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HØRINGSNOTAT 

BARNEHAGESTRUKTUR I NORDREISA 

KOMMUNE 2022-2031 
 
 
 
 

INNLEDNING 
Målet med foreliggende plan er at det i perioden 
2022 til 2031 skal være en god balanse mellom 
kapasitet og behov i barnehagene i Nordreisa. 
Barnetallet har vært synkende og de siste årene har 
det har stadig vært behov for å tilpasse 
barnehagestrukturen. Ifølge framskrivinger fra SSB vil 
barnetallet fortsette å synke fram mot 2031.  

I 2020 ble det født 37 barn og det ligger an til 32 
barnefødsler i 2021.  

Høsten 2021 ble nye Høgegga barnehage åpnet med godkjenning på inntil 96 barnehageplasser. Fra 
2022 vil det være behov for fire avdelinger i tillegg til Høgegga barnehage. Allerede fra 2023 kan det 
holde med tre avdelinger i tillegg til Høgegga barnehage. En avdeling vil være samisk. Dersom det 
fortsatt blir født rundt 32 barn pr år, vil det i 2031 være plass for alle kommunale barnehagebarn i 
Høgegga barnehage. Det forutsetter at 93% av barna går i barnehage og at fordelingen mellom privat 
og kommunal barnehage er slik den er per 1.1.2022. 

I kommunestyret 6.juni 2021 ble det i sak PS 36/21 vedtatt følgende: 

Dagens barnehagestruktur opprettholdes inntil revidert strategisk barnehageplan er 
ferdigstilt. Forslag til ny barnehage struktur innarbeides i planen som legges ut på offentlig 
høring før den behandles politisk. 

I Utvalg for oppvekst og kultur ble det den 9. juni 2021 bestemt at ny barnehagestruktur skulle 
utredes høsten 2021, mens øvrig del Strategisk barnehageplan skal inngå i kommunens øvrige 
planstruktur. Kommunens barnehagestyrere, barnehage- og skolefaglig rådgiver og konsulent på 
oppvekst har vært utredningens arbeidsgruppe.   

Driftsutvalget behandlet saken om barnehagestruktur 30. september 2021. Her ble det fattet vedtak 

om at før saken sendes på høring må administrasjonen lage en oversikt over driftskostnader for de 

alternativene forslagene. Oversikten over driftskostnader ligger som vedlegg. 

Etter at saksframlegget om barnehagestruktur var ferdigstilt i slutten av september, har kommunen 
fått beskjed om at Tømmernes barnehage legges ned fra 1. januar 2022. Dette betyr i praksis at det 
tilbys 18 færre private barnehageplasser fra samme dato. Saksframlegg om barnehagestruktur er 
skrevet om og tilpasset nedleggelse av Tømmernes i etterkant av utvalgsbehandlingen den 12. 
oktober 2021.  

I utvalgsmøte for oppvekst og kultur den 12.10.21 ble følgende vedtatt:  

Foreliggende plan om barnehagestruktur sendes ut på offentlig høring. Tallgrunnlaget i Plan 

for barnehagestruktur oppdateres og sendes på høring med frist 9.november 2021. 

Opplysninger om driftskostnader legges ved når det foreligger.  
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Saken om ny barnehagestruktur skal til endelig behandling i kommunestyret 16.desember 2021. Da 
har saken vært innom både driftsutvalget, utvalg for oppvekst og kultur, samt at utredningen har 
vært ute på offentlig høring. 
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Lovkrav 
Barnehagelovens § 10. Barnehagemyndighetens ansvar, første til tredje ledd.  
Kommunen er lokal barnehagemyndighet.  
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i 
kommunen, jf. § 16. 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. 
 
Barnehagelovens § 11. Krav til likebehandling og uavhengighet, første ledd 
Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som 
barnehagemyndighet 
 
Barnehagelovens§ 14. Godkjenning, første ledd 
Kommunen avgjør søknader om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet ut fra 
formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2. 

 

Barns rettigheter og vurdering av barnets beste i saker 
Barnehagelovens §3 - fjerde ledd omhandler at i alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i 
barnehagen skal hva som er beste for barnet, være et grunnleggende hensyn. Bestemmelsen skal 
forstås i tråd med det som følger av Grunnlovens §104 og Barnekonvensjonens artikkel 3. I 
saksbehandling skal det vurderes hva som er best for barnet ut fra situasjonen det er i, og hvilket 
behov barnet har, uavhengig av økonomi.  Vi skal alltid gjennomføre en konkret og skjønnsmessig 
vurdering av hva som er best for barnet i saken.  
 

