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1. Bakgrunn 

1.1  Om planen og planarbeidet 

 
Barnehagebehovsplanen 2012-2016 inngår som en del av Ås kommunes 
virksomhetsplaner og tar utgangspunkt i «Plan for barnehageutbygging 2009-2012», 
Kommuneplan 2011-2023, Handlingsprogram 2012-2015 samt Ås kommunes 
vedlikeholdsplan 2012-2014. Videre tar planen utgangspunkt i Lov om Barnehager. 
Planen rulleres hvert 4 år. 
 
Planen beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, utfordringer og alternativer til 
framtidig barnehagestruktur i Ås kommune. Befolkningsprognoser og barnetall i 
planperioden tilsier en tilvekst av barn i aldersgruppen 1-5 år som dagens 
barnehagestruktur ikke kan håndtere. 
 
Planen skal være retningsgivende for arbeidet med barnehageutbygging for 
administrasjonen og politikere i Ås kommune.  

 

1.1.1 Mål for planen 

 
Barnehagebehovsplanen skal bidra til å: 

 Sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen 

 Sikre et godt barnehagetilbud med god nok kvalitet 

 Sikre gode arbeidsforhold for de ansatte 

 Sikre en helhetlig gjennomgang av de kommunale barnehagene og oppdatering 
av status 

 Legge til rette for barnehagebygg hvor det er et samspill mellom pedagogiske 
målsettinger og bygningsmessige utforminger 

 Ha et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for å planlegge og budsjettere 
nødvendige utvidelser, oppgraderinger og vedlikehold av barnehagene. 

 

1.2 Utviklingen av barnehagetilbudet i Ås  

 
Det har vært en betydelig vekst i barnehagetilbudet i Ås kommune den siste 
tiårsperioden. Ved utgangen av 2004 var det 588 barnehageplasser i Ås kommune, 
tilsvarende er det 1164 barnehageplasser ved barnehagestart august 2012.  Antall 
barnehageplasser i Ås har økt med ca. 576 plasser på 8 år. Ås kommune oppfylte 
lovfestet rett til barnehageplass fra og med hovedopptaket i 2009 
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1.2.1  Nye barnehager/  små og store utvidelser 

 
De seks siste årene er det gjennomført en rekke tiltak for å nå målet om full barnehage 
dekning. Tabellen viser hva som er gjort av utbygginger, ombygginger/utvidelser for å 
realisere flere barnehageplasser i kommunen.  

 

Kommunale tiltak Private tiltak 
2005 

 Kroer Friluftsbarnehage  
- opprettelse av barnehage i Kroer velhus ca.25 
plasser 

 Kroertoppen barnehage  
- opprettelse av barnehage i Kroer park, 4,5 plasser 

2006 

Vinterbro barnehage  
- ny barnehage, ca. 100 plasser 

Moerlia barnehage  
- ny barnehage ca. 54 plasser 

 Løvstad barnehage  
- utvidelse av eksisterende barnehage ca. 30 plasser 
 
 

2007 

Søråsteigen barnehage 
- nytt bygg, ca. 55 flere plasser 

Haugtussa barnehage 
- nytt barnehagebygg, ca. 20 flere plasser 

Rustadskogen barnehage 
- endring i barnegruppens sammensetning, tar i 
mot små barn 

Dysterlia barnehage  
- utvidelse, ca.10 flere plasser 

 Kroer Friluftsbarnehage 
- utvidelse, ca. 11 flere plasser 

Sagalund barnehage  
- endring i barnegruppens sammensetning, tar i 
mot små barn 

 

2008 

Tunveien barnehage 
- ny barnehage, ca. 100 plasser 

 

Sagalund barnehage  
-utvidelse 4 plasser 

 

2009 

Frydenhaug – 
nytt bygg/ombygging, ca. 55 flere plasser 

Kaja barnehage 
 - utvidelse, ca.15 plasser  

2010 

Solbergtunet barnehage 
- ny barnehage, ca.100 plasser 

 

2012 

Sagaskogen barnehage avdeling 
Rustadskogen  
- utvidelse, 4 plasser 

Tamburbakke barnehage  
- utvidelse, 5 plasser 

 

 



 4 

 

1.3 Barnehagedekningen i Ås kommune 

 
Med begrepet «barnehagedekning» menes antall barn i barnehage i prosent av totalt 
antall barn i kommunen i aldersgruppen. Barnehagedekningen angir omfanget av 
tilbudet, men sier ikke noe om hva som utgjør full behovsdekning. 
 
Ved årsskiftet i 2011 hadde Ås, i følge KOSTRA- registreringen som viser 
barnehagedekning i forhold til innbyggere i aktuell alder, en barnehagedekning på 93,3 % 
for aldersgruppen 1-5 år. Dette er nedgang fra 2010 hvor barnehagedekningen var 95,9 
% for samme aldersgruppe. For barn 1-2 år var dekningen 87,1 % og for aldersgruppen 
3-5 år 97,5 % i 2011. Registreringen viser at Ås kommune har en dekningsgrad for 1-5 
åringer som er bedre enn snittet i KOSTRA gruppe 8 (sammenlignbare kommuner) og 
bedre enn snittet for landet for øvrig. For aldersgruppen 1-2 år ligger Ås godt over snittet 
og for aldersgruppen 3-5 år omtrent likt. 
 

Ved kommunestyrets behandling av «Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2009-
2012» ble det vedtatt en dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden ser ut til å være 
tilstrekkelig. Etter hovedopptaket mars 2012 har Ås kommune full barnehagedekning jf. 
Barnehagelovens § 12a, Rett til plass i barnehage. Ås kommune har ett hovedopptak i 
året med søknadsfrist 1.mars og supplerende opptak resten av året.  

 

1.4.  Barnetallsutviklingen i Ås kommune 

1.4.1  Om prognosen 

 
Ved beregning av behov for barnehageplasser er det tatt utgangspunkt i prognoser for 
befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år ved 2 % befolkningsvekst i gjennomsnitt 
pr. år, sett opp mot barnehagekapasitet.  
 
I prognosen fra 30.8.2012 er det planlagte boligfeltet ved Rustadporten ute og Dyster 
Eldor utbyggingen er lagt inn fra 2015 og utover. Denne kan muligens bli ytterligere 
forskjøvet. 

1.4.2 Usikkerhet i prognosene 

 
Prognosene er basert på kommunens boligprogram, der man gjør antakelser om 
følgende 3 variabler: 
1. Byggeperiode for de ulike boligfeltene.  
2. Antall boliger pr år i byggeperioden. 
3. Fordeling på ulike boligtyper i hvert felt. 
 
I antakelsene ligger det også en betydelig usikkerhet da samtlige 3 variabler kan vise seg 
å bli annerledes i realiteten. Utbygginger kan forskyves fremover eller bakover i tid, 
antallet boliger som ferdigstilles pr år kan bli høyere eller lavere, og det kan bygges 
andre boligtyper enn det som er antatt. Dette vil påvirke befolkningsprognosene og gjør 
at det også blir usikkerhet i beregningene av antall barn i alderen 1-5 år for hvert enkelt 
år.  
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1.4.3 Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Sentralområdet/ Ås Nord 

 
Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Sentralområdet ved dekningsgrad på 95 % 

ÅR 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Antall 
barn 
1-5 år 

715 717 713 707 709 730 739 744 752 756 759 765 

95 % av 
antall barn 

680 682 678 672 674 694 702 707 715 719 721 727 

Bhg. 
kapasitet 

730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 

Behov for 
plasser 

+50 +48 +52 +58 +56 +36 +28 +23 +15 +11 +9 +3 

 
 
Underskudd/overskudd på plasser i Ås Nord ved deknings grad på 95 %  

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Antall 
barn 
1-5 år 

490 515 522 518 513 521 524 529 531 530 531 528 

95 % av 
antall barn 

466 490 496 492 488 495 498 503 505 504 505 502 

Bhg. 
kapasitet 

434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 

Behov for 
plasser 

-32 -56 -62 -58 -54 -61 -64 -69 -71 -70 -71 -68 

1.4.4 Behov for nye barnehageplasser 

 
I Sentralområdet er det i følge befolkningsprognosene fra 30.8.2012 med en 
dekningsgrad på 95 %, et overskudd på 48 barnehageplasser i 2013, 52 plasser i 2014, 
58 plasser i 2015 og 56 plasser i 2016. Bildet ser i midlertidig ikke slik ut i virkeligheten. 
Pr 1. september er det 25 barn på venteliste, av disse ønskes det plass for 9 barn i 2012 
og 16 barn i 2013. At det ikke er overskudd på så mange plasser har sammenheng med 
at det er to private barnehager i Sentralområdet som tar inn barn fra andre kommuner. 
De to siste årene har dette dreid seg om 30 til 40 barn. Tilsvarende har det i samme 
periode gått ca. 20 barn bosatt i Ås i barnehager i andre kommuner.  
 
