjerme mot vær og vind. I 2014 ble det også bygd et lekeområde under barnehagen som 

er delvis skjermet for vær og vind.

Uteområdet er stort og består av tundra og mye stein og har et bra og variert tilbud av 

lekeapparater, akehaug og grillhytte. Barnehagen har også en stor platting som egner seg godt til for 

eksempel sykling. Uteområdet er godt tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Nærmeste nabo er skolen og idrettshallen. Vinterstid er det skiløype og skøytebane i umiddelbar 

nærhet.

Barnehagen ligger i et område som egner seg for utbygging.

Longyearbyen barnehage
Longyearbyen barnehage er på 600 kvm og den eldste av alle barnehagene. Bygget er fra 1965.

Barnehagen har 3 avdelinger og 54 plasser. Den har et godkjent leke og oppholdsarealer på 237,2 m². 

Uteområdet til barnehagen ligger i en bakke med betydelig høydeforskjell. Utelekeplassen er 

utbedret og ferdig oppgradert høst 2013. Uteområdet har bl.a. klatretårn, akemuligheter, et skjermet 

lekehus, platting med vippedyr og to grillhytter Den gir mulighet for opplevelser, lek og fysisk 

trening/bevegelse. Det er også mulig for barn med nedsatt funksjonsevne til å delta aktivt i uteleken. 

Det fysiske miljøet er tilrettelagt slik at barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de 

samme arealene.

Longyearbyen barnehage er barnehageåret 2015/2016 stengt på grunn av lavt barnetall. 

Barnehagebygget har noen driftsutfordringer som: 

På grunn av beliggenhet (Skjæringa) er det ofte problemer med å få nok radiatorvarme (fjernvarme) 

opp til bygget på de kaldeste dagene. Bygget er fra 1969 og trekkfullt, for å bedre byggets 

isolasjonsevne er det behov for etterisolering. Det er ofte gulvkaldt i bygget da det ikke er varme i 

gulvet. Man har på kalde dager vært nødt til å supplere med ekstra varmeovner for å kunne holde 

barnehagen åpen. Det er heller ikke montert egen varmeveksler i denne barnehagen, noe som også 

gjør bygget sårbart på de kaldeste dagene. Det er dårlig belysning i en av avdelingene som bør 

byttes, utgjør ca. kr. 60 000.

Kortsiktige løsninger
Med barnetallsutviklingen slik det ser ut i dag kan vi ha 2 barnehager åpne med 132 plasser det vil si, 

Kullungen barnehage med 54 plasser og 78 plasser i Polarflokken barnehage. 

Lokalet der Rypa drives pr. i dag er et gammelt bygg som ikke er tilrettelagt for permanent 

barnehagedrift. Bygget er sårbart i forhold til infrastruktur.

Ved å gå for denne løsningen reduserer vi tilbudet med 24 plasser. Ved stor søknad kan 

konsekvensen bli at ventetiden på plass vil øke noe. I dag har vi i praksis ingen ventetid, men det er 

tidligere vedtatt at ventetiden ikke skal være mer enn tre mnd.
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Ved fortsatt behov for 78 plasser knyttet til Kullungen kan man oppretteholde dagens tilbud på Rypa 

ett år til eller se på alternative gode løsninger i nærheten til barnehagen for eksempel ungdomshuset

(UHU).

Kostnader for å ta i bruk ungdomshuset til barnehage:

Omlegging av vegen inn til p-plassen. Dagens innkjøring blir for smal om 
man skal dra et gjerde ut på tomta:

500 000

Inngjerding av inngang samt port til gjerdet 200 000

Bygging av platting og rampe/trapp mellom husvegg og uteområde. 
Oppfylling. 

100 000

Innredning (tørkeskap, vaskemaskin, benker, kjøl/frys) 100 000

Ombygging av toalett til 2 stk avlukker, opplegg vaskemaskin: 150 000

Opplegg av nye kurser og stikkontakter for hvitevarer ol: 50 000

Kostnad totalt: kr 1,1 million

Konsekvens av å disponere UHU til barnehageformål, vil være at ungdomsklubben også må romme 

tilbud til gruppa 16 – 20 år. For å imøtekomme behov for et sted å være for den eldste ungdommen, 

må personalressurs knyttet til ungdomsvirksomhet øke for å utvide åpningstilbudet på klubben.

Åpen barnehage
Åpen barnehage kan være et godt supplement til det vanlige barnehagetilbudet. Med åpen 

barnehage menes et tilbud for barn med foreldre der det er kvalifisert personale tilstede. Man 

betaler pr dag som tilbudet blir brukt og kan for eksempel ha åpningstid 2 dager i uka fra 10.00 –

14.00.

Longyearbyen blir stadig mer internasjonal, et barnehagetilbud med åpen barnehage kan være en 

god start og et godt møte med vårt samfunn.  Åpen barnehage kan for eksempel legges til en av 

barnehagene i samarbeid med nytt kulturhus, bibliotek, helsestasjon, barn og unge og 

informasjonssenter. Det kan også gis mulighet for norskopplæring i samarbeid med skole, 

introduksjon av lokalsamfunnet i Longyearbyen, rettigheter, forventninger og plikter.