Prinsipper for barnehagestrukturen i Nordreisa kommune 
Barnehagene i Nordreisa skal ha et likeverdig tilbud som støtter opp under barns utvikling. Det skal 
være et trygt og godt sted for både barn og ansatte. Det er fire prinsipper som skal ligge til grunn for 
framtidig barnehagestruktur i Nordreisa: 

o Barnehagestrukturen skal være tilpasset antall barn med lovfestet rett 
o Barn skal som hovedregel få tilbud om barnehageplass der foresatte selv ønsker 
o Barnehagene skal være universelt utformet og støtte opp under alle barns utvikling 
o Barnehagene skal bidra til godt fysisk arbeidsmiljø og gode fagmiljøer for ansatte 

Alle barn i barnehagen ha mulighet til å oppleve mestring i og delta i barnehagens sosiale liv og 
aktiviteter. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 
bevegelsesglede og motoriske utvikling. Universell utforming skal bidra til at alle barn kan gå i 
ordinær barnehage. Barnas behov for sikkerhet skal bli ivaretatt samtidig som det skal bli lagt til rette 
for aktiv og kreativ utfoldelse, trivsel og godt psykososialt miljø. I barnehagen skal det legges til rette 
for måltider og matlaging som gir grunnlag for å utvikle sunne helsevaner og matglede. Barnehagen 
skal ivareta barns behov for omsorg, inkludert behov for ro og hvile.  

Barnehagen skal også være en arbeidsplass med gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold for 
ansatte. Arbeidsplassen skal være tilrettelagt for praktiske og gode ergonomiske løsninger, 
funksjonelle kontorarbeidsplasser, møtefasiliteter og tilstrekkelig mulighet for lagring. 

Miljøhensyn skal bli ivaretatt, og hensynet til de ulike brukergruppene bør bli forent så godt som 
mulig. Blant annet setter Lov om barnehager, Plan- og bygningsloven, Forskrift om miljørettet 
helsevern og Arbeidsmiljøloven krav til barnehagens utforming.  

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A716
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A71
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A71a
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ALTERNATIVER FOR NY BARNEHAGESTRUKTUR 

Det er behov for i overkant av 158 kommunale barnehageplasser fra 2022 og 152 kommunale 
barnehageplasser fra 2023, dersom alle barn går i barnehage. Framskrivinger fra SSB viser at behovet 
for barnehageplasser er synkende de neste ti årene. Fra 2031 vil det være behov for om lag 141 
kommunale barnehageplasser hvis 100 % av barna går i barnehage. Nøkkeltall i KOSTRA 2020 viser at 
andel barn i alderen 1-5 år som går i barnehage i Nordreisa, er 93,1 %.  

Dersom det fødes rundt 30 barn pr år vil det være plass for alle kommunale barnehagebarn i 
Høgegga barnehage i løpet av perioden fram mot 2031. Dette forutsetter at 93 % av barna går i 
barnehage. 

Oksfjord oppvekstsenter foreslås opprettholdt i alle alternativer som er utredet. Det er for tiden 11 
barn på skolen og 6 barn i barnehagen i Oksfjord oppvekstsenter. En eventuell nedleggelse av 
Oksfjord oppvekstsenter vil ikke ha stor påvirkning på framtidig barnehagestruktur i sentrums-
Nordreisa da 3-5% av barnehageplassene i 2021 er benyttet i Oksfjord. SFO og barnehagen er 
organisert sammen og en eventuell vurdering av Oksfjords barnehage må ses i sammenheng med 
skolestruktur.   

Leirbukt har vært den foretrukne barnehagen for mange minoritetsspråklige familier. Dette på grunn 
av beliggenheten i nærheten av videregående skole og bussforbindelse til Voksenopplæringen. På 
sikt er det planlagt at voksenopplæringen skal flyttes til Storslett skole. Da vil Høgegga barnehage 
også være en mer aktuell barnehage for minoritetsspråklige barn.  

Antall ansatte beregnes etter barnetall, barnas alder og bemanningsnorm. De ulike skisserte 
alternativene vil av den grunn være nokså like med tanke på bemanning.   
(*barn under tre år telles med to barnehageplasser pr barn) 

Behov for kommunale barnehageplasser sentralt i Nordreisa iht. SSBs framskriving, lav vekst: 

Andel barn i 
barnehage 

2022 
(Erfaringstall) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

100% 158 152 149 151 148 149 151 149 143 141 

93% 147 133 130 132 130 130 132 130 125 123 

Følgende alternativer for barnehagestruktur foreslås: 

Barnehagestruktur for neste barnehageår, perioden 2022-2023:  
Alternativer der Høgegga barnehage, Leirbukt barnehage og Sørkjosen barnehage inngår i ulike 
sammensetninger. 

