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Dersom man i dag kommer flyttende til Drammen med et barn på 2 og et barn på 4 år, i hvilke
kommunale barnehager kan man da i løpet av en måned få plass til begge barna og hvilke barnehager
kan ta inn ett av dem?
Svar
Per dags dato er det ingen av de kommunale barnehagene som har ledige plasser til noen av disse
barna. Flere av barnehagene har ledige arealer, men for å ta inn disse barna må barnehagene ansatte
en ny pedagog og tilstrekkelig annen bemanning. Dette er en prosess som kan strekke seg over noe
lenger tid enn en måned, avhengig av hvor fort en tilsettingsprosess går.
Rådmann gjør oppmerksom på at å øke bemanningen utover pedagognormen ikke er i tråd med vedtak
i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning, sak 21/12534-4 Orientering om økonomisk tiltak i
programområde 02 barnehage. Følgende tiltak for å møte de økonomiske utfordringer ble vedtatt av
Hovedutvalget for oppvekst og utdanning:




Fylle opp til tildelte pedagoger i de kommunale barnehagene ved hovedopptak slik at
pedagogressursen benyttes 100 %.
Låse antallet pedagoger i de kommunale barnehagene etter hovedopptaket. Kun ved at barn
sier opp plassen vil det tas inn nye barn.
Barn uten rett til plass tas kun inn i de kommunale barnehagene når det er for å fylle opp
pedagogkapasitet som allerede er i barnehagene.

Ved hovedopptaket og oppstart av barnehageåret (mars-august) fikk alle barn som hadde lovmessig
rett på plass tildelt en barnehageplass. I tillegg var det noe ledig kapasitet ved at ikke alle pedagoger
hadde maksimalt antall barn i henhold til pedagognormen. Disse plassene er i løpet av høsten tildelt
nye barn, og de kommunale barnehagene har ikke per dags dato ubenyttede plasser.
Erfaringsmessig er det relativt fulle barnehager i månedene januar til april, før det igjen blir noe mer
ledig kapasitet, som fylles opp i løpet av høsten.
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