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Protokoll 5/09 
 
 
Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00-18.00  
  

 

   
Etter møtet var komiteen på befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5  
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram en person til åpen halvtime. 
 
Magnus Drogseth, Grünerløkka Skateboardklubb, ønsket å bygge en skateboardrampe på 
Grünerløkka, fortrinnsvis i området langs Akerselva. Han ba om politisk støtte til prosjektet. 
En rampe på 10 x 10 meter vil koste anslagsvis 70.000 kroner.  
 
Opprop 
Til stede: Tore Aasheim (SV) leder, Kari Aasebø (V) nestleder, Trond Helge Hem (A), Nina 
Græger (A), Ragnar Leine (R)  
 
Forfall: Anniken Haugli (H), Njål I. Fodnes (F) 
 
I stedet møtte: Ulf Granli (H)  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Saker behandlet under møtet: 
 
Innmeldte spørsmål fra R: 
 
Spørsmål vedr. ny barnehage i Nedregate 3/5: 
Det viser seg at brukstillatelse for Nedregate 3 til Nedregate 5 ikke er gitt. PBE har ikke gitt 
tillatelsen pga. "mangler knyttet til brann- og barnesikring”, og PBE "gjør oppmerksom på at 
all drift av barnehage ikke tillates før midlertidig brukstillatelse foreligger." Foreldre som har 
stilt spørsmål om dette skriftlig (datert 26.8.09) har ikke fått svar på sine henvendelser. 
Foreldrene hevder også at de kun fikk en dags varsel på flyttingen til den nye avdelingen, uten 
at de hadde hatt muligheten til å se på lokalene først. Barnehagelokalene er tatt i bruk før 
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brukertillatelse er gitt. Mangler knyttet til brann- og barnesikring kan være alvorlige mangler, 
som i verste fall kan få alvorlige konsekvenser. 
 
Spørsmål 1. Rødt ber om at OMK får en orientering om hva Administrasjonen gjør mens de 
venter på brukstillatelsen i Nedregate 3/5? 
 
Svar: Midlertidig brukstillatelse er videreført fra og med 31. august 2009. 
 
Spørsmål 2. Hva vil Administrasjonen gjøre for å bedre dialogen til foreldrene i Nedregate 
3/5? 
 
Svar: Det er sendt ut brev til alle foreldrene og invitert til foreldremøte. 90 % av de som 
bruker tilbudet i Nedre gate er fornøyd. 
  
Spørsmål vedr. flytting av Rodeløkka barnehage: 
Den 3. august 2009 fikk ansatte og foreldre beskjed om at de skulle flytte til Sofies Minde den 
7. august. Det viste seg at mye ikke var klart den nye midlertidige barnehagen.  
 
Det er også startet opp tre nye avdelinger på Sofies Minde i en barnehage som egentlig ikke 
eksisterer. Det mangler kvalifisert pedagogisk personale i disse avdelingene. Med så mange 
nye barn i en barnehage vil det være ekstra behov i forhold til tilvenning med mange barn 
samtidig, og ekstra faglig veiledning til de ansatte. Foreldrene klager på manglende 
informasjon og involvering. 
 
Spørsmål 1. Hva vil Administrasjonen gjøre for å få rettet opp i de mangler og krav som 
gjenstår så raskt som mulig? 
 
Svar: Det er beordret inn enhetsleder i Sophies Hage. Driften er forskriftsmessig og bydelen 
har tett oppfølging med Omsorgsbygg.   
 
Spørsmål 2. Hvordan løses utfordringene med mangel på pedagogisk personale og behov for 
tilvenning og veiledning? 
 
Svar: Det er riktig at bydelen mangler førskolelærere og det er vanskelig å rekruttere fra 
denne gruppa. Det ansettes barne- og ungdomsarbeidere eller personer med annen 
høyskoleutdanning på dispensasjon for ett år av gangen. Bemanningen er ikke redusert verken 
i Sophies Hage eller andre barnehager.  
 
Spørsmål 3. Hvordan vil Administrasjonen bedre informasjonen og involveringen til 
foreldrene? 
 
Svar: Det ble avholdt foreldremøte for 14 dager siden. Foreldre og bydel er enige om videre 
prosess, blant annet tett samarbeid mellom SU-leder og enhetsleder. Det henges opp 
informasjonsskriv i barnehagen hver uke.  
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Sak 14 /09  Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
2. juni 2009 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent med følgende merknad fra R til sak 13/09: Ragnar Leine (R) 
ba Ulf Granli (H) om å orientere komiteen om sitt forhold til Næringsrådet og 
Arrangementservice AS, og å vurdere sin habilitet ut fra dette. Ulf Granli er styremedlem i 
Næringsrådet og daglig leder i Arrangementservice AS. 

Sak 15 /09  Bemanning i private barnehager 
 
Vedtak:  
Kari Aasebø (V) lager forslag til uttalelse i saken til komiteens neste møte. 

Sak 16 /09  Resultat, brukerundersøkelse i barnehagene 2009 
 
Spørreskjema med fordeling av svar fra brukerundersøkelsen ble omdelt på møtet.  
 