Alternativ 1: 

• Høgegga barnehage, 4 avdelinger (96 barnehageplasser) 

• Leirbukt barnehage, 2 avdelinger der en avdeling er samisk (32 barnehageplasser) 

• Sørkjosen barnehage, 2 avdelinger (36 barnehageplasser) 

Alternativ 2: 

• Høgegga barnehage, 4 avdelinger (96 barnehageplasser) 

• Leirbukt barnehage, 3 avdelinger der en avdeling er samisk (50 barnehageplasser) 

• Sørkjosen barnehage, 1 avdeling (18 barnehageplasser) 
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Vurdering av alternativer for perioden 2022-2023 

Alternativ 1, der vi opprettholder dagens barnehagestruktur, gir kontinuitet i barnehageplasser for 
neste barnehageår.  Samtidig vil alternativ 2 være mer forutsigbart dersom det vedtas at Leirbukt 
barnehage videreføres i perioden fra 2023 til 2031.  

• Samisk avdeling vil fortsatt være i Leirbukt som den ene av avdelingene. 

• Opprettholder barnehage i flere deler av sentrums-Nordreisa. Det vil være flere som bor i 
nærheten av en barnehage. Samtidig vet vi at det vanligvis er lavt barnetall i Sørkjosen og 
erfaringsmessig søker flere av familiene i Sørkjosen barnehageplass på Storslett. Det har 
også vært lave søkertall til Leirbukt.    

• Alternativ 2 vil være sårbar med en-avdelings barnehage i Sørkjosen, både i forhold til 
barn, personell og fagmiljø. I en en-avdelingsbarnehage kan for eksempel ett barn være 
alene og å være førskolebarn som skal begynne på skole sammen med en større 
barnegruppe fra en annen barnehage. 

 

 

Barnehagestruktur i perioden 2023-2031:  
Alternativer der Høgegga barnehage kombineres med tre-avdelingsbarnehage. 

Alternativ 1 

• Høgegga barnehage, 4 avdelinger (96 barnehageplasser) 

• Leirbukt barnehage, 3-avdelinger der en avdeling er samisk (ca. 50 barnehageplasser) 

Alternativ 2 

• Høgegga barnehage med 96 barnehageplasser  

• Tre-avdelingsbarnehage med ca. 50 barnehageplasser (to norske avdelinger og en samisk 
avdeling). Tre alternativer utredes;  

2a) Nytt barnehagebygg med tre avdelinger 

2b) Renovering Sørkjosen skole til tre avdelingsbarnehage 

2c) Renovering og påbygg ved eksisterende Sørkjosen barnehage til tre-avdelings 
barnehage. 

 
 

 

Vurdering av alternativer for perioden 2023-2031 
Kommunal barnehagesektor bør bestå at to barnehager i perioden 2023-2031. Det vil være behov for 
Høgegga barnehage med sine fire avdelinger og i tillegg en tre-avdelings barnehage. En-avdelings 
barnehager er ikke ønskelig. De vil være sårbare både med tanke på bemanning og fagmiljø.  
Driftskostnader vil være noe lavere ved å drifte to barnehager enn tre barnehager. Eksempelvis vil 
Høgegga 4 avd. og Leirbukt 3 avd. har årlige driftsutgifter på 1 130 000,- mens Høgegga 4 avd., 
Leirbukt 2 avd. og Sørkjosen 1 avd. har driftskostnader på 1 170 000.- 
 

Vurdering av alternativ 1; eksisterende barnehagebygg i Leirbukt med tre avdelinger:  
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Dette er det rimeligste alternativet med tanke på bygg. Husene i Leirbukt er i god stand, men 
er opprinnelig ikke bygd som barnehage. Barnehagen har driftsgodkjenning og byggene i 
Leirbukt er i bedre stand enn Sørkjosen barnehage iht. tilstandsrapporten fra 2018. Det vil 
være noe behov for oppgradering, særlig i barnehagens uteområde, der det er behov for 
tilrettelegging for mer variert lek for alle aldersgrupper. Barnehagen har i årevis ønsket seg 
asfalt slik at barna kan sykle i barnehageområdet. Det er behov for nytt vognskur, nytt gjerde 
og annet fallunderlag. Løsningen er fleksibel med tanke på variasjon i barnetall.  