Langsiktige løsninger
Faglig og økonomisk vil den beste løsningen være et samlet barnehagetilbud i tilknytning til 

Polarflokken barnehage. Dette vil gi større fleksibilitet enn i dag. 

Lokalene må være utformet slik at de gir mulighet for varierte driftsformer og lett kan brukes av

andre som SFO, kulturskole og skolen.

I arealplanarbeidet vil det bli tatt hensyn til at det blir sikret arealer til fremtidig barnehageformål i 

dette området.

En utvidelse av areal på 400 m2 i tilknytning til Polarflokken barnehage er anslått til 18 millioner 

kroner. 

Velges denne løsningen kan Kullungen barnehage selges eller leies ut. Bygningen ligger i gågata og 

regnes som attraktiv for leietakere eller kjøpere.



8

Dersom lokalsamfunnet utvikler seg til å bli enda mer forskningsbasert, kan et samarbeid med UNIS 

om mer fleksibel barnehagedrift være et alternativ, for eksempel for forskere/studenter med 

opphold av kortere varighet (1-3 mnd). 

Et samlet barnehagetilbud vil kunne gi en bærekraftig og fleksibel løsning i et samfunn med stor 

turnover og svingende barnetall.
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Barnehagemelding – barnehagene i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre har 3 barnehager i drift barnehageåret 2014/15. Kullungen barnehage og

Longyearbyen barnehage er begge treavdelings barnehager godkjent for 54 plasser og Polarflokken 

barnehage som er basebarnehage med 2 baser er godkjent for inntil 78 plasser.

Longyearbyen lokalstyre har målsetting om full barnehagedekning. Longyearbyen er et samfunn med 

høy turnover. Om lag 20% av befolkningen skiftes ut hvert år. Det medfører uforutsigbarhet knyttet 

til barnetall og vi må til enhver tid ha tilgjengelige godkjente arealer for å oppnå målsettingen. 

Formannshuset er godkjent for 24 plasser og kan tas i bruk ved behov.

Mål:
Longyearbyens barnehager skal bidra til at barna får tro på seg selv, framtiden og sine 
medmennesker.
Barnehagene skal ta vare på og videreformidle Longyearbyens historie og identitet.

Sentrale og lokale styringsdokumenter. Lovverk.
Lov om barnehager (Barnehageloven) med forskrifter gjelder ikke på Svalbard, men intensjonene i 

loven følges og regulerer barnehagedriften.

Barnehagens oppgaver og arbeidsmåter er nedfelt i «Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver» som er en forskrift til barnehageloven.

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, formål, innhold og oppgaver etter § 

2 i Barnehageloven

Rett til plass i barnehage ble vedtatt i Stortinget den 12. juni 2008 og trådte i kraft 1. januar 2009.

«Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året 

det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. 

Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år.»

Longyearbyen lokalstyre definerte målet slikt i 2003.

«Longyearbyen skal ha full barnehagedekning, dvs. at alle som søker plass i barnehage, skal ha fått et 

tilbud innen 3 måneder».

Longyearbyen lokalstyre er barnehageeier og barnehagemyndighet og har forpliktelser etter §§ 7 og 

8 i barnehageloven. Alle barnehagene ble godkjent på nytt høst 2013. Formannshuset ble godkjent 

på nytt som avdeling under Kullungen barnehage i mai 2015.

Det er blitt gjennomført tilsyn med alle barnehagene desember 2013 – februar 2014.

Longyearbyen lokalstyre gjennomfører 2 barnehageopptak i året, i april for opptak fra og med 

barnehageårets oppstart i august og i november for opptak fra og med 1.januar.

§7 Barnehageeiers ansvar

Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata. Ikke-kommunale 

barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata. Departementet gir 

nærmere forskrifter om fremleggelse av tjenestedata og regnskapsdata.
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Barnehageeieren plikter å gi barnets bostedskommune de opplysninger som er nødvendige for å 

kunne føre et register som nevnt i § 8 fjerde ledd.

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av 

betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder

a) eierforhold,

b) formål, jf. §§ 1 og 1a

c) opptakskriterier, 

d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget

e) barnehagens åpningstid.

Godkjente virksomheter skal være registrert i Enhetsregisteret.

§8 Barnehagemyndighetens ansvar

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene 

drives i samsvar med gjeldende regelverk.

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.

Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk 

språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og 

utvikle sitt språk og sin kultur.

Hver kommune skal opprette og føre register til bruk for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med 

kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. Registeret kan 

samkjøres mot Arbeids- og velferdsetatens register over mottakere av kontantstøtte. Departementet 

gir forskrifter med utfyllende bestemmelser om føringen av registeret, hvilke opplysninger registeret 

skal inneholde og behandlingen av disse opplysningene.

Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette 

anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.

