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NEDLEGGELSE AV REGNBUEN KORTTIDSBARNEHAGE 
 

Sammendrag 

Regnbuen korttidsbarnehage er drevet fra 1994. Åpningstiden er gradvis utvidet fra 3 timer 2 

dager per uke til nå å være 5 t 4 dager per uke. Dette henger sammen med timetallet på 

norskundervisningen/ kvalifiseringstiltakene. De fleste kvalifiseringstiltak fordrer nå deltakelse på 

heltid. Derfor er det lite formålstjenlig med et korttids barnehagetilbud knyttet opp mot dette.  

 

Saksframstilling 

Kort historikk 

Oslo AOF drev norskopplæring for innvandrerkvinner i Furuset kirke fra begynnelsen av 1990-

tallet til 2012. De drev også barnepass i starten, men ønsket ikke dette fra 1994. Regnbuen 

korttidsbarnehage ble opprettet i lokaler i Furuset kirke. Opprinnelig ble barnehagen godkjent med 

inntil 60 barn fordelt på to grupper, 3 timer 2 dager per uke. Opptaket ble foretatt lokalt i 

barnehagen og plass tildelt deltakere på norskopplæring i regi av Oslo AOF i Furuset kirke. Det 

var ingen nedre grense i barnas alder. Bemanningen var 1 førskolelærer 7,5 t/u, 4 assistenter 6t/u 

og 2 morsmålslærere (nå tospråklig assistent) 6 t/u.  

 

Antall timer i korttidsbarnehagen har økt i tråd med antall timer i undervisningen. Pedagogisk 

bemanning og øvrig bemanning er regulert etter forskrifter i barnehageloven. Endring i 

bemanningen er flere ganger behandlet i bydelens arbeidsmiljøutvalg og medbestemmelsesutvalg. 

Tilbudet er gratis og er tiltenkt bydelens deltakere i norskopplæringstiltak i regi/ oppdrag fra 

bydelen. Barnehagen ble finansiert ved statstilskudd for barnehager fram til 2011 da 

barnehagesektoren ble rammefinansiert.  

 

Status - økonomi 

Regnbuen korttidsbarnehage har de siste årene hatt inntil 25 barn og en bemanning på 1 

pedagogisk leder og 4 assistenter, alle i 60 %. Åpningstiden er 19 t/u. Barnehagen følger skolens 

ferier. En av faglederne i Alna nord barnehageenhet har lederansvar for barnehagen.  

Fra 2011 ble statstilskudd for barnehager avviklet og rammefinansiering innført. Regnbuen 

barnehage drives av bydelens rammetilskudd for barnehager. Dette tilskuddet dekket ikke utgifter 

til drift av Regnbuen korttidsbarnehage.  
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De siste årene har barnehagen kostet: 

2012 = 182.084 

2013 = 764.070  

2014 budsjettert 690.207 

Kostnaden varierer fordi antall barn per 15.12. hvert år varierer. Det er barn plassert denne dato 

som danner grunnlag for rammetildeling for neste år.  

 

Status barn 

Regnbuen barnehage er tenkt brukt som en transittbarnehage. Opptaket foretas fortsatt lokalt. 

Personalet har motivert foreldre til å søke ordinær barnehageplass. Til tross for dette ser vi at flere 

barn ikke har søkt heldagsplass og følgelig har gått i Regnbuen korttidsbarnehage til de begynte på 

skolen. Retten til barnehage er innfridd når en barnehageplass er tilbudt. Plass i Regnbuen 

korttidsbarnehage vil derfor kunne redusere muligheten til ordinær barnehageplass i 

hovedopptaket. I løpende opptak stiller barn med og uten barnehageplass likt. Det er ikke 

prioritering for barn av foreldre i kvalifiseringstiltak i ordinære barnehager. 

 

Per i dag er det 16 barn i Regnbuen korttidsbarnehage. Av disse bor 7 utenfor bydelen, 2 i Bydel 

Bjerke og 5 i Bydel Stovner. 6 mødre på kurs i regi av NAV, 3 i grunnskole på Helsfyr og for 5 er 

det ikke registrert tiltak.  