• Det er organisatorisk mer krevende å drive barnehage over tre ulike bygg slik det er i 
Leirbukt barnehage. Det er utfordrende å få til godt samarbeid og sambruk av personell 
og vikarer. Ideelt sett skulle barnehagebyggene vært bygget sammen. 

• Samisk avdeling vil fortsatt være i Leirbukt. 

• Sørkjosen blir uten barnehage. 

• Sørkjosen barnehage kan selges og gi inntekter til kommunen. Alternativet vil gi 
reduserte driftsutgifter for bygningsdrift, vedlikehold av bygg og anleggsdrift, inkludert 
reduserte utgifter til sommer og vintervedlikehold. 

 
 

 
Vurdering av alternativ 2; Høgegga barnehage og nybygg, ombygg eller påbygg: 

Stipulerte kostnader til nybygg eller renovering. Dersom vedtaket lander på en av disse 
alternativene vil det være behov for en grundigere utredning.  

• Prisfaktor for nybygg er 40 000,- pr km2 

• Prisfaktor fra omfattende renovering 28 000,- pr km2 

• Prisfaktor for mindre renovering 16 000.- pr km2 

2a) Nytt barnehagebygg med tre avdelinger. Leke- og oppholdsareal pr avdeling må i 
henhold til norm være på minimum 60m2. I tillegg kommer grovgarderober, hvilerom, 
gangarealer og lager; minimum 50 m2 pr. avdeling. Videre må en barnehage også ha 
personalavdeling med kontorer, møterom, pauserom, garderober, lager, gangarealer, teknisk 
rom mm. Samlet areal vil være avhengig av hvilken standard bygget skal ha. Det vil også 
påløpe kostander til barnehagens uteområde og parkering. Eksempelvis kan en fire-avdelings 
barnehage være om på lag 500-600m2. Grovt kostnadsoverslag: 20-24millioner + oppgradert 
uteområde + parkering + beregninger av uventede kostnader.  

2b) Renovering av Sørkjosen skole til tre avdelingsbarnehage. Til tre avdelinger vil det være 
behov for samme areal som i alternativet over; 500-600 m2. Det vil også påløpe 
investeringskostnader knyttet til uteområde og parkering. Grovt kostnadsoverslag: 14-17 
millioner for bygget + uteområde + parkering + beregning av uventede kostnader. 
Alternativet gir oppgradert barnehage i Sørkjosen. Alternativet forutsetter at Moan skole blir 
utbygd slik at arealene ved Sørkjosen skole frigjøres til barnehage. 

2c) Renovering og påbygg ved eksisterende Sørkjosen barnehage til tre-avdelings 
barnehage. Leke- og oppholdsarealet må i en ny avdeling i henhold til norm være på 
minimum 60 m2. I tillegg kommer grovgarderober, hvilerom, gangarealer og lager; minimum 
50 m2 pr. avdeling. Videre må barnehagen ha større personalavdeling med kontorer, 
møterom, pauserom, garderober, lager, gangarealer, teknisk rom mm. Samlet areal vil være 
avhengig av hvilken standard bygget skal ha. For at uteområdet skal bli stort nok bør 
nærliggende område omreguleres til barnehage. Grovt kostnadsoverslag: Renovering 
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eksisterende areal på 266m2 og nybygg 1 avdeling og personalavdeling på ca. 250 m2: 17,5 
millioner + utbedringer uteområde og parkeringsplass+ uventede kostander. Alternativet vil 
gi oppgradert barnehage i Sørkjosen. 

 
Det er viktig at det blir tatt en avgjørelse og at framtidig barnehagestruktur blir vedtatt. Ny 
barnehagestruktur må være tilpasset framtiden og gi god kvalitet for alle barn og ansatte. Alle barn i 
barnehagene i Nordreisa skal gå i barnehager av god kvalitet og det ikke skal være stor forskjell i 
fysisk standard knyttet til hvilken barnehage barna går i. Det er viktig å etablere solide læringsmiljøer 
for barn og gode fagmiljøer for ansatte. 
 
Dersom det blir rundt 30 barnefødsler pr år, vil det praksis holde med en stor kommunal barnehage i 
Nordreisa innen planperioden. Med dette perspektivet vil det ikke være tilrådelig å gjøre større 
renoveringer eller etablere nye barnehagebygg. Det rimeligste alternativet er tre avdelinger Leirbukt 
barnehage i tillegg til Høgegga barnehage. Denne løsningen vil også kunne nedskaleres dersom 
barnetallet går ned slik SSB sine framskrivinger viser. 