Kommunen forvalter de statlige øremerkede tilskuddene til ikke-kommunale barnehager i 

kommunen. Kommunen kan ikke avkorte det kommunale tilskuddet etter § 14 som følge av et slikt 

statlig tilskudd.

Lokale føringer for barnehagedriften
- Lokalsamfunnsplanen

- Plan for oppvekst og undervisning - Vedtatt av LL 22.09.2009 

- Plan for oppvekst og undervisning – Delmål og tiltak i barnehagesektoren 2012 – 2015 

(datert 16.07.2012)

- Handlingsprogram og økonomiplan 2015 – 2018 – vedtatt 09.12.2014

- Vedtekter for LLs barnehager – vedtatt 18.11.2014

- Opptakskriterier for LLs barnehager
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- Plan for overgang fra barnehage til småskoletrinn på Longyearbyen skole – En smidig 

overgang

- Barnehagenes egne årsplaner

Kort historikk og fakta om barnehagene
Barnehagen i Longyearbyen er 50 år i år og dette vil markeres til høsten.

1965 Longyearbyen barnehage åpnet 29.09.1965 og ble overført til SSD i 1989

1994 Pingo barnepark åpnet i Formannshuset og var foreldredrevet

1995 SSD overtok driften av Pingo barnepark i oktober og ansatte førskolelærer som 
drev korttidsbarnehage

1995/96 Moffen familiebarnehage åpnet i 2 private hjem

1996 - 2005 Kvitungen familiebarnehage åpnet i juni med 4 private hjem.  «Legges på is» 
august 2005 og er siden avviklet helt.

1997 Kullungen Barnehage åpnet 06.01.1997

1997 - 2006 Åpen barnehage var en del av den daglige driften i Kullungen, med et tilbud 2 
ganger i uken til barn som hadde mindre enn hel plass - eller ikke plass i 
barnehage. Foresatte var med sine barn i Åpen barnehage

2002 Kullungen barnehage ble bygd fra 2 avdelings barnehage til 3 avdelinger

2004 - 2007 Gruve 4 i Vei 230 opprettes i august 2004 som ekstra avdeling til Kullungen
barnehage og nedlegges august 2007

2004 - 2007 Rypa åpner i Formannshuset august 2004 som ekstra avdeling til Longyearbyen 
barnehage og nedlegges i august 2007

2007 Polarflokken barnehage er en basebarnehage, som åpner i august med 36 plasser

2010/11 Polarflokken bygges ut; 
15.desember 2010 ble barnehagen godkjent for 72 plasser og åpnet 01.01.2011. 
Ble utvidet til 78 plasser august 2011

2012/13 Rypa åpner 1. mars 2012 som en ekstra midlertidig avdeling i Longyearbyen 
barnehage som nå har 78 plasser. Rypa legges ned igjen, men står i beredskap til 
barnehageformål hvis det skulle bli behov.

Svalbard samfunnsdrift (SSD) var eiere av barnehagene fra 1989 fram til Longyearbyen lokalstyre

ble opprettet i 2002. 

01.01.2007 opprettes Oppvekstforetak KF, Bydrift KF eier barnehagebygningene og har ansvar for 

utelekeplassene i samarbeid med barnehagene og oppvekstforetaket.  Oppvekstforetak KF leier 

barnehagebygningene og er ansvarlig for barnehagedriften.
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01.01.2014 endres lokalstyrets organisering fra foretaksmodell til tonivåmodell.

Barnehagene blir egne enheter der styrer er enhetsleder (nivå 2).

Barnehagemyndighet og eieroppgaver ligger hos administrasjonssjefen (nivå 1).

Longyearbyen lokalstyres visjon
Unikt, trygt og skapende

Barnehagenes tiltak for å oppnå dette:

 Barnehagene i Longyearbyen skal gi et pedagogisk tilbud av høy kvalitet

 Barna og foresatte skal oppleve at barnehagene bidrar til at barna får tro på seg selv, 

framtida og sine medmennesker

 Vekst og læring hos det enkelte barn skjer i samarbeid med hjem, samarbeidspartnere og

nærmiljø

 Det enkelte barn skal oppleve å bli sett, hørt og ivaretatt både ut fra egne behov og ønsker

og i det sosiale samspillet med andre

 Like muligheter for vekst og utvikling for jenter og gutter skal tilstrebes

 Miljøet i barnehagene skal oppleves som et inkluderende fellesskap

Beskrivelse av barnehagene – innhold, mål og satsninger

Polarflokken barnehage

Polarflokken barnehage er på 712 kvm og den største og nyeste av alle barnehagene. 

Den er et meget bra bygg som sist ble påbygget i 2010 (ferdig januar 2011) og har en sentral 

plassering like ved Longyearbyen skole. Utearealene er store og har et bra og variert tilbud av 

lekeapparater.