 

Vurdering 

Innføring av gratis kjernetid har ført til at deltakelsen i ordinær heldagsbarnehage har økt 

betraktelig, spesielt i de eldste årskullene. Kjennskap til barnehager bidrar også ofte til at yngre 

barn begynner i barnehage. Tilbud om norskopplæring gis nå av Utdanningsetaten. Deltakelse i 

introduksjonsordningen og andre kvalifiseringstiltak er vanligvis på full tid, noe som forutsetter at 

barn har plass i heldagsbarnehage.  

 

Grunnskoleopplæring for voksne er en rettighet og skal gis på en fleksibel måte og tilpasses 

deltakernes behov. Grunnskoleopplæring kan søkes flere ganger per år. Leder av Læringssenteret i 

Bydel Alna antar at det vil kunne være i underkant av fem personer i denne målgruppa som vil 

kunne ha behov for korttidstilbud i påvente av et tilbud i heldagsbarnehage. Det vurderes ikke 

hensiktsmessig å opprettholde et korttidstilbud for en så liten målgruppe.  

 

Dersom resultatet av en eventuell nedlegging viser seg å bli vanskelig for flere familier, kan det 

opprettes et tilbud i samlokalisering med Furuhuset Smart. Dette tilbudet har ledig areal og 

pedagogressurs som vil kunne ta imot inntil 6 barn over 3 år eller 3 barn under 3 år, eller en 

kombinasjon av dette. Dette forutsetter at en assistentstilling i 60 % overføres til dette tilbudet. 

Tilbudet bør kun gis forutsatt at det søkes om heltidsplass og inntil slik plass kan tilbys.  

 

Konsekvenser 

For ansatte 

Det er per dato 5 ansatte i Regnbuen korttidsbarnehage. 60 % stilling som pedagogisk leder og 4 

stillinger som fagarbeidere/assistenter inndras. Pedagogisk leder har sagt opp, og en assistent går 

av med pensjon fra 1.8.2014. Tre assistenter vil kunne tilbys stilling i bydelens barnehager dersom 

saken avgjøres før sommeren. 

 

Barna 

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune hjemler bestemmelser 

om oppsigelse i § 12. Oppsigelse. I siste ledd står: «Bydelsdirektøren kan med 3 måneders varsel 
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fra den 1. eller 15. i hver måned foreta en generell oppsigelse av samtlige barnehageplasser i den 

enkelte barnehage.» 

 

To barn begynner på skolen og 6 barn er allerede tilbudt heldagsplass fra høsten. 

 

Bydel Alna tilbyr bydelens barn plass i ønsket barnehage eller i nærheten.  

Barn som bor i andre bydeler sies opp med bakgrunn i at barnehagen legges ned. Bydel Alna tar 

kontakt med Opptakskontorene i bydelene Bjerke og Stovner og orienterer om situasjonen.  

Barnehagens ansatte eller bostedsbydelene vil være behjelpelig med å søke barnehageplass.  

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

1. Regnbuen korttidsbarnehage legges ned fra 01.10.2014. 

 

2. En stilling med hjemmel som pedagogisk leder i 60 % og 4 stillinger med hjemmel som 

fagarbeidere/ assistenter, alle i 60 % inndras. 

 

3. Ansatte tilbys stillinger i bydelens barnehager. 

 

4. Barn i Bydel Alna som ønsker plass i annen barnehage, tilbys dette fra senest 1.10.2014. 

 

5. Barn i bydelene Bjerke og Stovner ivaretas av disse bydelene. 

 

6. Ved behov vurderes å opprette plasser for inntil 6 barn (6 vekter)19 t/u samlokalisert med 

Furuhuset Smart. 

 

 

 

 

 

Tore Olsen Pran      Ellen Liljedahl 

bydelsdirektør       avdelingsdirektør 

  