Resultat fra brukerundersøkelsen 
I juni 2009 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i kommunale og private barnehager i 
bydel Grünerløkka. Brukerundersøkelsen ble sendt ut til foresatte til 1878 barn. 726 har 
besvart undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 39% . Svarprosenten er lavere enn 
ønskelig. Av hensyn til validitet og tolking av resultater bør svarprosenten i henhold til 
brukermanualen være minst 50%. Lav svarprosent innebærer at resultatene bør tolkes med 
varsomhet. Tidligere brukerundersøkelse fra 2007 gir mulighet for sammenligning. Ved 
sammenligning ser det ut til å være relativt små avvik og endringer i tilbakemeldingene, noe 
som tyder på at resultatene er konsistente tross lav svarprosent. Flertallet av de som har 
besvart undersøkelsen er foresatte til barn over 3 år med norsk som morsmål. Undersøkelsen 
er ikke oversatt til andre språk enn norsk. Det er ingen signifikante forskjeller når det gjelder 
barnets kjønn.  
 
Det er en mulighet for at undersøkelsestidspunktet kan ha påvirket svarprosenten negativt. 
Brukerundersøkelsen kom tett opp mot sommerferien, med gjennomføring i perioden 4.- 17 
juni. Det er også mulig at foresatte til barn som slutter i barnehagen til sommeren har unnlatt å 
svare. Samtidig er det faktorer som tyder på at den lave svarprosenten kan skyldes 
feilmarginer i datasystemet til bedrekommune.no. En indikator på dette er at svarprosenten 
har sunket etter at den oppinnelige svarfristen 17. juni utløp, selv om fristen ble utvidet og 
man vet at det er lagt inn flere svar både manuelt og på nett i ettertid.  
 
Generelle tendenser  
Brukerundersøkelsen er inndelt i 8 hovedkategorier med underspørsmål. Brukerne kan skåre 
hvor fornøyd de er med barnehagetilbudet på en skala fra 1- 6, der 1 er lite godt fornøyd og 6 
er svært godt fornøyd. På alle etterspurte områder skårer barnehagene i bydelen mellom 3, 9 
og 5, 3 poeng, med et snitt på 4, 7. På hovedområdene trivsel og respektfull behandling ligger 
bydelens barnehager over eller på samme nivå som landsgjennomsnittet.  
 
Høyest skår 
Undersøkelsen viser at foresatte i bydelens barnehager i hovedsak er godt fornøyd med 
barnehagetilbudet de får. I følge undersøkelsen er brukerne mest fornøyde med barnets 
sosiale utvikling, personalets omsorg og respektfulle behandling, samt opplevelsen av at 
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barnet blir tatt på alvor og trives og har det gøy i barnehagen. På alle disse områdene ligger 
barnehagene i bydel Grünerløkka over landsgjennomsnittet. Foresatte er også godt fornøyd 
med åpne- og lukketidspunkt i barnehagen. Alle disse områdene skårer 5 eller høyere på 
skalaen.  
 
Undersøkelsen viser at de foresatte også er godt fornøyde med de ansattes kompetanse til å 
gjøre en god jobb, med samspillet mellom voksne/ barn og opplevelse av godt vennskap med 
andre barn- og de opplever selv å bli tatt på alvor av personalet. På disse områdene ligger vi 
på landsgjennomsnittet, og også her skårer vi 5 eller høyere. Barnehagene i bydelen ligger 
også på landsgjennomsnittet når det gjelder de ansattes kompetanse til å gjøre en god jobb 
(4,8) og gi foresatte informasjon om barnet (4,4). 
 
Lavest skår 
Brukerne av bydelens barnehager er i minst grad fornøyd med mattilbudet i barnehagen. Her 
skårer vi 3, 9. Dette er imidlertid et helt poeng høyere på skåren enn i 2007 (2,9). Dette er det 
eneste området i undersøkelsen med skår under 4. Ellers gir brukerne lavest skår (under 4, 5) 
på områdene brukermedvirkning (4,3), informasjon (4,4) og fysisk miljø (4,1).  
 
På alle øvrige områder som ikke er kommentert spesielt skåres barnehagene mellom 4, 1 og  
4, 8. I snitt skårer barnehagene i bydelen 4, 7 på skalaen, mot et landsgjennomsnitt på 4, 8. 
 
Utvikling siden 2007 
Sammenlignet med tall fra 2007 tyder undersøkelsen på at brukerne er noe mer fornøyd med 
kategoriene resultat for brukerne, trivsel, tilgjengelighet og fysisk miljø. Områdene 
brukermedvirkning, respektfull behandling, informasjon og generell tilfredshet har vært 
stabile siden forrige undersøkelse. Det er imidlertid små variasjoner, som oftest bare 0,1 
poeng over forrige måling. Ingen av kategoriene skårer lavere enn forrige undersøkelse i 
2007.   
 
Private i forhold til kommunale barnehager 
Det er en tendens til at de kommunale barnehagene jevnt over skårer noe lavere enn de private 
barnehagene i bydelen. Dette gjelder på alle områder med unntak av tilgjengelighet. 
Variasjonen ligger mellom 0,1 og 0,4 poeng lavere.  
 
Totalresultat for private og kommunale barnehager i bydel Grünerløkka, 
landsgjennomsnitt og 2007- tall: 
 
Område 2009 2007 Snitt land 2009 
Resultat for brukerne 4,6 4,5 4,8 
Trivsel 5 4,9 5 
Brukermedvirkning 4,3 4,3 4,4 
Respektfull behandling 5,2 5,2 5,1 
Tilgjengelighet 5 4,9 5,2 
Informasjon 4,4 4,4 4,5 
Fysisk miljø 4,1 4 4,4 
Generelt 4,8 4,8 4,9 
Snitt totalt 4,7 4,6 4,8 
 
Brukerundersøkelsene følges opp i den enkelte barnehage i dialog med ansatte og foresatte. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
OMK tar saken til orientering 
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Vedtak:  
Saken tatt til orientering. 
 
  
 
Oslo 8. september 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
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