I Ås Nord er det i følge befolkningsprognoser fra 30.8.2012 med en dekningsgrad på 95 
% behov for 56 nye barnehageplasser i 2013 og 62 nye plasser i 2014, 58 plasser i 2015 
og 54 plasser i 2016.  Pr. 1. september er det 59 barn på venteliste, av disse ønskes det 
plass for 31 barn i 2012 og 28 barn i 2013. 

1.4.5   Usikkerhetsmomenter ved beregning av behov for nye barnehageplasser  

 
Befolkningsveksten i kommunen er basert på befolkningsprognoser. Det legges inn et tak 
på 2 % befolkningsøkning som justeres etter boligtilgangen. Grunnen er at Ås kommune 
ønsker å tilpasse tjenestetilbudet til befolkningsveksten.  
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Befolkningsprognosene viser hovedtrenden i kommunen, men befolkningsveksten kan bli 
større eller mindre enn antatt.  Bl.a. fanges ikke studenter ved UMB som har barn og ikke 
har meldt flytting til Ås, opp av befolkningsstatistikken. Utbygging av boliger kan 
forskyves, antallet boliger som ferdigstilles pr år kan bli høyere eller lavere, og det kan 
bygges andre boligtyper enn det som er antatt. Dette vil påvirke befolkningsprognosene 
og gjør at det blir usikkerhet i beregningene av antall barn i alderen 1-5 år for hvert enkelt 
år.  
 
I statsbudsjettet for 2012 foreslo regjeringen å fjerne kontantstøtteordningen for to-
åringene fra 1. august 2012. Dette kan føre til økt etterspørsel av barnehageplasser for 
de yngste barna. 
 
Svært mange småbarnsforeldre i dag ønsker et barnehagetilbud for barna sine og 
andelen små barn i barnehagene har økt vesentlig de siste årene. En annen trend er at 
de fleste nå ønsker heldagsplasser, noe som har resultert i at de aller fleste av barna i 
barnehagene har heldagstilbud. Ås kommune er en vekstkommune hvor boligprisene er 
økende og man kan derfor anta at småbarnsforeldre som flytter til Ås også er avhengig 
av to inntekter. Dette vil igjen kreve at kommunen har nok barnehageplasser. 
 
Småbarnsforeldre forventer at kommunen har full barnehagedekning gjennom hele året.  
Pr.1. september 2012 er det totalt 84 barn på venteliste i kommunen, 40 av disse er det 
ønsker plass i løpet av 2012. I hovedsak dreier dette seg om familier i Ås Nord som 
flytter/ har flyttet til Ås kommune og som ikke søkte til hovedopptaket i 1.mars.  

 

1.5  Sentrale og lokale rammebetingelser 

1.5.1   Nasjonale Føringer – Barnehageloven og sentrale forskrifter 

 
Barnehageloven er de øverst juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres 
etter. Alle barnehageeiere er pålagt å følge barnehageloven samt andre lover som 
barnehagen kommer i berøring med. Kommunen skal som offentlig myndighet påse at 
den enkelte barnehage drives etter lovens bestemmelser. 
Barnehageloven regulerer barnehagens formål og innhold og inneholder krav om 
bemanning, samordnet opptak, barn og foreldres rett til medvirkning samt regler for 
hvilke oppgaver som tilligger barnehageeiere og barnehagemyndigheten. 
 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven og 
redegjør for barnehagens samfunnsmandat. 
 
Fra 1. januar 2011 overtok kommunen ansvaret for å finansiere barnehagene. Dette er 
forankret i «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager».  
 
Kommunens ansvar med hensyn til barnehageutbygging 
 
Kommunens ansvar for å ha et riktig antall barnehageplasser er fastsatt i 
Barnehagelovens § 8, Kommunens ansvar, andre ledd: 

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig 
alder som er bosatt i kommunen, jf.§ 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal 
tilpasses lokale forhold og behov  
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Barnets rett til barnehageplass er fastsatt i Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i 
barnehage: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august 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 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes 
av kommunen 

 
Barnehagen skal, i samarbeid med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I tillegg til å være en 
pedagogisk virksomhet for barna er barnehager en nøkkelfaktor for småbarnsforeldres 
yrkesdeltakelse. 
 

1.5.2    Universell utforming 

 
Det fysiske miljøet i barnehagen og dens omgivelser skal fremme barns utvikling. 
Universell utforming er utforming av produkter, bygninger og omgivelser på en slik måte 
at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten behov for 
spesiell tilpasning. Barnehageloven regulerer først og fremst barnehagens formål og 
innhold mens utforming av bygninger bla. reguleres av plan- og bygningsloven. Det 
understrekes midlertidig i barnehageloven at departementet er opptatt av at universell 
utforming og at de vil oppmuntre til at det fysiske miljøet så langt det er mulig utformes 
etter prinsippet om universell utforming  

1.5.3     Plan og bygningsloven 

 
Plan og bygningsloven med tilhørende bygningsforskrifter inneholder krav til det fysiske 
miljøet. Lovverket kommer spesielt til anvendelse i sammenheng med planlegging og 
oppføring av nye barnehager samt rehabilitering av bygg. 

1.5.4      Arbeidsmiljøloven 

 
De ansattes miljøkrav er ivaretatt gjennom Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljølovens formål 
er å sikre et arbeidsmiljø som gir «full trygghet om fysiske og psykiske skadevirkninger» 
samt å bidra til et «inkluderende arbeidsliv». 

1.5.5     Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

 
Forskriften trådte i kraft 1.1.1996 og blir ofte kalt for barnas arbeidsmiljølov. Forskriften 
inneholder krav til det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til bl.a. ansvarsforhold, 
internkontroll, plikt til opplysning og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klage. Formålet 
med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og 
gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften 
forutsetter at den enkelte barnehage skal godkjennes. Dette gjelder også nye 
barnehager. 
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2. Om barnehageanlegg 
 

2.1  Pedagogiske premisser ut fra lov og rammeplan  

 
Barnehageloven § 1. Formål, 3 ledd 
Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt 
sted for fellesskap og vennskap. 
Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 2 ledd 
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.  
 
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:   
 
1.8 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling: 
Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer 
bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og 
mestring. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for 
fysisk og psykisk velvære. Utforming av det fysiske miljøet ute og inne gir viktige 
rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring. Barnehagen må se de fysiske 
rammene for barns læringsmiljø som en helhet. Naturområder og nærmiljø gir også 
mulighet for opplevelser og utfordringer. 
 
Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter for å delta 
aktivt i lek og andre aktiviteter. I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn 
til at barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene. Barn i 
småbarnsalderen har stort behov for tumleplass ute og inne og for ro og konsentrasjon. 
Utformingen må ta hensyn til at barn har behov for å danne grupper og at det foregår 
ulike aktiviteter på samme tid. Tilgjengelige leker og materiell i et oversiktlig miljø skaper 
grunnlag for barns lek og aktiviteter og for organisering av ulike læringssituasjoner. 
 
Ved planlegging av barnehagens utforming må det tas hensyn til samfunnets mål om 
nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Planlegging, lokalisering og bygging av 
nye barnehager bør være basert på prinsipper om universell utforming. Det betyr at 
produkter, byggverk og uteområder skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal 
kunne bruke dem på en likestilt måte så lang det er mulig uten spesielle tilpasninger eller 
hjelpemidler. 
 
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring 
og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder 
viktige deler av barnehagens læringsmiljø. 
 
Fagområdene i Rammeplanen er: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kropp, bevegelse og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, miljø og teknikk 

 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn 
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2.2 Lokale føringer 

2.2.1  Rommet som den tredje pedagog – inspirasjon fra Reggio Emilia 

 
Ås kommunes kommunale barnehager er inspirerte av den pedagogiske filosofien som er 
utviklet i den norditalienske byen Reggio Emilia over mange år. Filosofien representerer 
en stor 
inspirasjonskilde for mange barnehager i Norge. Ikke minst gjelder dette arbeidet med de 
fysiske rammene for pedagogisk virksomhet. Det pedagogiske miljøet i Reggio Emilia 
beskriver rommets betydning gjennom figuren ”rommet som den tredje pedagog”. Barns 
læring og danningsprosess skjer i samspillet mellom barnet, pedagogen og det 
pedagogiske rommet, slik det materialiseres i de fysiske omgivelsene, miljøet og 
arkitekturen som omgir barnet. Barna setter seg i relasjon til et sted, og rommet blir 
betraktet som en viktig medaktør i barns dannelsesprosesser. 