 

 

FAKTAGRUNNLAG 
 

Arealnorm 
Veiledende arealnorm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om 
lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. I Nordreisa kommune er det vedtatt at areal 
for barn under 3 år skal være 5,5 kvadratmeter.  
Arealnormen har Kunnskapsdepartementet gitt i rundskriv F-08-06. Denne normen tar utgangspunkt 
i hvor mange barn som er til stede i barnehagen samtidig, selv om barn deler en plass eller de har 
deltidsplasser. Arealnormen er veiledende. Det betyr at kommunen kan godkjenne en barnehage 
med et annet areal enn normen, etter en konkret vurdering. 

 

Utearealer 
I departementets merknader til barnehagelovens § 10 i rundskriv F08/2006 framgår det at utearealet 
i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Areal til 
parkeringsplasser, sykkelparkering og tilkjøringsveier med mer blir ikke medregnet i barnehagens 
uteareal.  

Bemanningsnorm 
Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære 
barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én 
voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Det skal det være minst én 
pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 
Styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning. 
Personer som har praksis eller arbeidstiltak i barnehagen, lærlinger, spesialpedagoger og annet 
ekstra personale skal holdes utenfor beregningen. Bemanningsnormen gjelder for hele barnehagen 
samlet, ikke avdelingsvis.  
Barnehagene bemannes etter antall barn over og under 3 år. Barn under tre år regnes som to 
barnehageplasser. Endring i barnehagestruktur vil altså ikke nødvendigvis påvirke antall ansatte, men 
kan påvirke barnehagenes fleksibilitet med tanke på vaktlister, samarbeid på tvers av avdelinger og 
vikarbruk.  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Rundskriv-F-08-06-Veileder-om-kravene-til-pedagogisk-bemanning-i-barnehageloven-med-forskrifter/
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Barnetall, beregning av kapasitet og behov 
Det har vært overkapasitet på barnehageplasser i Nordreisa. Barnehagestatistikk hentet fra BASIL 
viser at antall barn i barnehagene i Nordreisa har gått ned med 72 barn siden 2013. Antall barn i 
barnehagen pr 15.12 2020 var 192. Nedgangen siden 2013 utgjør en hel 4-avdelingsbarnehage.  
 
For å beregne behovet for antall barnehageplasser i perioden benyttes befolkningsframskrivningstall 
fra SSB. Regionale framskrivningstall fra SSB per 18.08.20 med prognosetype lav nasjonal vekst viser 
at barnetallet flater ut fram mot 2031.  

Framskrivningstall for aldersgruppen 1-5 år pr 18.08.21:  

 

Pr. 15.12.20 var det 192 barn i barnehagene i Nordreisa kommune for barnehageåret 2020/21.  Pr 
1.10.21 er det 193 barn med barnehageplass for barnehageåret 2021/22. Dette utgjør 287 
barnehageplasser. 

 Dersom det fødes rundt 30 barn pr år, vil vi om fem-seks år ha ca. 150 barnehagebarn. Erfaringstall 
viser at SSB sin framskriving er noe optimistisk. I 2022 vil det være ca. 85 1-2 åringer. I 2023 vil det 
slik det ligger an nå, være 71 1-2 åringer i Nordreisa, noe som er under framskriving med lav vekst. 

 

            
Nordreisa kommune har valgt å bruke SSB sine framskrivinger, med lav befolkningsvekst. Nøkkeltall i 
KOSTRA 2020 viser at andel barn i alderen 1-5 år som går i barnehage i Nordreisa, sett ift. innbyggere 
1-5 år, er 93,1%, fordelt med 85,1% av ett til toåringer og 99,1% av tre til femåringer.  

Ideelt sett står ingen barnehageplasser tomme. Erfaringene fra tidligere år viser at det er behov for å 
ha noen barnehageplasser til tilflyttere som kommer til Nordreisa etter hovedopptaket, men innen 
1.desember samme år. Med bakgrunn i dette vurderer arbeidsgruppen at en sikkerhetsmargin på to 
til tre barnehageplasser avsatt til blant annet minoritetsspråklige barn vil være hensiktsmessig.  

Utdanningsdirektoratets om gruppestørrelser (fra Barnehagefakta):  

For de yngste barna (0–2 år) er den vanligste gruppestørrelsen 9 barn. For de eldste barna (3–5 år) er 
den 18. For aldersblandede grupper er også 18 barn den vanligste gruppestørrelsen. 

Med gruppestørrelse menes hvor mange barn det vanligvis er i de stabile gruppene som en 
personalgruppe har ansvar for. Gruppestørrelse sier ikke noe om hvor mange ansatte det er per 
barn, men om hvor mange andre barn det enkelte barn forholder seg mest til i det daglige. 



