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Anne Iren Falkgjerdet og Bente Eren Beddari frå personalgruppa.
Geir Hauge og Hege Stein frå FAU
Gunn Beate Thorsnes Lefdal, politisk representant
Anne Merethe Kvalsøren, styrar

Styrar Informerte om dei aktuelle områder:
Hagasanden, Hanaskjæren, Salen, Verket tomt 5 og 6, og leikeplassen i Rørslebakkane. 

Salen:
I personalgruppa er Salen nr 1. 
Med desse kommentarane:
Det ligg i skog med ulendt terreng, og mogelegheitar for å vera fysisk aktive. 
Det er gode solforhold der.
Det er ikkje så langt frå barnehagen.
Det er midt mellom barnehagen og eit uteområde som me allereie nyttar oss mykje av; toppen av 
Rørslebakkane.
Barnehagen nyttar ofte leikeplassen i Rørslebakkane, og det er heller ikkje langt til den. Slik vil det 
vera lett å besøkje kvarandre for å oppretthalde kontakten.

Personalet er bekymra for tidsaspektet ved Salen. Ein veit det er vanskelelg å få tak i området og 
fryktar då at det kan ha skjedd fleire endringar ift behovet for barnehage, skulestruktur, vedtekter 
osv. Og at då Raud blir den midlertidige basen i lang tid framover.
Personalet seier òg at friluftspreget på ein avdeling må vera på heile uteområde og i nærliggande 
områder. Då er ein avhengig av å spele på lag med grunneigarar og dei med oss. Det må vera viktig å 
vite før ein bygger noko.
Nærheiten til skulen blir annleis dersom det blir barnehage såpass langt vekke frå skulen. Noko som 
krev meir planlagde besøk og møtepunkt for å sikre at overgangen til skulen blir best mogeleg for 
borna.

For FAU er det òg Salen som er ønskja som nr 1 plassering. Med same argument som personalet.
Dette er difor det SU fremjar som ønska 1.prioritet.

Verket, tomt 5 og 6 + friområde
SU, med representantar for FAU og personalet i barnehagen, fremjar at Verket tomt 5 og 6 er ynskje 
nr 2.
Dette fordi:
Prosessen kanskje kan gå fortare.
Det er eit stort friluftsområde der, med mange gode friluftsområder i umiddelbar nærleik. 
Det er nært sentrum. Med til dømes skulen, som ein viktig samarbeidspart i overgangen 
barnehage/skule.
Det er mykje sol der på sommarhalvåret.
Når ein tenkjer på turar som barnehagen har til Hanaskjæren så blir dette på veg dit, og ein vil slik 
vera lett å besøke for å oppretthalde kontakten med kvarandre.
I forhold til Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv så ynskjer kommunen fleire folk i aktivitet, då 
særleg innan friluftsliv. Dette området ligg lett tilgjengeleg for alle og kan nyttast på ettermiddagar, 
og kan kanskje bidra til auka fysisk aktivitet i samfunnet i Gaupne.
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Men det er lite sol på vinteren, noko som kan gjere det kaldt. Særleg i kombinasjon med elvetrekk 
frå Engjadalselva.
Det er langt frå barnehagen.

Leikeplassen i Rørslebakkane
SU har dette området på 3.plass i rangeringa fordi:
Det ligg i eit område som barnehagen allereie har turar til. Toppen av Rørslebakkane blir mykje nytta 
av barnehagen og ein kan då gå innom friluftsavdelinga på veg til/frå. Ein kan òg då ha eigne 
eksursjonar dit.
Det er gode solforhold der.

Men det er eit område SU meinar ikkje kan definerast som friluftslivområde.
Ein ligg i nærleiken til ulendt terreng og friluftslivområder, men det pregar ikkje uteområdet.
Det er òg midt i eit byggefelt, og slik kan ein ikkje ha den profilen ein ynskjer.

Hagasanden
SU har dette området definert som uaktuelt.
På grunn av plassering. Det er lite sol, kaldt og nær elva og flaumfare.

Hanaskjæren
SU har dette området definert som uaktuelt.
Det er langt vekke frå barnehagen, det er lite sol der om vinteren, det er langt for foreldre å 
levere/hente og det ligg i eit område ein ynskjer å behalde som naturleikeplass slik det framstår no.

Kommentarar:
Det er viktig for SU å presisere at ynskjet til foreldre og personal heile tida har vore at ein jobbar mot 
ein friluftslivbarnehage.
Då ynskjer ein eit fullverdig barnehagebygg i eit friluftslivområde. Og gjerne med tilgang til fleire 
ulike element.
Dette fremjar fysisk og psykisk helse.
Dette kan gjere oss til ein attraktiv barnehage for born, foreldre, tilsette og for studentar og 
samarbeidspartar.
Me er no Høgskulebarnehage og har eit nært samarbeid med Høgskulen og vil slik kunne dra oss 
nytte av kunnskap i fasen på å bygge ein friluftsavdeling, og med utforming av uteområde. Som slik 
igjen kan gjera oss til ein samarbeidspart etter perioden som Høgskulebarnehage er over.
Me er òg med i eit prosjekt som handlar om fysisk aktivitet som fremjar evna til å ta i mot lærdom i 
skulealder. I samband med dette får me studieplassar til personalet for å få formell, auka 
kompetanse på dette området. Å få på plass ein friluftslivavdeling vil slik vera eit kvalitetsløft på 
barnehagen.
Personalet i Gaupne barnehage tenkjer at utifrå dei erfaringane ein har gjort inneverande år, med å 
ha dei eldste samla på ein avdeling, så er det det ein ynskjer vidare.
Dette òg sett i lys av kva Line Melvold og prosjektet til Luster kommune ang psykisk helsefremjande 
miljø seier; dei ulike aldrane treng ulike leikemiljø. Og det ser me at i barnehagen no. Leikemiljøa er 
tilpassa den alderen som er på dei ulike avdelingane. Det gjer at leiken blir meir kvalitetsprega.
Overgangen til skulen vil vera viktig å priortiere for den eldste gruppa uansett kvar dei er. Dette er 
viktig for trivselen på skulen, og tryggheiten.
Ved ein rulleringsmodell vil det opplevast som mange brot i kvardagen til borna, og dei har ingen 
"fast" base. Det er ikkje i tråd med tanken om psykisk helsefremjande miljø.
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