2.2.2 Pedagogisk plattform for kommunale barnehager i Ås 

 
Ås kommunes pedagogisk plattform for kommunale barnehager sier at læringsmiljøet 
skal være fleksibelt og tilrettelegges slik at det utfordrer barna, gir opplevelser og rike 
læringsmuligheter.  
Det fysiske miljøets muligheter skal komme tydelig frem, gi mening, skape helhet og 
sammenheng og være en støtte i det pedagogiske arbeidet. Miljø og innhold skal 
struktureres slik at barna opplever medvirkning, positivt samhandling og får et rikt utvalg 
av førstehåndserfaringer innen for tydelige rammer. 

2.3 Funksjons- og arealprogram 

 
Ås kommune har ikke et eget funksjons- og arealprogram for sine barnehager men ut fra 
sentrale og lokale føringer bør nye barnehagelokaler ivareta: 

 Et gitt samfunnsmandat gjennom lov og rammeplan 

 Barnas perspektiver og deres behov for utvikling og læring 

 Barnas mulighet for medvirkning 

 De ansattes behov for en god og attraktiv arbeidsplass 

 Foreldrenes behov for en møteplass 

 Estetiske og miljømessige kvaliteter 

 Endringer i pedagogikk, innhold og drift 

 Universell utforming 
 
Prinsipper som bør gjelde for barnehagens fysiske miljø:  

 Helhet og sammenheng  

 Funksjonalitet 

 Tilgjengelighet 

 Fleksibilitet 

 Orienterbarhet 

 Åpent og transparent 

 Estetikk og orden 

 Møteplasser 

 Universell utforming 
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Prinsipper som bør gjelde for barnehagens utearealer:  
Ved plassering av bygget må det tas hensyn til at det bør være god visuell kontakt 
mellom barnas oppholdsarealer inne og ute. I opparbeidelse av lekearealet ute bør 
naturkvalitetene på tomten bevares og benyttes. En må ta hensyn til alle aldersgrupper 
samtidig som lekearealet skal være inspirerende og utforende for alle. Inngangspartier 
bør være overbygget og skjermet for vær. En må videre sørge for tilfredsstillende 
planløsning for parkering og avsetningsplasser. 
 

Prinsipper som bør gjelde for barnehagens størrelse: 
Kunnskapsdepartementet la i mars 2011 fram en rapport om barnehagenes organisering 
og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. På oppdrag fra departementet blir 
variasjoner i kvalitet i ulike former for barnehager undersøkt. Rapporten studerer hvilken 
betydning organisering og størrelse har for barnehagens strukturelle og pedagogiske 
kvalitet. 
Undersøkelsen viser at store barnehager er komplekse og har utfordringer knyttet til 
organisering i startfasen. Store barnehager har sin styrke i at det er gode muligheter for 
faglig utvikling og nytenkning, små barnehager kjennetegnes av oversiktlighet og 
forutsigbarhet, men også av begrensninger i muligheten for faglig utvikling som følge av 
få ansatte og få pedagoger. På flere kvalitetsindikatorer fremstår store barnehager som 
vesentlig mer «profesjonelle» i følgerapporten. De ansatte er jevnt over bedre utdannet i 
større barnehager enn i små. 
 
Flere store byer og private aktører har valgt å bygge barnehager med fleksible arealer. 
Barnehager med fleksible arealer er ikke inndelt i tradisjonelle avdelinger, men er det vi 
kaller «basebarnehager» som er bygget for å gi rom for ulike driftsløsninger og 
alderssammensetning av barn, ut fra behovet for barnehageplass.  
Vinterbro barnehage er bygget etter disse prinsippene. Driftsformen er etter kommunens 
erfaring mer krevende med hensyn til kvalitet, organisering og struktur enn tradisjonelle 
avdelingsbarnehager. Ås kommune har derimot svært god erfaring med drift av sine 5-
avdelings barnehager med ca.100 barn og 23 ansatte. Disse barnehagene har vist seg å 
være fleksible, kostnadseffektive og kvalitetsmessige gode. Brukerundersøkelsene viser 
at foreldrene er minst like fornøyde med kommunens store barnehager som med de 
mindre barnehagene, og medarbeiderundersøkelsene viser også at de ansatte er svært 
fornøyde. Mange ansatte gjør organiseringen av barnehagehverdagen enklere og flere 
pedagogiske ressurser gir gode muligheter for faglige diskusjoner og utvikling av 
barnehagenes pedagogiske praksis. Det anbefales at nye barnehager bygges som 5 
avdelings barnehager med rundt 100 barn. 
 
Prinsipper som bør gjelde for lokalisering av barnehage: 
Til en 100- barns barnehage trengs det minimum 4-5 dekar tomt. Det kan dispenseres fra 
dette der barnehagen ligger ved en skole med gode uteområder eller ved grøntområder 
der det er naturlig å benytte disse. En tomt på minimum 4-5 dekar vil gi muligheter for 
lønnsom drift, et bygg med mange muligheter og et godt faglig miljø. Barnehagens 
utearealer benyttes også av barn i nærområdet etter barnehagens åpningstid og 
representerer et viktig bidrag til oppvekstmiljøet  
for øvrig. 
 
Ås kommune har god erfaring med å ha barnehager liggende i umiddelbar nærhet til 
skoler. Dette gir mulighet for et mer helhetlig oppvekstmiljø, sambruk av lokaler og 
uteområder. Det er også en god løsning for foreldre med barn i både barnehage og 
skole.  
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Nye barnehager bør bygges i nærheten av boligområder eller skoler, ha god tilgang til 
grøntområder samt god trafikkmessig adkomst. Tomten må være godt egnet til formålet 
mht. grunnforhold, sol og dagslystilgang, adkomst til naturområder, adkomst for 
kjøretøy/syklende/gående samt være beskyttet mot trafikk, forurensing og støy. 

2.3.1   Arealnormer 

 

Veiledende arealnormer er gitt av departementet i barnehageloven og fastsettes av 
barnehageeieren i barnehagenes vedtekter. Barnehagelovens veiledende arealnorm er 
4 m2 netto per barn over 3 år og 5,3 m2 netto per barn under 3 år. Veiledende norm for 
uteareal er 6 ganger barnehagens leke- og oppholdsarealer. 
 
Ås kommunes fastsatte arealnorm er 4 m2 netto per barn over 3 år og 5,2 m2 netto per 
barn under 3 år. De ikke- kommunale barnehagene fastsetter barnehagens arealnormer i 
egne vedtekter, men følger stort sett departementets eller kommunens veiledende 
normer. Ingen barnehager i Ås ligger under disse normene.  
 
Antall barn i barnehagen varierer med barnegruppens sammensetning i forhold til alder 
samt barnehagens netto leke- og oppholdsarealer. En plass under 3 år tilsvarer 2 plasser 
over 3 år når det gjelder krav til antall pedagoger/ansatte. En plass for barn under 3 år 
krever 1/3 mer areal sammenliknet med barn over 3 år. Det blir færre barn i en 
barnehage dersom det tas inn flere barn under 3 år, og det blir flere barn dersom det er 
færre barn under 3 år. Barnegruppene kan settes sammen på mange ulike måter og med 
ulik størrelse under forutsetning at den tar hensyn til barnas alder og behov, 
barnehagens godkjente areal og norm for bemanning. 
 
Antall barn i barnegruppene i Ås kommunes barnehager varierer. I hovedsak er det er 
det 14 barn og 4 voksne i grupper for barn under 3 år, og 26 -28 barn og 4 voksne i 
grupper for barn over 3 år. I de ikke- kommunale barnehagene varier det mer, noen 
barnehager har 9 barn og 3 voksne under 3 år og 18 barn og 3 voksne over 3 år, andre 
har 14 barn og 4 voksne under 3 år og 20-25 barn og 4 voksne. Det er også barnehager 
som har en kombinasjon av disse alternativene. Forskningen viser at gruppestørrelsen 
sammen med pedagogtettheten påvirker kvaliteten i barnehagen, gruppestørrelsene bør 
derfor ikke bli for store.  
 
