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Protest mot tvangsflytting av barna i Sommerfryd barnehage til mindre lokaler 
 
Henviser til vedlagte informasjonsbrev vi foreldre og foresatte i Sommerfryd barnehage har fått fra 
barnehagestyrer, Nina Holter, 8. februar vedrørende innflytting av Åkeberg barnehage til 
Sommerfryd barnehages nåværende lokaler i Etterstadsletta 56. 
 
På vegne av foreldrene til barna i Sommerfryd barnehage så vil jeg med dette protestere på vedtaket 
om at Åkeberg barnehage skal flytte inn i lokalene som Sommerfryd barnehage bruker i dag da dette 
medfører at barna i Sommerfryd barnehage dermed blir stuet sammen på et mye mindre område 
enn nå, faktisk mer enn halvering.  
 
Protesten bes behandlet i Gamle Oslo bydelsutvalg på det kommende møtet 7. mars. 
 
Barna har allerede relativt liten plass og når de nå får enda mindre plass så mener vi at dette strider 
med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager. 
 
Her er noen viktige faktaopplysninger i saken: 

 Lokalene på Etterstadsletta 56 er lokaler som barnehager bruker mens deres egne lokaler er 
under oppussing/restaurering/ombygging. 

 Åkeberg barnehage skal restaureres og i mai skal barna flytte til Etterstadsletta 56. 

 Sommerfryd barnehage skal flytte fra Etterstadsletta 56 i august. 

 Sommerfryd barnehage skulle egentlig ha flyttet tilbake til opprinnelige lokaler i Hagegata 29 
nå i vinter men det har blitt utsatt grunnet brann i blokken hvor barnehagen holder til.  

 Hvis Åkeberg barnehage flytter inn på Etterstadsletta 56 mens Sommerfryd barnehage er der 
så må barna i Sommerfryd stues sammen på et mye mindre område enn hva som er 
beregnet til. 

 Det er tillatt med 82 barn i Sommerfryd barnehage fordelt på 36 i grupper 1-3 år og 46 over. 

 Det er tillatt med 99 barn i Åkeberg barnehage fordelt på 39 i småbarnsavdelinger og 60 i 
storbarnsavdelinger.  

 
Det er en alvorlig brist at foreldrene ikke tidligere har blitt informert om at endringene skal finne sted 
ettersom det betyr at foreldrene er blitt nektet muligheten til å påvirke avgjørelsen. 
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Lov om barnehager sier bl.a. at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med barnas foreldre kunne 
ivareta barnas behov for omsorg og lek. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med barnas 
foreldre kunne ivareta barnas behov for omsorg.  
 
§ 7 i barnehageloven sier at barnehagen skal drives innenfor loven og at kravene til areal må 
tilfredsstilles, vi mener at den planlagte flyttingen av barna i Sommerfryd barnehage inn på et mindre 
område helt klart bryter med denne paragrafen. 
 
Dersom barna ikke får nok plass så kan det føre til utfordringer når barna leker, som kan føre til at de 
ikke får de lekene de trenger, hvilket igjen vil kunne føre til konflikter mellom barna. 
 
Vi vil trekke frem punkt i "Handlingsplan for barnehagene" som er utarbeidet av Oslo kommune for 
bydel Gamle Oslo. 
Det fysiske miljøet skal være utformet slik at det bidrar til barnas trivsel, kreativitet, nysgjerrighet, 
utfordring, lek og læring. 
 
Det er trangt nok i seg selv for barna i Sommerfryd barnehage i de nåværende lokaler men når disse 
barna nå skal stues inn på ett område så blir arealet dermed halvert. 
 
Vi mener videre at ettersom miljøet skal ivareta barnas behov for trivsel, kvalitet, lek og læring så er 
flyttingen av barna på mindre lokaler et brudd med dette. 
 
§§ 1, 2, 7, 9 og 10 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager kommer til anvendelse i denne 
saken.  
 
§7 sier at barnehagen skal drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og 
sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte. 
 
Vi mener at det blir brudd på § 7 hvis det blir for mange barn inne på et lite område. 
Trivselen til barna blir dårligere hvis de blir tvunget til å leke oppå hverandre og det kan føre til 
uenighet mellom barna som igjen kan føre til konflikter. 
Når det i tillegg ikke blir den samme naturlige adskillelsen av små og store barn så vil de ansatte 
måtte bruke mer tid på konfliktløsninger istedenfor lek, moro og pedagogiske oppgaver. 
 
§10 mener vi også at det blir brudd på hvis vår protest ikke blir tatt til følge ettersom den sier at 
barnehagen skal drives slik at ulike behov for aktivitet og hvile ivaretas. 
For slik situasjonen vil bli hvis endringen gjennomføres er at mange flere barn må sove/hvile inne på 
samme område hvilket jo er en utfordring ettersom de har ulike behov for hvile og det kan bli 
forstyrrelser for de som trenger mer hvile.  
Videre er det overveiende sannsynlig at de litt eldre barna vil ha et litt høyere aktivitets- og støynivå 
enn hva de mindre barna er vant til og det vil også medføre til at det blir utfordringer med at et 
tilfredsstillende behov for hvile blir ivaretatt. 
 
