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Hei
Jeg er stolt daglig leder i Tusenfryd barnehage SA på Stranda. Tusenfryd barnehage er en privat, enkeltstående,
foreldreeigd barnehage med 72 barnehageplasser. I 25 år har foreldre og ansatte sammen bidratt til en trygg og
god oppvekstarena for barna, og en trygg og god arbeidsplass for de ansatte. I nært samarbeid med de kommunale
barnehagene har vi sammen utviklet gode, pedagogiske tilbud til barna i Stranda kommune.
Vi opplever gode søkertall og har venteliste med familier som ønsker å komme til vår barnehage.
Personalet er dedikerte og kompetente. Styret i barnehagen er veldig positive til kompetanseheving av
personalet, og de har vert pådrivere for å få personalet til å ta deltids‐ / og arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning. Noe som har gjort at vi ikke har hatt problemer med å få nok pedagogisk bemanning. Vi
er også prasksisbarnehage for studenter fra Høyskolen og ser på barnehagen vår som en innovativ og lærende
organisasjon.
Etter innføring av pedagog‐ og bemanningsnorm har barnehagen driftet med underskudd de siste årene i påvente
av full finansiering av normen. Vi har brukt av oppsparte midler som skal gå til oppgradering av uteområdet og
vedlikehold av bygg. Dette må settes på vent mens vi håper på at vi kommer oss gjennom også denne perioden.
Kutt i pensjonstilskudd vil føre til at det som nå gjør oss til en god barnehage med stabilt personale, vil forsvinne.
Vi må gjennomføre kutt i personalet til minstekravet, si opp kjøkkenhjelpen, kutt i vikarbruk, utsette vedlikehold
av bygg, utsette oppgradering og fornying av uteområdet, kutt i utflukter og kutt i kompetanseheving. Vi er
bekymret for vår eksistens men vi fortsetter å gjøre det vi kan best, tilpasse oss stadig nye og uforutsigbare
rammer for driften av barnehagen vi elsker.
Etter 25 år som oppvekstarena i kommunen vår oppleves det nå som å bli dolket i ryggen av regjeringen! Vi har
kjempet for barna i vår barnehage på så mange måter og gjennom så mange system. Vi har vært barnas
ambassadører. Vi har gjort det med tryggheten om at vi sammen med de som gir oss våre retningslinjer og rammer
har hatt en felles forståelse av ‐ og et felles ønske om «tidlig innsats» og «god barndom» for disse barna. Nå ser
det ut til at regjeringen vil oss til livs og ikke er på vårt lag lenger.
Men dere skal vite at vi ønsker å være her!! Vi ønsker å være en viktig oppvekstarena for barna på Stranda også de
neste 25 årene! – Og vi håper vi er ønsket!
Med vennlig hilsen
Gro Anita Rjånes
Daglig leder
Tusenfryd barnehage SA
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