 

3. Dagens barnehagestruktur 
 

I Ås kommune er det barnehageåret 2012/2013, 7 kommunale barnehager, 13 ikke- 
kommunale barnehager og 2 ikke- kommunale familiebarnehager. Barnehagene har til 
sammen 1174 plasser. Alle barnehager er godkjent etter Barnehageloven og 
bestemmelser gitt i annet regelverk bl.a. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler. Ca. 60 % av barnehagetilbudet i kommunen har tidligere vært drevet i privat 
regi. Dette bildet har nå endret seg og fra 2011 er det flest kommunale barnehageplasser 
i kommunen. 
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3.1 Lokalisering av barnehagene i Ås  

 
Lokalisering av barnehagene i Ås kan sees på kartet under 
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3.2  Kommunale barnehager  
 

De kommunale barnehagene har ca. 611 plasser for barn i alderen 1-5 år.   
247 plasserer er for barn under 3 år og 364 plasser er for barn over 3 år. 
Fordelingen mellom antall plasser over og under 3 år tilpasses etter behov og varier  
fra år til år. 
 

Barnehage Ant. 
plasser 
under 3 år 

Ant. 
plasser 
over 3 år 

Ant. 
Barn 
totalt 

Godkjente leke - og 
oppholdsareal m2 

Sentralområdet:     

Sagaskogen: 
Rustadskogen 
Sagalund 

 
14 
14 

 
24 
24 

 
38 
38 

 
170,1 
165,0 

Søråsteigen 42 56 98 442,7 

Frydenhaug 42 56 98 431,0 

Tunveien 42 56 98 448,8 

Sum plasser 154 216 370  

     

Ås Nord:     

Togrenda 9 36 45 201,9 

Vinterbro 42 56 98 509,0 

Solbergtunet 42 56 98 634,0 

Sum plasser 93 148 241  

     

Sum plasser 
totalt 

247 364 611  

 

3.2.1   Vedlikehold 

 
Vedlikehold av de kommunale barnehagene dekkes over vedlikeholdsbudsjettet. 
Ås kommune utarbeidet i 2008 en samlet vedlikeholdsplan for den kommunale 
eiendomsmassen. Vedlikeholdsplanen for 2012-2014 viser planer og behov for de neste 
3 årene. Det er 8 kommunale barnehager i Ås med til sammen 12 hovedbygg som har et 
brutto areal på ca. 5.900 m2. Alder og tilstand på barnehagene er svært varierende, fra 
nye bygninger til bygninger som burde vært totalrehabilitert. Det ble kartlagt et 
vedlikeholdsbehov for barnehagene på ca. 3 mill. kroner eks. mva under en 
statusgjennomgang i 2011. 
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3.2.2  Barnehager i Sentralområde 

 

3.2.2.1 Frydenhaug barnehage 
 

 
 

Frydenhaug barnehage ble bygget i1987 av privat aktør. I 1988 overtok Ås kommune 
bygningene og driften av barnehagen. I 2009/ 2010 ble barnehagen totalrehabilitert og 
utvidet med 2 avdelinger. Tilleggstomten eies av UMB. 
 
Etter rehabiliteringen består barnehagen av to bygg bundet sammen av en korridor. Det 
opprinnelige barnehagebygget som ble totalrehabilitert og bygget om inneholder tre 
avdelinger for små barn samt barnehagens kjøkken. Det nye bygget inneholder to 
avdelinger for store barn. Underetasjen inneholder kontorer, diverse møte/grupperom, 
arbeidsrom og personalrom Uteområdet er utvidet og det er satt opp en grillhytte som 
benyttes av store og små i ulike sammenhenger. Frydenhaug barnehage fremstår i dag 
som en tidsriktig barnehage med gode lokaler og et godt uteområde. 
 
Frydenhaug barnehage har 42 plasser for barn under 3 år og 56 plasser for barn over 3 
år. Barnehagen har 22,6 stillingshjemler. 10 pedagogiske ledere, 10 
fagarbeider/barnehageassistenter, 1 styrer, 1 kokk/ kjøkkenassistent og 60 % 
sekretærstilling. 
 
Barnehagen som ligger i et boligområde i Skogveien har god beliggenhet i gangavstand 
til UMB. 

Vedlikeholdsbehov: 
Frydenhaug barnehage har i følge kommunens vedlikeholdsplan for 2012-2014 et 
vedlikeholdsbehov på kr 38.000. Vedlikeholdsbehovet dreier seg om utvendige og 
innvendig reparasjoner av bygg, elektrisk anlegg samt sanitæranlegg. 

Muligheter for utvidelse/ nybygg: 
En utvidelse av Frydenhaug barnehage anses ikke som aktuelt. 
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3.2.2.2 Sagaskogen barnehage 
 

 
 

Sagaskogen barnehage består av avdeling Rustadskogen og avdeling Sagaskogen som 
begge er to-avdelings barnehager. Barnehagene ble administrativt og formelt slått 
sammen til en barnehage høsten 2011.  
 
Sagaskogen barnehage har totalt 28 plasser for barn under 3 år og 48 plasser for barn 
over 3 år. Barnehagene har 17,5 stillingshjemler, 6 pedagogiske ledere, 10 
fagarbeider/barnehageassistenter, 1 styrer og 50 % sekretærstilling. 

Avdeling Rustadskogen 
 

 
 

Rustadskogen barnehage ble bygget i 1978 av privat aktør. I 1988 overtok Ås kommune 
bygningene og driften av barnehagen. Barnehagebygget inneholder en avdeling for små 
barn, en avdeling for store barn, kjøkken, kontor, personalrom og personalgarderobe. I 
2008 ble det satt inn nytt kjøkken og en avdeling ble rehabilitert. Samme år ble 
barnehagen beiset utvendig og det ble bygget nytt uteskur. En avdeling fikk delvis pusset 
opp badet i 2011. Barnehagen mangler eget arbeidsrom for personalet. Uteområdet er 
godt vedlikeholdt. Rustadskogen barnehage fremstår totalt som noe gammel og slitt og 
bør utvides og total rehabiliteres for å fremstå som en tidsriktig barnehage. 
 

Rustadskogen barnehage har 14 plasser for barn under 3 år og 24 plasser for barn over 
3 år. Barnehagen har 8 stillingshjemler, 3 pedagogiske ledere og 5 
fagarbeider/barnehageassistenter. 
 
Rustadskogen barnehage ligger i Von Øtkens vei i et boligfelt bak Ås arbeidskirke. 
Barnehagen har god beliggenhet i nærheten av Rustad skole 

Vedlikeholdsbehov: 
Rustadskogen barnehage har i følge kommunens vedlikeholdsplan for 2012-2014 et 
vedlikeholdsbehov på kr. 595 000,-. Vedlikeholdsbehovet dreier seg om utvendige og 
innvendig reparasjoner på bygningen bla.utskifting av takpapp og gulvbelegg samt 
rehabilitering av et bad. 

Muligheter for utvidelse/ nybygg: 
Rustadskogen barnehage kan utvides med 3 avdelinger tilsvarende 60 
barnehageplasser. Forslaget krever større tomt og uteområder og deler av grøntarealet 
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syd for eksisterende barnehage må legges til barnehagen. Området eies av kommunen. 
For at barnehagen totalt skal bli en tidsriktig barnehage må også den opprinnelige 
barnehagen totalrehabiliteres. 

Avdeling Sagalund barnehage 
 

 
 

Sagalund barnehage ble bygget 1978 av privat aktør. I 1988 overtok Ås kommune 
bygningene og driften av barnehagen. Barnehagebygget inneholder en avdeling for små 
barn og en avdeling for store barn, kjøkken, to kontorer, personal rom og personal 
garderobe. En avdeling ble rehabilitert i 2007. Uteområdet er godt vedlikeholdt. Sagalund 
barnehage fremstår totalt som noe gammel og slitt og bør utvides og total rehabiliteres 
for å fremstå som en tidsriktig barnehage. 
 
Sagalund barnehage har 14 plasser for barn under 3 år og 24 plasser for barn over 3 år. 
Barnehagen har 8 stillingshjemler, 3 pedagogiske ledere og 5 
fagarbeider/barnehageassistenter. 
 

Sagalund barnehage ligger i et boligfelt i Ekornveien rett bak Maxbo og har god 
beliggenhet.  