Det er en basebarnehage med kapasitet tilsvarende 4 avdelinger. Barnehagen er delt i 2 baser, en 

storbarnsbase for barn 2-6 år og en småbarnsbase med barn 1-3 år. Hver av disse basene har to 

grupper med 18 plasser på hver. Leke- og oppholdsarealet på storbarnsbasen er beregnet til 188,3 

m2 og på småbarnsbasen er leke- og oppholdsarealet beregnet til 109,3 m2. Totalt leke- og 

oppholdsareal i Polarflokken barnehage er beregnet til 297,6 m2.

Barnehagen har 3 ute-inneområder i tilknytning til utelekeplassen. Den ene brukes som soverom for 

de minste, mens de to andre har skyvedører som gjør at man kan åpne opp mot utelekeplass eller 

lukke for å skjerme mot vær og vind. I 2014 ble det også bygd et lekeområde under barnehagen som 

er delvis skjermet for vær og vind.

Uteområdet er stort og består av tundra og mye stein. Det er ulike lekeapparater og en grillhytte på 

utelekeplassen. Det er en utelekeplass godt tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Barnehagen har også en stor platting som egner seg godt til for eksempel sykling. 

Årsplanen/periodeplanen til Polarflokken barnehage bygger på rammeplan for barnehager.

Polarflokken barnehages mål og satsingsområder er: 

- språk og språkutvikling 
- sosial kompetanse 
- miljøvern
- ulike naturfenomener (2014 – nordlys, 2015 – tundra)

Årsplanen/pedagogisk plan går over tre år og beskriver virksomheten på en oversiktlig måte.
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Den viser hvordan barnehagen vil jobbe ut fra barnegrupper og ressurser i personalgruppa. 

Barnehagen har fokus på språk og språkutvikling samt sosial kompetanse. 

Barnehagen har over flere år hatt flerspråklige barn og ansatte, og har utviklet et godt arbeid med 

språklig mangfold i barnehagen. Barnehagens kjerneverdier er «Anerkjennelse og felleskap», noe 

personalgruppa har jobbet mye med i alle ledd. 

Foruten 3 årig pedagogisk pIan har Polarflokken barnehage årlig periodeplaner som konkretiserer 

mål og innhold, tema og aktiviteter i pedagogisk plan. Disse blir igjen ytterligere beskrevet og 

konkretisert gjennom månedsplaner.

Longyearbyen barnehage
Longyearbyen barnehage er på 600 kvm og den eldste av alle barnehagene. Bygget er fra 1965.

Barnehagen har 3 avdelinger og 54 plasser. Den har et godkjent leke og oppholdsarealer på 237,2 m². 

Uteområdet til barnehagen ligger i en bakke med betydelig høydeforskjell. Utelekeplassen er 

utbedret og ferdig oppgradert høst 2013. Uteområdet har bl.a. klatretårn, akemuligheter, et skjermet 

lekehus, platting med vippedyr og to grillhytter Den gir mulighet for opplevelser, lek og fysisk 

trening/bevegelse. Det er også mulig for barn med nedsatt funksjonsevne til å delta aktivt i uteleken. 

Det fysiske miljøet er tilrettelagt slik at barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de 

samme arealene.

Årsplanen til Longyearbyen barnehage bygger på rammeplan for barnehager 

Longyearbyen barnehages mål og satsingsområder er: 

- språk i barnehagen 
- sosial kompetanse 
- fokus på forebygging av mobbing

Årsplanen går over tre år og beskriver virksomheten på en oversiktlig måte.

Den viser hvordan barnehagen vil jobbe ut fra barnegrupper og ressurser i personalgruppa. 

Barnehagen har fokus på språk og språkutvikling samt sosial kompetanse. 

Barnehagen har over flere år hatt flerspråklige barn og ansatte, og har utviklet et godt arbeid med 

språklig mangfold i barnehagen.

Barnehagen har en treårig plan med ulike fordypningsområder for ett år av gangen. Satsinger de 

neste tre årene: 

 Kulldrift på Svalbard 

 Turisme/reiseliv

 Forskning/ undervisning
Satsingsområdene er sett i sammenheng med regjeringens føringer for norsk Svalbardpolitikk. 

Kullungen barnehage
Kullungen barnehage er på 600 kvm sentralt plassert i «sentrum» av Longyearbyen. Barnehagen ble 

bygd som 2 avdelingsbarnehage i 1997 og påbygd med 1 avdeling i 2002. 

Utearealene er nylig utvidet og lekearealene ble oppgradert i henhold til plan for utearealer laget 

våren 2012.

Barnehagen har 3 avdelinger med et godkjent leke og oppholdsareal på 246,5 m² som gir plass til 54 

barn dersom alle er over 3 år. 

Alle avdelinger har glassvegger utenfor garderobene med skyvedører til et ute/inne område slik at 

barna kan vente ute i ”vinterhagen” når de er påkledd.



8

Alle 3 avdelingene kan ha barn i alderen 1-3 år, da det er muligheter for å sove ute i vinterhagene i le 

for vær og vind.

Alle avdelingene er støydempet og en avdeling er ekstra støydempet og egner seg godt for barn med 

hørselsnedsettelse.