 

9 
 

I følge Utdanningsdirektoratet er det stor variasjon i gruppestørrelse. Blant annet ser vi at selv om 9 
er vanligste gruppestørrelse for små barn, har litt over 900 barnehager 14 barn eller flere i 
småbarnsgruppene. For barnehager med over 75 barn er 14 vanligste gruppestørrelse for små barn. 
For barnehager med over 100 barn er vanligste gruppestørrelse 24 for store barn. 

 

Størrelse er ikke avgjørende for om en barnehage holder høy eller lav kvalitet 

I Fafo-rapporten Har barn det bra i store barnehager? konkluderer forskere med at barnehagens størrelse i 
seg selv ikke avgjør barnehages kvalitet. Fafo-rapportens sammendrag og konklusjon:  

Sammendrag fra Fafo-rapporten: 

I dette prosjektet har målet vært å undersøke hvordan barnehagens størrelse, det vil si hvor 
mange barn en enhet rommer, påvirker barnehagetilbudets kvalitet. Norske barnehager har 
tradisjonelt vært små enheter med 30–40 barn, men tendensen de siste årene er at de blir 
større. Andelen barn som går i en stor barnehage med mer enn hundre barn, øker. Dette har 
skapt debatt. Er slike store enheter i stand til å ivareta målene om kvalitet? Har barn det bra i 
store barnehager? Mål for kvalitet i barnehagen er basert på barnehagens samfunnsmandat, 
slik dette er nedfelt i barnehagelovens formålsparagraf. Her fastslås det at barnehagen i 
samarbeid med hjemmet skal bidra til omsorg og lek, læring og danning. Barnehagen har et 
dobbelt mandat, den skal både ivareta barnet her og nå og legge grunnlaget for videre 
utvikling. Det doble mandatet gjør at barnehagene forholder seg til flere ulike 
kvalitetsbegrep. Vi har oppsummert dette i form av fire ulike kvalitetsindikatorer: 
Prosesskvalitet – som vektlegger trygghet og nærhet i relasjoner mellom ansatte og barn. 
Resultatkvalitet – som vektlegger barns tilegnelse av sosiale, praktiske og kunnskapsbaserte 
ferdigheter. Likeverdskvalitet – som vektlegger foreldresamarbeid og at familier uavhengig av 
sosial og kulturell bakgrunn skal kunne ta barnehagetilbudet i bruk. Og strukturkvalitet – som 
vektlegger antall ansatte, ansattes kompetanse, barnehagebyggets beskaffenhet og indre 
organisering, herunder også barnehagens størrelse. Vi har undersøkt hva foreldre og barn, 
barnehagestyrere og ansatte prioriterer høyest av ulike kvalitetsindikatorer, hvor tilfredse de 
er med barnehagetilbudets evne til å levere slik kvalitet, og hvordan størrelse påvirker 
tilfredshet.  

Konklusjon  

Størrelse i seg selv avgjør ikke en barnehages kvalitet. Størrelse spiller sammen med andre 
strukturelle faktorer, som barnehagens indre organisering, ledelse, eierskap, ansattes 
kompetanse og arbeidsstil. Til sammen etablerer disse faktorene forutsetninger for å skape 
kvalitet i relasjoner og resultater. Samtidig er det viktig å understreke at den store 
barnehagen har et særtrekk som skiller den fra mindre enheter: Den store barnehagen må, 
for å skape kvalitet i relasjoner og resultat, ha oppmerksomhet om indre organisering og 
ledelse på en måte som barnehager av mindre størrelse kan klare seg uten. Store enheter 
tilbyr potensielle plussfaktorer som mangfold, fleksibilitet og faglighet, men for at dette skal 
fungere positivt også i praksis, behøves former for fast organisering når det gjelder 
barnegrupper, personale, romløsninger, dagsrytme og aktiviteter. 

 

Beskrivelse av dagens barnehagestruktur 
Det er 8 barnehager i Nordreisa kommune pr 1. august 2021. Fire barnehager er kommunale og fire 
er private barnehager. Fra 1. januar 2022 vil det være 7 barnehager i kommunen. 
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Kommunale barnehager: 

Nye Høgegga barnehage sto ferdig 1. august 2021. Høgegga barnehage var i utgangspunktet planlagt 
godkjent for inntil 72 plasser og skulle romme barn fra gamle Høgegga og Storslett barnehage. Med 
bakgrunn i samlet leke- og oppholdsareal er 
barnehagen godkjent for inntil 96 barnehageplasser. 
Da er kapasitet i garderober og hvilerom hensyntatt. 
Fellesarealer for hele barnehagen kommer i tillegg. 
Samlet leke- og oppholdsareal i Høgegga barnehage er 
på 536 m2. Avdelingene utgjør 366 m2, fellesarealer 
utgjør 145m2. I kommunestyrevedtak PS 36/21 6. juni 
2021 er det ikke åpnet for å ta inn flere barn i Høgegga 
barnehage enn det som var planlagt i utgangspunktet.  