Vedlikeholdsbehov: 
Sagalund barnehage har i følge kommunens vedlikeholdsplan for 2012-2014 et 
vedlikeholdsbehov på kr. 477 000,-. Vedlikeholdsbehovet dreier seg om utvendige og 
innvendig reparasjoner på bygningen bla. reparasjon av tak, utskifting av gulvbelegg 
samt beising av bygget utvendig. 

Muligheter for utvidelse/ nybygg: 
Sagalund barnehage kan utvides med 3 avdelinger og 60 barnehageplasser.  
Det er gode muligheter for utvidelse av Sagalund men det krever ervervelse av grunn øst 
for eksisterende barnehage, eventuelt makeskifte. For at barnehagen totalt skal bli en 
tidsriktig barnehage må også den opprinnelige barnehagen totalrehabiliteres 

 

3.2.2.3 Søråsteigen barnehage 
 

 
 

Søråsteigen barnehage holdt til i midlertidige lokaler fram til 2007. I 2006/ 2007 ble det 
bygget ny barnehage. Tomten er kjøpt av UMB, og det inngått en intensjonsavtale med 
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kommunen om at UMB kan bruke inntil 10 barnehageplasser til sine 1. årsstudenter i 
kommunens barnehager. Barnehagebygget består av fem avdelinger for små og store 
barn, kjøkken, felles spiserom og personalavdeling med kontorer, personalrom, 
personalgarderobe og ulike møterom.  
Det totale leke- og oppholdsarealet i barnehagen er stort nok etter kommunens 
arealnormer, men avdelingene oppleves som forholdsvis små. Når alle barn på en 
avdeling er tilstede samtidig er det trangt. Uteområdet er godt tilrettelagt og vedlikeholdt. 
Barnehagen fremstår som en tidsriktig barnehage. 
 
Søråsteigen barnehage har 42 plasser for barn under 3 år og 56 plasser for barn over 3 
år. Barnehagen har 22,6 stillingshjemler. 10 pedagogiske ledere, 10 
fagarbeider/barnehageassistenter, 1 styrer, 1 kokk/ kjøkkenassistent og 60 % 
sekretærstilling. 
 
Søråsteigen barnehage ligger i Skoleveien. Barnehagen har god beliggenhet rett ved 
Åsgård skole og i gangavstand fra jernbanestasjonen.  

Vedlikeholdsbehov: 
Søråsteigen barnehage har i følge kommunens vedlikeholdsplan for 2012-2014 et 
vedlikeholdsbehov på kr. 7000,-. Vedlikeholdsbehovet dreier seg om utvendige og 
innvendig reparasjoner av bygg og elektrisk anlegg. 

Muligheter for utvidelse/ nybygg: 
Det er regulert en tomt til offentlig formål på jordet mellom Søråsteigen og riksvei 152 og 
det er mulig å plassere en ny fem-avdelings barnehage på tomten. En ny barnehage her 
vil sannsynlig kreve en ny regulering og kan virke vanskelig med hensyn til beliggenhet og en 

eventuelt fremtidig utvidelse av Åsgård skole.  

 

3.2.2.4  Tunveien barnehage 
 

 
 

Tunveien barnehage er en modulbarnehage som ble satt opp og åpnet i 2008. 
Barnehagen består av tre ulike bygg. Administrasjonsbygget er den tidligere basen til 
hjemmetjenesten og inneholder kontorer, personalgarderobe, personalrom, arbeidsrom 
og møterom. Et av barnehagebyggene består av tre avdelinger for små barn og kjøkken 
med felles spiseplass. Det andre barnehagebygget består av to avdelinger for store barn 
og kjøkken med felles spiseplass. Barnehagen har slitt noe med riktig/stabile 
temperaturer og ventilasjon. Dette skal nå være rettet med utbedring av 
ventilasjonsanleggene samt solskjerming. Ingen rom i barnehagen har gulvvarme. 
Uteområdet er godt tilrettelagt og vedlikeholdt. Barnehagen fremstår som en tidsriktig 
barnehage.  
 

Barnehagen har god beliggenhet i Tunveien ved Moer sykehjem i umiddelbar nærhet til 
boligfeltene på Moer. 
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Tunveien barnehage har 42 plasser for barn under 3 år og 56 plasser for barn over 3 år. 
Barnehagen har 22,6 stillingshjemler, 10 pedagogiske ledere, 10 
fagarbeider/barnehageassistenter, 1 styrer, 1 kokk/ kjøkkenassistent og 60 % 
sekretærstilling. 

Vedlikeholdsbehov: 
Tunveien barnehage har i følge kommunens vedlikeholdsplan for 2012-2014 et 
vedlikeholdsbehov på kr. 238 000,-. Vedlikeholdet dreier seg om utvendige og innvendig 
reparasjoner av bygg, elektrisk anlegg samt vann og avløp. Alle bygg i barnehagen bør 
bl.a. males. 

Muligheter for utvidelse/ nybygg 
En utvidelse av Tunveien barnehagen anses ikke som aktuelt. 
 

3.2.3  Barnehager i Ås Nord  

 

3.2.3.1 Togrenda barnehage 
  

 
 
Togrenda barnehage ble bygget 1983 av privat aktør. I 1988 overtok Ås kommune 
bygningene og driften av barnehagen. Barnehagebygget inneholder 1 avdeling for små 
barn og 2 avdelinger for store barn, fellesrom med kjøkken, 1 kontor, 1 
arbeidsrom/møterom, personal rom og personal garderobe. Uteområdet er dårlig 
vedlikeholdt. Togrenda barnehage fremstår som gammel og slitt og trenger 
totalrehabilitering for å kunne fremstå som en tidsriktig barnehage. 
 
Togrenda barnehage har 9 plasser for barn under 3 år og 36 plasser for barn over 3 år. 
Barnehagen har 10 stillingshjemler, 3 pedagogiske ledere, 6 
fagarbeider/barnehageassistenter og 1 styrer. 
 
Barnehagen har beliggenhet i Toveien i Togrenda boligområde. Beliggenheten er bra for 
foresatte som kan gå til barnehagene, men for de som kjører er det svært dårlige 
parkeringsforhold.  

Vedlikeholdsbehov: 
Togrenda barnehage har i følge kommunens vedlikeholdsplan for 2012-2014 et 
vedlikeholdsbehov på kr. 908 000. Vedlikeholdet dreier seg om reparasjon av 
vannskader på bygg utvendig, utskifting av dører og vinduer, utskifting av takplater, 
utskifting av innredninger, utskifting av golvbelegg, diverse reparasjoner avløp og 
sanitæranlegg samt beising av barnehagen utvendig. I tillegg til det bygningsmessige 
vedlikeholdet er det stort behov for oppgradering og vedlikehold av uteområdet. 



 19 

Muligheter for utvidelse/ nybygg 
Mulighetene for utbygging av Togrenda til en fire avdelings barnehage ble utredet i 
2007/2008 Den gangen ble dette funnet svært kostbart og lite gunstig. Bygningsmessig 
var det ikke lett å finne gode løsninger for dette. Eksisterende bygning trenger en 
totalrehabilitering anslått til ca. 3 millioner. I tillegg er det større utfordringer i forhold til 
uteområdet, utelekeplassen og parkeringsforholdene. Parkeringen er trang og er lite 
tilrettelagt for “transport” av barn til og fra barnehagen. Parkeringsområdet kan ikke 
utvides, men det er utarbeidet en plan for å bedre forholdene noe. Dersom man velger å 
totalrehabilitere Togrenda barnehage, vil barnehagen bli i god teknisk stand men det vil 
ikke utløse flere barnehageplasser i Ås Nord. Skal man etablere flere barnehageplasser i 
Togrenda barnehage er det nødvendig å bygge om barnehagens underetasje.  Dette kan 
gi ca. 20 nye barnehageplasser. Det er innhentet en verdivurdering av eiendommen som 
indikerer at den kan selges for ca. 6 mill. Det ligger føringer for eiendommen fra tidligere 
grunneier som i tilfelle salg må avklares. 
 