Uteområdet er oppgradert sommeren 2012. Det ble bygget innendørs klatretårn og arealer under 

barnehagen ble omgjort til lekeareal. I tillegg til godt tilpassede og godkjente lekeapparater har 

barnehagen en «fangststasjon» og grillhytte som kan fyres opp i og egner seg til aktiviteter gjennom 

hele året. Barnehagen har en sentrumsnær beliggenhet med gangavstand til kulturhus, bibliotek, 

museum, UNIS, butikker. Det er kort avstand til fjæra.

Årsplanen til Kullungen barnehage bygger på rammeplan for barnehager.

Kullungen barnehages mål og satsingsområder er: 

- språk 
- sosial kompetanse 
- kulturelt mangfold

Årsplanen/flerårsplan går over tre år og beskriver virksomheten på en oversiktlig måte.

Den viser hvordan barnehagen vil jobbe ut fra barnegrupper og ressurser i personalgruppa. 

Barnehagen har fokus på språk og språkutvikling samt sosial kompetanse. 

Barnehagen har over flere år hatt flerspråklige barn og ansatte, og har utviklet et godt arbeid med 

språklig mangfold i barnehagen.

Barnehagen har valgt å forankre virksomheten i tre verdiord:

- Anerkjennende
- Lekende 
- Raus

Felles for barnehagene
Longyearbyen	lokalstyres	barnehager	har	fem planleggingsdager	hvert	barnehageår,	minst	en av	

dagene	er	kursdag	for	hele	personalet.

Barnehagene	er	sammen med skolen	med	i	prosjekt	«Kompetanse	for	mangfold»	gjennom

fylkesmannen	i	Troms	og	Universitetet	i	Tromsø.

Barnehagene	har	et	godt	samarbeid	med	hverandre	og	skolen.	Av eksterne	samarbeidspartnere	

er	det	bedrifter,	sysselmannen,	UNIS,	museet,	Longyearbyen	sykehus,	frivillige	organisasjoner.

Alle	barnehagene	har	fastsatt	tverrfaglig	team fire ganger	i	året.	Tverrfaglig	team	består	av:

 Hjelpetjenestene (PPT, Helsesøster, Barne- og familietjenesten).

 Representanter fra den enkelte enhet (barnehage/skole).

 Personer knyttet til enkeltsaker (foreldre/foresatte + barnet/ungdommen, lege, 
fysioterapeut, ungdomsklubbrepresentant etc).

Plan for overgang barnehage skole.
Det er utarbeidet en plan for overgang fra barnehage til skole 

Mål :

 Planen skal sikre kontinuitet og sammenheng mellom barnehagene og skole.

 Planen skal sikre at elever med behov for spesialpedagogisk hjelp eller særskilt tilrettelegging får 

nødvendig hjelp ved skolestart. 
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 Planen skal sikre at skolen er klar til å ta imot det enkelte barn på en best mulig måte, og at det 

enkelte barn får en trygg og forutsigbar skolestart

 Planen skal sikre at personale og foresatte i barnehage og skole er kjent med mål og innhold for 

barnehagen (rammeplanen) og 1. trinn (Kunnskapsløftet) slik at barnehagen kan forberede for 

skolens arbeid, og skolen bygge videre på barnehagens grunnlag i forhold til kunnskap, 

holdninger og ferdigheter.

Oversikt over dagens barnehagetilbud
De tre barnehagene er i dag godkjente for 210 barnehageplasser.

Longyearbyen barnehage m/Rypa 78 plasser

Polarflokken barnehage 78 plasser

Kullungen barnehage 54 plasser

Våren 2015 har vi 30 plasser ledig kapasitet, da har vi ikke tatt med avd. Rypa som kan ta 24 plasser.

Høsten 2015 er det 121 plasser i bruk i de 3 barnehagene, det vil si at ved normal drift er det 59 

ledige plasser før opptak. I 2014 ble det født 22 barn , 6 barn har flyttet= 32 plasser i Longyearbyen. 

Det er forventet 7 fødsler innen utgangen av juli 2015= 14 plasser i Longyearbyen.

Søknadsfrist til hovedopptak er 15. april 2015. Hovedopptaket gjennomføres i siste uke i mai 2015.

Etterspørsel etter barnehageplasser 2010 - 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Barn 
i Lyb

