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Svar på «Endring i vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage som følge av vedtatt 

budsjett 2022». 

 

FAU i Mosjordet barnehage har gjennomgått mottatt brev fra Kommunalsjef i Øyer kommune 

angående endringer i vedtektene for Mosjordet og Vidarheim barnehager. 

En av endringene er at barnehagene skal stenge de to siste ukene i juli på permanent basis som følge 

av reduksjon i budsjettet.  

Det har de foregående årene, med unntak av pandemiår, vært et samarbeid mellom barnehagene for 

å sikre barn et tilbud. Dette tilbudet står nå i fare for å fjernes permanent. FAU la ut en undersøkelse 

på Facebook for å sjekke behovet for åpen barnehage hele sommeren 2022, og resultatet ble at 

flertallet ønsker et tilbud, men ingen ga uttrykk for at de må ha et tilbud akkurat denne sommeren. 

FAU har forståelse for ønsket om å permanent stenge barnehagen disse to ukene, men mener at det 

bør vurderes hvert år. Dersom ingen har behov er det ikke noe i veien for å stenge, men skulle noen 

trenge et tilbud, så bør det være der for å sikre familienes beste.  

Barnehagen holder stengt både jul og påske, så for å ikke legge for mye bånd på familiers styringsrett 

til sin egen ferie, bør det være et tilbud dersom noen trenger det. I flere familier er det en eller begge 

av foreldrene som jobber turnus og/eller har pålagt ferie, noe som også vanskeliggjør en situasjon 

der barnehagen holder stengt. Øyer kommune fronter seg som en turistkommune, noe som også bør 

tilsi at foreldrene burde ha frie tøyler til å kunne jobbe hele sommeren for å etterstrebe dette 

utsagnet.  

Det er ikke mulig å forutsi behovene for kommende år hva angår behov for barnepass på sommeren, 

så å permanent fjerne denne muligheten er foruroligende. På den andre siden kan FAU forstå 

forutsigbarheten det gir både foreldre og ansatte. Det er allikevel sånn av FAU veier det tyngst at 

muligheten for barnepass bør være der hvis behovet tilsier det. 

Oppsummert ønsker FAU at det skal vurderes og hensyntas hvert år om barnehagene stenges eller 

ikke. 

De andre endringene i vedtektene har FAU ingen kommentarer til. 
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