   

Leirbukt barnehage er etablert i 2009 og driftes pr i dag som 
en 2 avdelings barnehage, der en avdeling er en samisk 
avdeling. Avdelingene er fysisk avskilt, men med samme ute/ 
leke område. Leke- og oppholdsareal per barn: 7.8 m², totalt: 
210 m².  Skierri er en samisk/norsk 0- 6 års avdeling med 
plass til 14 barn. Sammakka er 0-6 års avdeling med 18 
barnehageplasser. Avdeling Harvaluokka er en 3-6 års 
avdeling med 18 barnehageplasser som på grunn av nedgang 
i barnetall i Nordreisa kommune ikke er i drift fra 1. august 
2021. 

  

Sørkjosen barnehage ble etablert 21. mars 1978 er 
godkjent for 36 plasser fordelt på to avdelinger. 
Avdeling Ole Brumm er for 0-3 år og Ulv for barn i 
alderen 0-6 år. Godkjent leke- og oppholdsareal per 
barn er 5,5 m², totalt: 150 m²  

  

Oksfjord oppvekstsenter – avdeling barnehage ligger 
25 km nord for Storslett, ved foten av 
Kvænangsfjellet. Barnehagen har 1 avdeling med 18 
plasser for barn i alderen 0 - 6 år. Godkjent leke- og 
oppholdsareal er 117.1 m². I Oksfjord oppvekstsenter 
er barnehagen og SFO organisert sammen. Det vil si at 
barn fra 1. til 4. klasse er på SFO utenom skoletid. 

  

 

 

Private barnehager: 

Nordreisa menighetsbarnehage – Kirkebakken barnehage er en privat barnehage som ble åpnet 5. 
august 2015. Barnehagen er godkjent for 69 plasser over 4 avdelinger. Leke- og oppholdsareal per 
barn er 8.2 m², totalt: 419.3 m². Barnehagen har aktivitetsrom og aktivitetssal i 2. etasje med 
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mulighet for fysisk aktivitet og lek. Nordreisa menighetsråd har fastsatt vedtekter for Nordreisa 
menighetsbarnehage i henhold til Lov om barnehager og forskrifter til denne. 

Tømmernes gårds- og naturbarnehage har et stort fokus på natur og uteliv. Barnehagen ble stiftet 
desember 2006 og startet opp med barnehage 20. august 2007 i midlertidige lokaler på Storslett. 
Høsten 2009 flyttet de i nye lokaler på Tømmernes. Barnehagen har 1 avdeling med 18 plasser fra 0-6 
år. Leke- og oppholdsareal per barn er 8.4 m², totalt: 101 m². Barnehagen legges ned fra 1.1.2022. 

Rotsundelv barnehagedrift – Trollskogen barnehage er privateid og åpnet for første gang 18. april 
2006. Det er 18 barnehageplasser i aldersgruppen 0-6 år. Barnehagen ligger like ved Rotsundelv 
skole, 17 km fra Storslett sentrum. Leke- og oppholdsareal per barn er 7.8 m², totalt: 94 
m². Barnehagen har et stort fellesrom.  

Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage som er etablert i 2006. Barnehagen ligger i 
Snemyr, 5 km fra Storslett sentrum og er for barn i alder 0 - 6 år. Barnehagen eies og drives på et 
idealistisk grunnlag av Reisa Montessoriforening. Barnehagen er godkjent for 24 plasser. Leke- og 
oppholdsareal per barn: 5.8 m², totalt: 87 m² 

 

 

 

Kommunale barnehager tilbyr i dag 154 barnehageplasser, men kan ha en kapasitet på inntil 196 
plasser dersom Leirbukt og Høgegga barnehage utnytter sin kapasitet. Private barnehager tilbyr i alt 
111 barnehageplasser 1.1.2022. 
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Foreldres førstevalg av barnehage de siste fem årene i Nordreisa 
Dette er en oversikt over foreldres førstevalg ved hovedopptak for barnehager de fem siste årene.  