Barn 
i bh

Plas
ser

Barn 
i Lyb

Barn 
i bh

Plas
ser

Barn 
i Lyb

Barn 
i bh

Plas
ser

Barn 
i Lyb

Barn 
i bh

Plas
ser

Barn 
i Lyb

Barn 
i bh

Plas
ser

30 30 19 31 19

1 år 23 21 42 36 27 54 32 24 48 16 12 24 34 24 48

2 år 28 26 52 29 25 50 34 34 68 32 31 62 15 15 30

3 år 29 29 29 28 27 27 25 25 25 28 27 27 28 27 27

4 år 24 24 24 36 30 30 30 27 27 25 23 23 29 24 24

5 år 18 18 18 28 26 26 35 35 35 21 20 20 25 25 25

Totalt 152 118 165 187 135 187 175 145 203 153 113 156 150 115 154
Tabellen viser antall barn i Longyearbyen 1 - 5 år og antall barn i barnehage som utgjør antall barnehageplasser 
pr. 31.12 det gitte år.
Barn under 3 år krever 2 barnehageplasser. 
Tabellen viser at ikke alle barn er i barnehage, men gjennomgang av overgangen desember 2014 og januar 
2015 viser at alle barn 1-5 år hadde barnehageplass. Forklaringen er at barn sluttet i barnehagen i midten av 

desember , men fortsatt bostedsregistrerte 31.12 og nye barn begynte i januar 2015 også bostedsregistret 31.12..

Etter søknadsfristens utløp 15. april har det kommet inn 20 søkere. 15 av disse søkerne er under 3 år. 

Det vil si at det er søkere til 35 plasser.

Vi vil også barnehageåret 2015 ha mange ledige barnehageplasser. Det kan se ut som vi de siste 3 

årene ligger stabilt på +/- 156 plasser. 

Det er utfordrende og dyrt å drifte barnehager med så mange ledige plasser selv om barnehagene 
prøver å spare ved å la være å sette inn vikar ved fravær. Åpningstidene skal holdes, møter og pauser 
skal avvikles og det kan være vanskelig med redusert bemanning og vanlig drift.
Barnehagene har innenfor ordinær bemanning kunnet ivareta barn med særskilte behov fordi man 

har hatt ledige plasser.
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Ved en nøye gjennomgang etter søknadsfristens utløp 15.april 2015, har administrasjonssjefen 

konkludert med at barnehagedriften må tas ned fra 10 avdelinger til 8 avdelinger. 

31 barn under 3 år og 56 barn over 3 år har plass høst 2015, i tillegg har 15 barn under 3 år og 5 barn 

over 3 år søkt plass. Dvs at vi vil ha 46 barn under 3 år og 61 barn over 3 år høsten 2015, til sammen 

153 barnehageplasser.

Barnehageforskningen er klar på at det blir sårbart og lite bærekraftig med barnehager som bare har 

to avdelinger.

Følgende administrative vedtak ble gjort 04.05.2015:

«Administrasjonssjefen beslutter å stenge Longyearbyen barnehage for barnehageåret 2015/2016 på 

grunnlag av lavt barnetall. Tilbudet vil bli gitt i Polarflokken barnehage, Kullungen barnehage og 

Formannshuset. Personalet i Longyearbyen barnehage vil bli tilbudt stillinger i Longyearbyen 

lokalstyre og ingen vil bli meldt overtallige. Opptak av barn vil skje i en samordnet opptaksprosess 

der opptaksforskriften til Lov om barnehager vil bli fulgt. Flytting av barn til annen barnehage vil skje i 

dialog med foresatte»

Økonomien i dagens tilbud.
I Handlingsprogram og økonomiplan 2015 står det:
«Longyearbyen lokalstyre har målsetting om full barnehagedekning. På grunn av uforutsigbarhet 
knyttet til barnetall, må vi til enhver tid ha tilgjengelige godkjente arealer for å oppnå målsettingen. 
Formannshuset er godkjent og kan tas i bruk ved behov».

Budsjett er lagt ifht drift av 3 barnehager med tilsammen 10 avdelinger (180 barnehageplasser, barn
under 3 år regnes som 2 plasser). I tillegg ligger det ekstraressurs (støttepedagog) på 200% til barn 

med særskilte behov. Hver av barnehagene har også en ressurs på 40% til kjøkkenassistent.

Utover dette bruker Polarflokken barnehage 80% ressurs betalt av kommune på fastlandet og 75% 

ressurs knyttet til generell styrking.

Kullungen bruker i tillegg 100% til å styrke bemanningen i avdelingene for å ivareta barn med 

særskilte behov herunder flerspråklige barn. Kullungen barnehage har 37,5 % flerspråklige barn.
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Regnskapstall fra 2014

Enhet
Årsverk 
2014

Kostnader 
2014

Inntekter 
2014

Netto 
kostnader 
2014

Polarflokken barnehage 13,4 8196000 -2014000 6182000

Kullungen barnehage 10,4 6130000 -1415000 4715000

Longyearbyen barnehage 10,4 6366000 -1494000 4872000

Totalt 34,2 20692000 -4923000 15769000

Netto 
kostnad

drift/
vedl.hold

støtte 
særskilt

Samlet 
kostnad

Kostnad pr plass 2014 ved 180 plasser 87606 21331 4578 113514

Kostnad pr barn 2014 ved 180 plasser 109507 26664 5722 141893

Kostnad pr barn pga ikke fulle 
barnehager 129254 31472 6754 167480

I følge Barnehagespegelen brukte kommunene på fastlandet i gjennomsnitt 132 500 pr barn i 2013.
Vi brukte i 2014 167 480.
Ser vi på KS-K rapport fra 2012 – Økonomisk virksomhetsanalyse av Longyearbyen lokalstyre ser vi at 
vi sammenlignet med Leikanger og Hurdal kommune ligger:

