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BARNEHAGEBEHOVSANALYSE 2016-2035 

 

Vi viser til høringsbrev av 5. august 2016. 

 

Bærum Natur- og Friluftsråd har vurdert selve behovsanalysen som utenfor sitt område for 

engasjement. Vi ser imidlertid at det i tiden framover fortsatt blir behov for flere nye 

barnehager. I den forbindelse vil vi så sterkt vi kan oppfordre til at barnehager for framtiden 

ikke legges på friarealer, hundremeterskoger, utmarksområder, dyrket mark og små og større 

grønne lunger. 

 

Dette er ressurser som stadig har krympet i mange år.  Ofte er det slike områder som er de 

eneste kommunen eier i et nabolag, og barnehager er et godt formål  på samme måte som 

skoler og annen infrastruktur. Men alle de få resterende grønne områdene er sårbare og 

særdeles viktige, ikke minst for de barna som går i barnehage og på skole. 

 

Vi ber derfor om at nye barnehager legges til arealer som allerede er eller har vært utbygd og 

at gjenbruk blir den vanligste måten for nyetablering. Vi ser også en tendens til at mangel på 

tilstrekkelige utearealer, fører til at friarealer blir tatt til lekeområder for barna på skoler og 

barnehager.  Dette er en besnærende enkel løsning, men fører til at disse arealene oppleves 

som privatiserte og ikke lenger er åpne for alle – selv om det står en plakat om dette eller det 

er informert om på annen måte.   

 

Det blir ut fra dette stadig viktigere at det i enhver form for utbygging som kan føre til behov 

for barnehage, blir krevet avsatt tilstrekkelig store barnehagearealer innenfor utbyggingens 

område. Og for øvrig er det viktig at det er gode nærmiljøområder og områder for enkelt 

friluftsliv i nærheten av nettopp barnehager og skoler slik at natur og fri lek blir en naturlig 

del av barns oppvekst. 

 

 

Vennlig hilsen 

Bærum Natur- og Friluftsråd 

v/Rigmor Arnkværn 
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