3.2.3.2 Vinterbro barnehage  
 

  
 

Vinterbro barnehage ble bygget 2005/2006 og åpnet i 2006. Tomten ble gitt til 
kommunen av grunneier. Barnehagen ble bygget som en «basebarnehage» og består av 
firehjemmebaser, fire temarom, kjøkken og personalavdeling med kontorer, personalrom, 
personalgarderobe og ulike møterom. En hjemmebase er blitt delt, og i dag fungerer 
barnehagen som en tradisjonell fem avdelings barnehage. Det er høyt under taket og 
forholdsvis dårlige lydforhold i barnehagen. Uteområdet er godt tilrettelagt og vedlikeholdt 
og har nær tilknytning til skogsområder. Vinterbro barnehage fremstår som en tidsriktig 
barnehage. 
 
Barnehagen har beliggenhet i utkanten av et boligområde mellom Vinterbro og 
fornøyelsesparken Tusenfryd. 

Vedlikeholdsbehov: 
Vinterbro barnehage har i følge kommunens vedlikeholdsplan for 2012-2014 et 
vedlikeholdsbehov på kr. 309 000,-. Vedlikeholdet dreier seg om diverse reparasjoner på 
bygget utvendig og innvendig samt beising av barnehagen utvendig. 

Muligheter for utvidelse/ nybygg 
Med ervervelse av tilleggstomt er det mulig å utvide den eksisterende barnehagen, men 
på grunn av terrenget rundt er det vanskelig å finne en god løsning for dette. På 
bakgrunn av det anbefales det ikke å utvide Vinterbro barnehage. 
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3.2.3.3 Solbergtunet barnehage  
 

 
 
Solbergtunet barnehage ble bygget 2009/2010 og åpnet i 2010.   
Barnehagebygget består av fem avdelinger for små og store barn, kjøkken med felles 
spiserom og personalavdeling med kontorer, personalrom, personalgarderobe og ulike 
møterom.  
Uteområdet er godt tilrettelagt og vedlikeholdt. Barnehagen fremstår som en tidsriktig 
barnehage. 
 
Barnehagen som ligger i Vallhallveien rett ved Solberg skole og har god beliggenhet. 

Vedlikeholdsbehov: 
Solbergtunet har i følge kommunens vedlikeholdsplan for 2012-2014 ingen 
vedlikeholdsbehov. 

Muligheter for utvidelse/ nybygg: 
Solbergtunet barnehage har et uteskur på ca. 60 m2 som kan bygges om og benyttes 
som en friluftsavdeling i tilknytning til barnehagen. Dagens bruk av uteskuret kan flyttes til 
barnehagens kjeller. I forhold til de andre kommunale barnehagene med like mange barn 
har Solbergtunet store leke- og oppholdsarealer og personallokaler. Deler av 
personallokalene kan derfor gjøres om til leke- og oppholdsarealer. Dette vil til sammen 
gjøre det mulig å utvide antall plasser i Solbergtunet barnehage med 20 -25 plasser. 

 

3.3 Ikke- kommunale barnehager  

3.3.1 Ordinære Ikke- kommunale barnehager  
 

De ikke- kommunale barnehagene har ca. 550 plasser for barn i alderen1-5 år.  
175 plasser er for barn under 3 år og 377 plasser er for barn over 3 år.  
Fordelingen mellom antall plasser under og over 3 år varierer og tilpasses etter behov. 
 

Barnehage Ant. 
plasser  
under  
3 år 

Ant. 
plasser 
over  
3 år 

Antall 
plasser  

Godkjente 
leke- og 
oppholds 
arealer m2  

Oppstart, byggeår og 
vedlikehold 

Sentralområdet      

Dysterlia  
 

14 26 40 221,1 Bygget/ åpnet 1970. Utvidet 
med en avdeling i 2008. 
Godt vedlikeholdt 

Kaja  
 

15 25 40 215,2 Bygget som park i 1948, åpnet 
som barnehage 1954.  
Rehabilitert og utvidet i 2008  
Godt vedlikeholdt 

Knerten  
 

14 18 32 162,0 Bygget/ åpnet 1992.  
Godt vedlikehold. 
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Rustadporten  14 40 54 256,0 Bygget/ åpnet 1999.  
Godt vedlikeholdt. 

Haugtussa  18 36 54 350,0 Bygget/ åpnet 2007. 
Godt vedlikeholdt. 

Åkebakke  
 

18 25 43 193,7 Bygget/ 1920. Rehabilitert og 
åpnet som barnehage1992. 
Godt vedlikeholdt. 

Kroer frilufts-
barnehage 

10 28 38 168,7 Åpnet høsten 2005 i Kroer Vel 
samfunnshus.  
Utvidet 2006/2007. 
Har avtale med kommunen om 
10 plasser for 4-5 åringer fra 
Bjørnebekk asylmottak. 
Godt vedlikeholdt. 

Kroertoppen  4,5  4,5 23,0 Åpnet høsten 2005 i Kroer 
menighets barnepark. 
Godt vedlikeholdt 

Moerlia  
 

15 40 55 262,8 Åpnet høsten 2006 
Godt vedlikeholdt 

Sum plasser  122,5 238    

Ås Nord      

Sjøskogen  14 40 54 250,0 Bygget/ åpnet 1996.  
Godt vedlikeholdt. 

Tamburbakken  9 30 39 191,4 Bygget/ åpnet 1992.  
Godt vedlikeholdt 

Orrestien  
 

14 40 54 270,0 Bygget/ åpnet 1999.  
Godt vedlikeholdt. 

Løvstad  16 29 45 294,0 Åpnet 2005 i Løvstad huset. 
Utvidet med nytt bygg i 2006. 
Godt vedlikeholdt 

Sum plasser  53 139    

      

Sum plasser 
totalt 

175,5 377    

 

3.3.2  Ikke- kommunale familiebarnehager  

 

Det er 2 godkjente ikke- kommunale familiebarnehager i Ås kommune.  
Familiebarnehagene har til sammen 12 barn. Familiebarnehagene holder til i private 
hjem og mottar kommunalt driftstilskudd på lik linje med ordinære barnehager. 
 
Barnehage Åpnet Beliggenhet Antall 

plasser 
Sentralområdet    

Do-Re- Mi Musikk 
familiebarnehage 

Åpnet 2007 
Drift i egen bolig 

Dyster Eldor 4 

Ås Nord    

Pingvinen familiebarnehage Åpnet 1998 
Drift i underetasje i egen 
bolig 

Solberg 8 

Sum plasser totalt   12 



 22 

 

 

3.3.3 Ombygging, nybygg eller utvidelse av ikke-kommunale barnehager  

 

De ikke- kommunale barnehagene er orientert om at det kommer ny 
barnehagebehovsplan og ble invitert til å komme med innspill om eventuelle planer for 
utvidelse.  
 
Stiftelsen Åkebakke barnehage har gitt kommunen tilbakemelding om sine planer for 
flytting på grunn av sammenslåingen av UMB og Veterinærhøyskolen/ 
Veterinærinstituttet. 
 
Kroer Friluft barnehage og Kroertoppen barnehage har søkt om sammenslåing av sine 
barnehager til en enhet (Kroer barnehagene).  
 
Flyttingen av Åkebakke barnehage gir mulighet for noen flere plasser. Sammenslåingen 
av Kroer Friluftsbarnehage og Kroertoppen barnehage vil ikke gi flere plasser. 
 

Åkebakke barnehage 
I forbindelse med sammenslåing av UMB og Veterinærhøyskolen/ Veterinærinstituttet må 
Åkebakke barnehage flyttes.  Ifølge informasjon fra Stiftelsen Åkebakke barnehage er 
relokalisering av barnehagen et eget prosjekt i regi av Statsbygg. Flyttetidspunktet er ikke 
avklart, Stiftelsen mener det ideelle er sommeren 2014. Barnehagen er tenkt flyttet til 
Utveien 4 (OPT17 i forslag til reguleringsplan for Campus Ås). 
Stiftelsen ønsker å utvide antallet plasser fordi universitetet vokser. Barnetallet er ikke 
stadfestet. Den tiltenkte tomten er på ca. 3,5 da netto. Stiftelsen ser for seg at fremtidig 
barnehage utvides til den kapasiteten tomten tillater.  

Kroer barnehagene 
Søknaden om sammenslåingen av barnehagene gjelder en selskapsrettslig 
sammenslåing av de to barnehagene og bygger på foreliggende godkjenninger av de to 
barnehagene. En godkjenning av søknaden medfører derfor ingen endringer i antall barn. 
 

