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EKSTRA MIDLER TIL UTELEKEPLASS OG VIKARER I BARNEHAGER
Sammendrag:
I bydelsutvalget 19.06.2014 budsjettjusteringer, sak 28/14 ble det vedtatt å bevilge kr 500 000 til
vikarer i barnehagen og kr 500 000 til vedlikehold på utelekeplass. BU har i sitt verbalvedtak bedt
om en evaluering og oppdatering om dette. Denne saken gir en oppdatering.
Saksframstilling:
Det ble fattet to vedtak i budsjettet:
1) Vedlikehold av kommunale barnehager i Bydel Alna
Bydelsutvalget viser til dialogmøtene de siste årene og BU-sak 34-2014 om vedlikehold av de
kommunale barnehagene i Bydel Alna. Vi ser at det er et visst vedlikeholdsetterslep og det settes
av kr 500 000,- til å utbedre uteområdene, som er bydelens ansvar. Gruppelederne forelegges en
sak som viser hvilke barnehager som foreslås oppgradert innen uteområdene i 2014. Det legges
fram en sak for BU seinere i år som viser behovet for midler til dette i 2015 budsjettet
2) Vikarmidler til kommunale barnehager i Bydel Alna
Bydelsutvalget viser til dialogmøtene de siste årene og BU-sak 33-2014 om vikarmidler i de
kommunale barnehagene i Bydel Alna. Bydelsutvalget er opptatt av tilstrekkelig med ansatte på
jobb til en hver tid i våre kommunale barnehager. Vi ser at det er forholdsvis store sykefraværstall
i barnehagene og at det også er store forskjeller barnehagene i mellom. Her bør bydelen høste av
de gode erfaringene vi har fra de barnehagene som har god utvikling på sykefraværstall.
Bydelsutvalget ønsker et forsøk på å sette av mer penger til vikarmidler og at det settes av kr
500 000,- til dette. Hensikten er å benytte disse ekstra midlene på 4 til 6 barnehager, for å se om
dette vil påvirke sykefraværet. Gruppelederne forelegges en sak som viser hvilke barnehager som
foreslås tatt med i dette prøveprosjektet. Det er viktig at dette evalueres og BU ønsker en sak om
dette, og holdes oppdatert på forsøket.
Det orienteres her om følgende:
1. Vedlikehold av kommunale barnehager
Til vedlikehold av utelekeplass har bydelen valgt å prioritere utskifting av tømmerstokker rundt
sandbasseng i 14 barnehager:
I Alna sør barnehageenhet omfattes barnehagene:
Lohøgda, Smalvollskogen, Stjernemyra, Solfjellet og Teisen Vest
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I Alna midtre barnehageenhet omfattes barnehagene:
Furua, Lindebergstua, Lindebergskogen, Plassen, Trosterud senter, Fagerholt og Stubberudlia
I Alna nord barnehageenhet omfattes barnehagene:
Lia og Linjen.
Det er foretatt innhenting av pristilbud, og arbeidet skal være gjennomført i løpet av oktober 2014.
I tillegg er noe av midlene brukt til sikring av lekeplassutstyr som ble flyttet fra Furuhuset til
Østausa, Kurland, Furustien og Linjen barnehage.
2. Vikarmidler til kommunale barnehager
De ekstra vikarmidlene blir brukt på følgende måte:
1) Tre barnehager skiller seg ut ved sykefravær over 20 % over flere år.
Dette gjelder barnehagene: Plassen, Karihaugen og Stjernemyra.
Disse barnehagene har hatt høyt sykefravær over lang tid og en har opp mot 29 % langtidsfravær.
To av barnehagene har også høyt korttidsfravær som bl.a. begrunnes med å være slitasje- og
stressrelatert.
Hver av de tre barnehagene får tilført 1 ekstra ressurs ut over det faste personalet i en periode midt
på dagen da personalbehovet er størst. Det er inngått kontrakt med Personalhuset om tre vikarer,
hver i 80 % stilling, for perioden 01.09. t.o.m. 19.12.2014. Ressursene fordeles i utgangspunktet
på en person i hver av de tre barnehagene, med mulighet for omdisponering og endringer ut fra
behov i den enkelte barnehage.
2) Av de resterende midlene er avsatt kr 40 000 til hver enhet til bruk av vikar ved
akuttbehov.
I barnehageenhet nord fordeles disse sentralt fra enheten, Midtre barnehageenhet har prioritert
Furua barnehage p.g.a. høyt sykefravær over lang tid, og barnehageenhet sør har valgt hovedfokus
på Teisenparken barnehage som også har hatt høyt sykefravær over lang tid.
Ved å disponere de ekstra midlene på denne måten vil det kunne gi erfaringer fra to ulike
fordelingsmodeller. Resultatenhetsledene vil følge spesielt opp de barnehagene som får tilført
ekstra ressurser og bruke erfaringene som blir gjort inn i det videre arbeidet med å redusere
fravær. Første evalueringsmøte er i oktober.
På grunn av generelt høyt fravær i bydelens tjenester over flere år har bydelsdirektøren satt ned en
prosjektgruppe som skal utarbeide premissgrunnlag for arbeid med nærværsledelse. Erfaringene
som blir gjort ut fra de ekstra ressursene til vikarmidler i barnehagene vil inngå i det videre
arbeidet rundt dette temaet.
BU vil bli holdt oppdatert om evaluering og oppfølging.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar sakene om oppfølging av ekstra midler til utelekeplass og vikarer i kommunale
barnehager til orientering.
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