 

Antall førstevalg: 

 

*Før barnehageopptak i 2021/22 ble det varslet nedlegging av en avdeling i Leirbukt bhg og  
dermed var barnehagen fulltegnet før barnehageopptaket. Dette med unntak av ledige plasser i samisk  
avdeling. 
*Trollskogen barnehage er fulltegnet før barnehageopptaket i 2021/22 ved at ingen barn gikk over i  
skolen dette året.  
*I barnehageopptaket 2021/22 tas ikke barn inn i Storslett barnehage, da barnehagen  
er lagt ned fra 01.08.21.  
*Fra 2021/22 er Høgegga nybygd og renovert til en fireavdelings barnehage. 
 
Ikke alle barn får pr i dag innfridd sitt førstevalg. Etter hovedopptak 2021/22 sto fire barn på venteliste til 
Kirkebakken, fem på venteliste til Høgegga og ett barn på venteliste til Leirbukt barnehage.  
Tre av disse ønsket seg fra Høgegga til Kirkebakken. En ønsket seg fra Tømmernes til Leirbukt. 
Fire ønsker seg fra Sørkjosen til Høgegga og en ønsker seg fra Sørkjosen til Kirkebakken. 
  

Driftsutgifter og tilskudd til private barnehager 
Ifølge KOSTRA-tall for 2020 har Nordreisa kommune høyere driftsutgifter i kommunale barnehager 
enn sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 05) 
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Foreldres førstevalg ved hovedopptak for 
barnehager i Nordreisa 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nordreisa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo

2020 2020 2020

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager kr 87 79 77

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,4 10,3 14,2

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 181828 169333 167862

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 73,2 66,3 60,8

Nøkkeltall SSB KOSTRA 2020 Enhet
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Beregningen av tilskudd til private barnehager påvirkes at driftsutgiftene i de kommunale 
barnehagene. Høye driftsutgifter i kommunale barnehager vi utløse høye tilskudd til private 
barnehager. Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang i året, i samsvar 
med forskriften. I Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager heter det: «Kommunen skal 
gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra 
gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære 
barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på 
pensjonsutgifter» 

 

Referanser 
• Lov om barnehager Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdata 

• Kunnskapsdepartementets forskrift som omhandler arealnorm -gitt i rundskriv F-08-06. 

• Forskrift om bemanning i barnehager: Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i 
barnehager - Lovdata  

• Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til 
private barnehager - Lovdata 

• SSB KOSTRA-nøkkeltall om barnehage: KOSTRA Barnehager Nordreisa - Ráisa - Raisi - SSB 

• Telemarksforskning Fasiten for befolkningsprognosene 2020 er klar | Telemarksforsking 

• BASIL/Barnehagefakta Barnehager i Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune - Barnehagefakta.no 

• Udir.no Fakta om barnehager (udir.no) 

• Fafo-rapport 2015:48; Har barn det bra i store barnehager?: https://www.fafo.no/zoo-
publikasjoner/fafo-rapporter/item/har-barn-det-bra-i-store-barnehager-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rundskriv/f-08-2006.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=bemanning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=bemanning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/nordreisa-raisa-raisi/barnehager
https://www.telemarksforsking.no/fasiten-for-befolkningsprognosene-2020-er-klar/
https://barnehagefakta.no/kommune/5428/nordreisa-risa-raisi
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/barnehager_2019/
https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/har-barn-det-bra-i-store-barnehager-3
https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/har-barn-det-bra-i-store-barnehager-3
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Vedlegg: Oversikt over driftskostnader; vedlikehold av byggene, renhold og brøyting for de ulike 

alternativene 

Alternativ Årlige driftsutgifter  

Høgegga barnehage med 96 
barnehageplasser 

 
Ca. kr 650.000   

Leirbukt barnehage med to avdelinger, 
32 barnehageplasser, en norsk og en 
samisk avdeling 

  

Ca. kr 330.000 

Leirbukt barnehage med tre avdelinger, 
to norske og en samisk, 50 
barnehageplasser 

Ca. kr 480.000   

 

Sørkjosen barnehage med en avdeling, 
18 barnehageplasser 

Ca. kr 190.000 

Sørkjosen 2 avdelinger, 36 
barnehageplasser 

Ca. kr 265.000   

Nytt barnehagebygg med tre avdelinger, 
driftsutgifter  

 
Ca. kr 550.000   

Renovering Sørkjosen skole til tre-
avdelings barnehage 

 
Ca. kr 610.000   

Renovering og påbygg ved eksisterende 
Sørkjosen barnehage til tre-avdelings 
barnehage 

 
Ca. kr 600.000   

 

 

 

 

 