 

4. Utbygging av barnehager 

4.1 Utbygging i Sentralområdet og Ås Nord 

 
Etter at barnetall og forslag til alternativer for utbygging av barnehager ble lagt frem for 
HOK i begynnelsen av juni opphørte reguleringsplanen for Dyster Eldor.  Nye 
befolkningsprognoser for kommunen kom 30.8.2012.  I den nye prognosen er det 
tidligere planlagte boligfeltet ved Rustadporten ute. Dyster Eldor utbyggingen er lagt fra 
2015 og utover. Utbyggingen kan muligens bli ytterligere forskjøvet. Nye 
befolkningsprognosen viser at behovet for nye barnehageplasser i kommunen er lavere 
enn antatt og at behovet først og fremst er i Ås Nord.   
 
I Sentralområdet er det i følge befolkningsprognosene fra 30.8.2012 med en 
dekningsgrad på 95 %, et overskudd på 48 barnehageplasser i 2013, 52 plasser i 2014, 
58 plasser i 2015 og 56 plasser i 2016. Bildet ser i midlertidig ikke slik ut i virkeligheten,  
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men har sammenheng med at det er to private barnehager i Sentralområdet som tar inn 
barn fra andre kommuner. De to siste årene har dette dreid seg om 30 til 40 barn. 
Tilsvarende har det i samme periode gått ca. 20 barn bosatt i Ås i barnehager i andre 
kommuner. Pr 1. september er det 25 barn på venteliste og av disse er det ønsket plass 
for 9 barn i 2012 og 16 barn i 2013. 
 
I Ås Nord er det i følge befolkningsprognoser fra 30.8.2012 med en dekningsgrad på  
95 %, behov for 56 nye barnehageplasser i 2013 og 62 nye plasser i 2014. Behovet for 
barnehageplasser i Ås Nord ser etter dette ut til å være dekket for en lenger periode.  
Pr. 1. september er det 59 barn på venteliste. Av disse er det ønsket plass for 31 barn i 
2012 og 28 barn i 2013. 
 

4.2 Forslag til alternativer for utbygging av barnehager vedtatt av HOK 7.6.2012 

 
Barnehagebehovsplan - forslag til alternativer for utbygging av barnehager var 
oppe i Hovedutvalget for Oppvekst og kultur 7.6.2012 og Oppvekst og kultursjefen hadde 
følgende innstilling: 
 
1. Utrede mulighet for rehabilitering og utvidelse av Rustadskogen og Sagalund 

(Sagaskogen barnehage). 
2. Utrede mulighet for regulering av tomt og ny barnehage i nærheten av Nordby skole / 

Nordbytun ungdomsskole eventuelt idrettsplassen.  
 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur sitt vedtak 7.6.2012: 
 
1. Utrede mulighet for rehabilitering og utvidelse av Rustadskogen og Sagalund 

(Sagaskogen barnehage), og utrede alternativ Dyster Eldor. 
2. Utrede mulighet for regulering av tomt og ny barnehage i nærheten av Nordby skole / 

Nordbytun ungdomsskole eventuelt idrettsplassen.  
3. Utrede muligheter for utbygging av Vinterbro barnehage som erstatning av Togrenda 

barnehage, eller utrede andre områder i Nordby. 
4. Utrede sambruk mellom Brønnerud skole og evt. bruk av barnehage i deler av skolen 

med felles «styrer». 
5. Etaten bes gå i ytterligere dialog med de private barnehagene om evt. utvidelser av 

disse. Spesielt i forbindelse med flytting og bygging av ny barnehage på UMB og evt. 
muligheter for nye private barnehagetilbud i Ås. 
 

4.2.1 Kommunens utredning 

 
1. Utvidelse og rehabilitering av Rustadskogen og Sagalund barnehage, alternativ   
    Dyster Eldor. 
 

a) Utvidelse og rehabilitering av Rustadskogen barnehage 
En utvidelse av Rustadskogen barnehage til en fem avdelings barnehage med 
ca.100 barn vil kreve større tomt og uteområder. For å få plass til en ny del må 
kommunens eiendom ved barnehagen omreguleres fra friområde til offentlig 
formål. Det vil ta ca. ett år å få omregulert området, og ca. 2 ½ år å bygge et nytt  
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barnehagebygg samt rehabilitere den gamle barnehagen. Barnehagen vil tidligst 
kunne stå ferdig i januar 2016. Ved rehabilitering av det gamle bygget kan det 
være behov midlertidige lokaler. 
Det er ingen andre kommunale barnehager i dette området. De nærmeste 
barnehagene er Haugtussa Steinerbarnehage ved Holstad, Rustadporten 
barnehage ved Rustadporten og Knerten barnehage ved Danskerud. 
 

b) Utvidelse og rehabilitering av Sagalund barnehage 
En utvidelse av Sagalund barnehage til en fem avdelings barnehage med ca.100 
barn vil kreve større tomt og uteområder. For å få plass til en ny del må 
kommunen kjøpe tomten ved Maxbo av grunneier. Denne tomten er i dag et 
grøntområde. Bygging av barnehage på området vil kreve omregulering. Å 
omregulere området kan gå forholdsvis raskt. Det vil ta ca. 2 ½ år å bygge nytt 
barnehagebygg samt rehabilitere den gamle barnehagen. Barnehagen vil tidligst 
kunne stå ferdig i august 2015. Ved rehabilitering av det gamle bygget vil det være 
behov for midlertidige lokaler. 

 
c) Alternativ Dyster Eldor 

Reguleringsplanen for Dyster Eldor området ble kjent ugyldig og opphørte 
sommeren 2012. Det foreligger derfor ingen reguleringsplan for området. En ny 
reguleringsplan vil antagelig komme i 2014 og det vil da være nødvendig å 
vurdere om det skal reguleres ny tomt til barnehage og skole. I dette området var 
det i boligprogrammet lagt inn mange nye boliger for familier. På grunn av 
forsinkelsen er barneprognosen for Sentralområdet lavere enn antatt og det det 
samme gjelder behovet for nye barnehageplasser. 

 
2.  Regulering av tomt og ny barnehage i nærheten av Nordbyskole/Nordbytun     
     ungdomsskole eventuelt idrettsplassen 
     Det ligger 2 kommunale boliger ved Nordbyskole (gnr/bnr 115/16). Boligene som er  
     ubebodde, er svært nedslitte og trenger rehabilitering. Dersom det skal bygges  
     barnehage her må boligene rives og tomten omreguleres. Området på ca. 2400 m2  
     kan gi plass til en barnehage med ca. 50-60 plasser. Det kan bygges i to etasjer og  
  skolegården til Nordby skole kan brukes som en del av uteområde. Det er i dag  
     dårlig parkeringsmuligheter ved levering og henting til SFO.  
       
     Mellom Nordby skole, Nordbytun ungdomsskole og bebyggelsen i Skolehusveien er  
     det et natur og friluftsområde (gnr/bnr 115/16) som er mulig å regulere til barnehage.    
     Området er på ca. 7000 m2 og vil gi plass til en barnehage med 100 plasser noe som  
     krever 4000 - 5000 m2. Terrenget er forholdsvis kupert, men det er mulig å legge  
     barnehagebygget nærmest Skolehusveien der terrenget er flatest.    
     Parkeringsmuligheter ved idrettshallen 
 
     Øst for idrettshallen er det i kommuneplanen regulert en tomt for offentlig og privat  
     tjenesteyting. Området med gnr/bnr 115/1 er på ca. 30 000 m2. Grunneier er privat.  
     Det er mulig å regulere deler av dette området til barnehage dersom grunneier    
     ønsker å selge. Til en barnehage med 100 plasser er det behov for 4000-5000 m2. 
 
     En omregulering av det aktuelle område vil kunne skje forholdsvis raskt, oppsetting  
     av ny barnehage tar ca. 30 mnd., og en ny barnehage vil kunne stå ferdig i august            
     2015. 
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3. Utbygging av Vinterbro barnehage som erstatning for Togrenda eller utrede    
andre områder i Nordby 
Det er vanskelig å finne en god løsning for å bygge på Vinterbro barnehage på grunn    
av terrenget rundt barnehagen. Tilleggstomt må eventuelt kjøpes av grunneier.  
Med hensyn til utredning av andre områder i Nordby se punkt. 2. 

 

4. Sambruk mellom Brønnerud skole og evt. bruk av barnehage i deler av skolen 
    med felles styrer 
    Det er mulig å gjøre om SFO lokalene ved Brønnerud til barnehage med forholdsvis    
    enkle midler. Det kan derfor opprettes en barnehage avdeling her som kan ta i mot  

20- 24 barn i aldersgruppa 1-5 år. Avdelingen kan administrativt legges til en av de 
andre kommunale barnehagene. Det vil ta 3 -6 måneder å gjøre klar lokalene og 
uteområdet til barnehage. Da det er ingen andre barnehager i Brønnerud skolekrets 
og med nærheten til skolen antas det at dette vil være et aktuelt alternativ for de som 
bor i Brønnerud området.  