 Høyest på opphold og stimulering

 Høyest på lokaler og skyss

 Høyest på tilrettelagte tiltak
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Nivå på tjenesten – opptak, bemanning, kompetanse, åpningstider og ferieavvikling

Det er vedtatt to barneopptak i året, høst og vår og i praksis har vi «løpende opptak». Det er bestemt 

full barnehagedekning, dvs at alle som søker fra og med barnet fyller ett år skal tildeles plass innen 

tre måneder. Dette er et meget godt tilbud sammenlignet med fastlandet, der man kan ha ventetid 

på inntil ett år.

Longyearbyen lokalstyre har en høyere arealnorm enn på fastlandet, 4,5 m² for barn over 3 år og 6m² 

for barn under 3 år (fastlandet hhv 4m² og 5,3m²)

Barnehagene i Longyearbyen har bemannet barnehagene med en pedagogisk leder og to

fagarbeidere/assistenter pr avdeling.  Det er tidligere gjort politisk vedtak om å styrke kvaliteten ved 

å gjøre om en assistentstilling til pedagogstilling i hver barnehage. I to av barnehagene har man 

benyttet seg av dette i år.

Alle styrerne har godkjent førskolelærerutdanning. Det er 12 fagarbeidere ansatt i barnehagene og 

av disse her 9 fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Bemanningen er også etter tidligere vedtak 

styrket med 40% kjøkkenassistentstilling i hver barnehage. Personalet har i sum høy barnehagefaglig 

kompetanse og lang erfaring. Det er vedtatt kompetanseutviklingsplan for personalet i barnehagene.

Det er ingen av barnehagene som driver på dispensasjon.

I 2014 var det i barnehagene i Longyearbyen 3,87 barn pr årsverk, på landsbasis var det 6,03 barn pr 

årsverk i 2013. De fleste barna i Longyearbyens barnehager har heltidsplass. Dette er et positivt avvik 

sammenlignet med fastlandet og skal kunne gi mere effektiv drift.

Høsten 2015 vil det være 107 barn i barnehagene, 46 av disse er under 3 år. Ved samme bemanning 

vil det være 3,40 barn pr. årsverk

Vi bør ha tilgjengelig 156 plasser høsten 2015 og i følge pedagognormen (18 plasser pr. pedagogisk 

leder) vil vi måtte ha 9 pedagogiske ledere.

Barn under tre år teller to plasser og kan regnes som tre år fra det året de fyller tre. I Longyearbyen 

lokalstyre er det vedtatt at omgjøringen skjer hvert halvår. Dette har betydning for bemanning og 

ressursbruk men kan samtidig gi høyere kvalitet på tilbudet til de små barna. 

Vanlige åpningstider er kl 07.30 – 16.30 , 9 timer pr dag og synes godt tilpasset lokale behov. Enkelte 

kommuner på fastlandet har kl 07.00 – 17.00 ofte pga reisevei.

Longyearbyen lokalstyre gir barnehagetilbud hele året og legger til rette for at foreldre kan ta ferie 

utenom lovbestemt ferietid. Dette er begrunnet med at sommeren er høysesong i turistnæringa og 

at utenlandske familier tar sommerferie andre tider av året. Vi må derfor ha felles barnehagetilbud i 

en eller to av barnehagene i sommerferien for å få avviklet personalets ferie. Svært mange 

kommuner på fastlandet har stengt to eller flere uker om sommeren.

Barn som krever ekstra ressurser; særskilte behov, flerspråklige barn
Samlet i barnehagene er det nå 4 barn med sakkyndig uttalelse og 11 barn er under aktiv oppfølging 

av PPT.  Det er 200% stillingsressurs knyttet til barn med særskilte behov.

I følge nasjonal statistikk hadde 2,4% av barna i barnehagen på fastlandet vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp i 2013. I Longyearbyen er det 3,3% av barna i barnehagen som har vedtak i 

2014.
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Det går 25 flerspråklige barn i barnehagene. I Kullungen barnehage er det 37,5% flerspråklige barn, 

Polarflokken og Longyearbyen barnehage har hhv 12 og 14% flerspråklige barn. Antall flerspråklige 

barn har holdt seg ganske stabilt de fire siste årene, men vi ser at det er flere ulike språk representert 

enn tidligere.

Innbyggerundersøkelsen fra 2015

Svært 
misfornøyd

Misfornøyd Litt 
misfornøyd

Litt fornøyd Fornøyd Svært 
fornøyd

Vet ikke Gj.snitt 
tilfredshet

Gj.snitt 
tilfredshet 
Norge

Barnehagetjeneste 2,4% 0,0% 2,4% 14,6% 43,9% 36,6% 0,0% 5,1% 4,9%

Kommentarer til innbyggerundersøkelsen

Kommentar
nummer

På hvilket område har Longyearbyen lokalstyre LYKTES de siste to årene? 