Selv om meningen er at store og små barn skal holdes adskilt så kan vi ikke se at det kan 
gjennomføres uten at dører må holdes lukket og at de ansatte må bruke mer tid til å passe på enn å 
utføre pedagogiske oppgaver. 
 
Ved spising så vil det også bli større utfordringer enn hva som er tilfellet nå og når man vet at det er 
enormt viktig at barna får basislæring om hvordan man skal oppføre seg ved bordet så er det meget 
uheldig hvis endringen gjennomføres og barna blir tvunget til å bli mange flere i et større aldersspenn 
enn hva som er ønskelig. 



Foreldrene blir således pålagt å utføre flere deler av den daglige opplæringen enn hva som er i 
henhold til barnehageloven og handlingsplan for barnehagene. 
 
Barna våre er den viktigste ressursen i samfunnet og dersom endringen om at barna skal flyttes inn 
på et mindre lokale gjennomføres så vil belastningen bli flyttet over til foreldrene ettersom barna 
ikke får utfolde seg og utvikle seg på normal måte eller hva som er i henhold til handlingsplanen eller 
informasjon fra departementet. 
 
Foreldrene til barna i Sommerfryd barnehage er informert om at vedtak er fattet om at Åkeberg 
barnehage skal flytte inn på Etterstadsletta 56 og at det ikke er noe å gjøre med det, men vi er helt 
uenige i vedtaket, kan ikke godta det og ber om at OKN og BU fatter vedtak om endring i saken. 
 
Selvfølgelig ønsker vi at alle barn skal få fine lokaler og har forståelse for at Åkeberg barnehage skal 
restaureres, men når lokalene til Sommerfryd barnehage ikke har blitt ferdige til det tidspunktet som 
vi foreldre og foresatte hadde blitt forespeilet så kan ikke barnehagens eiere bare tvinge barn ut av 
deres nåværende lokaler. 
Vi finner det likeledes at det er et brudd på handlingsplanen når foreldre og foresatte ikke blir 
informert om endringene i god tid og få uttale seg i saken før endringer vedtas av barnehagenes 
eiere. 
 
Vi mener at det er noen alternativer til løsning på vedtaket om at Åkeberg barnehage skal flytte inn i 
de lokalene som Sommerfryd barnehage disponerer på Etterstadsletta 56. 
 

1. Flyttingen av Åkeberg barnehage utsettes til det tidspunktet som Sommerfryd barnehage kan 
flytte tilbake til opprinnelig adresse i Hagegata 29. 

2. Arbeidet i Sommerfryd barnehages lokaler skyndes på slik at lokalene står ferdig til at 
Åkeberg barnehage flytter inn på Etterstadsletta 56 i midten av mai. 

 
Ber om at protesten blir behandlet i bydelsutvalget 7. mars og komiteen for oppvekst, kultur og 
nærmiljø tirsdag 26. februar hvor vi vil møte til åpen halvtime for å fremme våre argumenter. 
 
Ber derfor om at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: 

a) "Barn er samfunnets viktigste ressurs som må tas godt vare på, så Bydelsutvalget vil ikke 
tillate at barn i Sommerfryd barnehage får mindre areal pr. barn enn det som den vedtatte 
arealnormen tillater. 

b) Bydelsutvalget godkjenner ikke at barna i Sommerfryd barnehage flytter inn på et mindre 
område enn dagens område i den gjenstående tiden av oppholdet ved Etterstadsletta 56. 

c) "Bydelsutvalget vil reversere vedtak om at Åkeberg barnehage skal flytte inn i lokalene som 
Sommerfryd barnehage bruker i dag så lenge Sommerfryd barnehage bruker lokalene". 

d) «Bydelsutvalget mener at Åkeberg barnehage ikke begynner flyttingen til Etterstadsletta 56 
før Sommerfryd barnehage er flyttet.  

 
 
Sigurd Fredeng 
Talsperson for barna i Sommerfryd barnehage 
 
Vedlegg: 
Viktig informasjon fra Sommerfryd barnehage til foreldre og foresatte, datert 8. februar 2013 
 
 
Kopi: 
Sommerfryd barnehage v/barnehagestyrer Nina Holter  



Åkeberg barnehage v/barnehagestyrer Hanne Marit Øiamo 
Christiania Barnehageenhet v/enhetsleder Tom Andresen  
Lasse Østmark, Bydelsdirektør i Bydel Gamle Oslo  
Silje Winther, bydelsleder Gamle Oslo  
Komitemedlemmer i OKN i Gamle Oslo 
Gruppeleder ved Gamle Oslo sine politiske partier 