 
5. Ytterligere dialog med de private barnehagene om evt. utvidelser av disse. 

Spesielt i forbindelse med flytting og bygging av ny barnehage på UMB og evt.  
muligheter for nye private barnehagetilbud i Ås 

    Oppvekst- og kulturetaten har siden høsten 2010 hatt dialog med Stiftelsen Åkebakke   
    barnehage og UMB vedrørende bygging av ny Åkebakke barnehage.  
    I forbindelse med arbeidet med Barnehagebehovsplanen er de private barnehagene i      

Ås pr. mail og i møter blitt spurt om noen av barnehagene har planer eller ønsker om å 
utvide eksisterende barnehage eller bygge ny barnehage. Oppvekst- og kulturetaten 
har i mail og møter bedt barnehagene å ta kontakt for en eventuell ytterligere dialog. 
 
 

4.3 Andre aktuelle alternativer for utbygging/ kapasitetsutvidelse 

4.3.1 Ås Nord 

 

Med behov for 50 til 60 flere barnehageplasser i Ås Nord i perioden 2013/2014 og en 
byggetid på nærmere 30 måneder for nye barnehager er det nødvendig å finne raske 
løsninger i området. 
Foreldre ønsker barnehageplasser der de bor, tilbud om barnehageplass i 
Sentralområdet til familier som bor i Ås Nord blir sjelden akseptert og eventuelt bare for 
et kortere tidsrom. 
 

Ombygging av uteskur ved Solberg barnehage til friluftsavdeling 
Solbergtunet barnehage har et uteskur på ca. 60 m2 som kan bygges om og benyttes 
som en friluftsavdeling i tilknytning til barnehagen. Dagens bruk av uteskuret kan flyttes til 
barnehagens kjeller. I forhold til de andre kommunale barnehagene med like mange barn 
har Solbergtunet store leke- og oppholdsarealer og personallokaler. Deler av 
personallokalene kan også gjøres om til leke- og oppholdsarealer. Dette vil til sammen 
gjøre det mulig å utvide antall plasser i Solbergtunet barnehage med ca. 20 plasser. 
Barnehageavdelingen kan stå ferdig allerede 1.8.2013 og vil delvis dekke behovet for 
plasser i området fra august 2013. Løsningen kan gjøres permanent og være et alternativ 
til ordinær barnehage i området 
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Det gule huset ved Nordby skole 
Med noe oppgradering kan det gule huset ved Nordby skole som i 2005/2006 ble drevet 
som barnehage sammen med en ombygging av uteskuret til Solbergtunet barnehage til 
en avdeling i tilknytning til eksisterende barnehage kunne regulere dekningen i området 
fram til en ny barnehage står ferdig. Avdelingen kan ha plass til ca. 20 barn og 
administrativt legges under Togrenda barnehage. Løsningen med å bruke dette huset 
anbefales kun som en midlertidig løsning. I dag bruker kulturskolen dette lokalet til sin 
virksomhet, noe de ønsker å fortsette med.  
 

5. Økonomi 
 

Stortinget vedtok 16.juni 2009 endringer i barnehagelovens §§ 8 og 14 med sikte på 
innlemming i statstilskuddene til barnehagene i rammetilskuddet til kommunene fra 
januar 2011. 

5.1 Barnehageloven  

 

Barnehagelovens § 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke- kommunale barnehager 
Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke- kommunale 
barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren har blitt rammefinansiert. 
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 
barnehagesektoren er rammefinansiert. 
 
5.2 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til  

          ikke- kommunale barnehager 

 

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke kommunale 
barnehager § 2. Kommunens ansvar 
Kommunen skal sørge for at godkjente ikke- kommunale barnehager i kommunen 
behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ordinær drift etter denne forskriften. Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i 
samsvar med denne forskriften 
 
Tilskuddet til de ikke- kommunale barnehagene i Ås er 100 % av kostnadene i de 
kommunale barnehagene. 
 

5.3 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 

 
I Handlingsprogram med økonomiplan for 2012 -2015 er det i investeringsbudsjettet satt 
av 2 millioner i 2012, 14 millioner i 2013 og 19 millioner i 2014 til bygging av en ny 
barnehage. Til inventar er det satt av 1,2 millioner i 2014. Det antas at beløpet vil kunne 
dekke kostnadene for realisering av en ny barnehage i Ås Nord.  
 
Noen av disse midlene bør imidlertid i første omgang brukes til å sette skjulet i 
Solbergtunet barnehage i stand til å ta imot 20-24 nye barn fra høsten 2013..  
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I påvente av rullering av Barnehagebehovsplanen er det i Handlingsprogrammet for 
2012-2015 ikke satt av midler til rehabilitering av Togrenda barnehage.  
 

5.4 Barnehagestruktur/ Kostnader 

 
Voksentetthet og størrelse på barnehagen er det som har størst betydning for 
driftskostnadene. Små barnehager er derfor dyrere å drifte enn store barnehager. I dag 
er det bare Togrenda, Rustadskogen og Sagalund barnehage som er små av de 
kommunale barnehagene. Kommunen bør ta stilling til om de ønsker å opprettholde 
dagens barnehagestruktur eller om de ønsker å bygge barnehager som erstatter de små. 

 

 

6. Konklusjon 
 

6.1     Rådmannens forslag til tiltak i Ås Nord: 

1. Solbergtunet barnehage: 
Uteskuret ved Solbergtunet barnehage l bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 
barnehagen.  Avdelingen kan ta i mot ca. 20- 24 barn. Ombyggingen bør starte 
umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i bruk fra 1.8.2013 
 

2. Togrenda barnehage:  
Vurdere om Togrenda barnehage skal selges eller rehabiliteres. Ved et evt. salg 
har arnehagen ca. 45 plasser som må erstattes.  

 
Ved et evt. salg av Togrenda barnehage, vurdere hvilken av tomtene som 
kommunen har utredet ved Nordby skole /Nordbytun ungdomsskole, som er best 
egnet til bygging av ny barnehage. Omregulering av tomten til barnehage og 
planlegging av ny barnehage må starte umiddelbart. Med en byggetid på ca.30 
mnd. vil ny barnehage kunne stå klar i august 2015. 
 

3. Vinterbro barnehage: 
Ingen utbygging   
 

 
6.2   Rådmannens forslag til tiltak i sentralområdet 

 
1. Foreta en nærmere analyse av befolkningsprognosen opp mot 

barnehagekapasiteten i området. 
 

2. Vurdere om SFO lokalene ved Brønnerud skole skal omgjøres til en 
barnehageavdeling med. 20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av de 
andre barnehagene i sentrum. Administrasjonen vurderer når det er behov for å 
opprette avdelingen. Det vil ta 3 -6 måneder å gjøre klar lokalene og uteområdet til 
barnehage. 

 
3. Vurdere regulering av tomt til barnehage ved Dyster Eldor når området skal 

reguleres på nytt. 
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4. Rustadskogen barnehage 
Vurdere om Rustadskogen barnehage skal 
Utvides til en 5 avdelings barnehage med ca.100 plasser. Kommunens friområde 
ved barnehagen omreguleres fra friområde til offentlig formål. Det opprinnelige 
bygget total rehabiliteres.  

 
Vurdere om barnehagen skal totalrehabiliteres dersom det ikke er ønskelig å 
utvide barnehagekapasiteten her.  

 
 Vurdere om barnehagen skal legges ned. 

 

5. Sagalund barnehage  
Vurdere om Sagalund barnehage skal: 
Utvides til en 5 avdelings barnehage med ca. 100 plasser. Kommunen tar initiativ 
over for grunneier for å få kjøpe tomt. Tomten omreguleres til offentlig formål. Det 
opprinnelige bygget total rehabiliteres.   

 
Vurdere om barnehagen skal totalrehabiliteres dersom det ikke er ønskelig å 
utvide barnehagekapasiteten her. 

 
Vurdere om barnehagen skal legges ned. 

 
6. Søråsteigen barnehage 

Ingen utbygging 
 

7. Tunveien barnehage 
Ingen utbygging 

 
8.   Frydenhaug barnehage 

Ingen utbygging 
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