2 Oppfiksing av sentrumsbygg. Tilrettelegging i barnehager og ungdomsklubb

5 Barnehageplasser

15 Barnehagedekning, brannberedskap, opprydding i ledelse

62 Barnehage, kultur, kirke, fritidsaktiviteter for voksne

Kommentar
nummer

På hvilket område har Longyearbyen lokalstyre IKKE lyktes de siste to årene? 

2 Brukt mer tid av personal som jobber med barn i barnehage til administrative oppgaver, istedenfor at 
personalets tid brukes kun med barna i barnehage. Vi må tenke på barnas rettigheter og behov for kvalitet.

55 For liten stabilitet i barnehagen

Ikke gode nok til å skaffe kontinuitet innenfor barnehagene. Det merker barna våre på en negativ måte.

69 En god organisering av enhetene i skole og barnehage(ne)

Kommentar
nummer

Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer?

3 Ikke bruke tid av personal som jobber med barn i barnehage til administrative oppgaver. Vi må tenke på 
barnas rettigheter og behov for kvalitet.

Kvalitetsarbeid i barnehagen handler om å jobbe for at barnehagen skal oppnå ønskede predefinerte 
egenskaper. For barnehager er kvalitet blitt definert som:
«helheten av de egenskaper en barnehage har, og som vedrører barnehagens evne til å tilfredsstille 
barns, foreldres og samfunnets uttalte og underforståtte behov» (sitert etter Sandve 2000 og basert 
på NS-ISO 8402).

Frode Søbstad (2002: 17) definerer barnehagekvalitet som «barnas, foreldrenes og de ansatte 
oppfatninger av og erfaringer med barnehagen, og i hvilken grad barnehagen oppfyller faglige og 
samfunnsmessige kriterier for hva en god barnehage er». 

Konklusjonen etter innbyggerundersøkelsen er at innbyggerne i Longyearbyen er meget godt 
tilfredse med barnehagetilbudet. 
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Hvordan bør barnehagetilbud og bygg være i fremtiden for å være bærekraftig?

I følge Rapport IRIS fra 2011 «Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for 
kvalitet» anbefales det:
«Man bør satse sterkere på mellomstore barnehager forsiktig anslått til rundt 60 barn. Slike 
barnehager kommer i det store og hele godt ut på ulike indikatorer for strukturell kvalitet, slik som 
ansattes utdanningsnivå, oppfylling av pedagognorm, areal pr. barn, størrelse på barnegrupper, 
pedagogisk lederes tilstedeværelse i barnegruppene og antall barn den enkelte voksne forholder seg 
til i løpet av dagen. Mellomstore barnehager er store nok til å sikre faglig utvikling for de voksne, og 
små og oversiktlige nok til å ivareta trygge rammer for barn. De bevarer det som har vært
den såkalte «nordiske barnehagemodellens» styrke, nemlig kollektive trygge rammer for
barn, og tar inn over seg faglige nyvinninger og barns endrete posisjon i samfunnet og visà-
vis voksne. En annen anbefaling er at man lar barnehagene selve velge organiseringsform,
det vil si at valget springer ut av den enkelte barnehages pedagogiske plattform. Da er en
kvalifisert gjetning at man vil se mer tradisjonell avdelingsdrift for de yngste barna, jf. deres
behov for trygge rammer, i kombinasjon med mer fleksibel gruppeorganisering for de eldste»

Hovedutfordringen til Longyearbyen lokalstyres barnehager er det svingende barnetallet. Vedtak om 
full barnehagedekning medfører at vi til enhver tid skal ha tilgjengelige barnehagelokaler som kan 
imøtekomme etterspørsel. Dette krever høy grad av fleksibilitet og krav til barnehagebygg.
Ser vi på anbefalingene i IRIS rapporten, kan det være en fordel å bygge ut eksisterende barnehager.
Ved å ha barnehagebygg konsentrert på ett område, vil man kunne imøtekomme svingende barnetall 
med å stenge ned avdelinger ved lavere barnetall og igjen åpne avdelinger ved høyere barnetall uten
å flytte på barn og personale.

I rapport fra NVE i 1992 konkluderes det med at Longyearbyen barnehage ligger i rasutsatt område.
NVE har på nytt 21.mai 2015 vurdert rapporten fra 1992 og vurderer den som god nok. Det vil si at 
Longyearbyen barnehage ikke kan bygges ut til videre barnehageformål.

Polarflokken barnehage ligger ved Longyearbyen skole med SFO og er den nyeste og største av 

barnehagene med 78 plasser. Den har et stort uteareal som kan benyttes ved eventuell utbygging 

eller tilbygg sør på tomten.

Kullungen barnehage har beliggenhet i sentrum og er godkjent for 54 plasser. Utearealene er 

nylig utvidet og lekearealene har fått en oppgradering. Barnehagen og utearealer kan utvides ved å 

ta i bruk nabobygget som i dag gir tilbud til ungdomsvirksomheten.
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