
Til alle politikere i Nordre Land kommune  

         Vest-Torpa 19/10-17  

 

Nå er høsten her igjen og i år som i fjor er Lundhaug barnehage nedleggingstruet.  

Foreldregruppas syn er klart og tydelig; Vi ønsker å beholde barnehagen for barna og for bygda!  

Vi har ingen problemer med å forstå at våre folkevalgte (og rådmann) må snu på kronene, men å legge 

ned Lundhaug barnehage er etter vår mening å spare seg til fant. 

Foreldregruppa har selvfølgelig også full forståelse for argumentasjonen rundt utfordringer med det 

faglige miljøet for de ansatte og det sosiale når det blir så få. Det er vel flere av oss som har brukt mye tid 

på å tenke på hva som er best for barnet? Kort reisevei og tilknytning til nærmiljøet? Eller større 

barnehage med flere leker, flere voksne og flere lekekamerater? Det finnes ingen fasit på alle disse 

spørsmålene.  

Men èn ting er sikkert, barna trives utrolig godt i den lille barnehagen vår! Det har vært en fantastisk 

høst der det har vært rom for å gjøre ting som det ikke er muligheter å få til i en større barnehage. Hele 

barnehagen er delaktig og alle får være med på tvers av alder, dette er også fine verdier å ta med seg 

senere i livet, å kunne omgås både eldre og yngre barn, vise hensyn og ta ansvar. Engasjementet både i 

foreldregruppa og ansatte gjør at det har vært mange fine opplevelser. F.eks. har et av prosjektene vært 

«Jakt». Barna har fått være med på elgjakt, sittet på post, sett på utstyr som blir brukt i jakta. De har 

laget egne børser og gått på jakt i gapahuk/lavvo området hvor det har blitt hengt opp bilder av dyr som 

de kunne jakte på. Tilslutt fikk de se slakting av elg og spise elgburgere. Dette er et prosjekt som ikke 

hadde latt seg gjøre i en større barnehage (ihvertfall ikke så alle barna kunne få være med på 

opplevelsen). Det har også vært mange andre flotte og spennende opplevelser som saueleiting, 

bærplukking osv. der bygda blir brukt. Nettopp dette vi foreldrene ønsket oss at Lundhaug barnehage 

skulle stå for og være, en bygdebarnehage som kommunen kan være stolt over!  

Vi er takknemlige for at det er drift i Lundhaug dette barnehageåret, og er ikke snauere enn at vi ber om 

at nedleggelsen blir utsatt enda ett år. Våren 2018 går det 2 barn over på skolen, vi har fått signaler om 

at det i løpet av 2018 kommer til å begynne flere enn 2 små, som igjen gir et høyere antall plasser. Våren 

2019 går det ut 6 barn fra Lundhaug, hvis ikke antallet søkere til Lundhaug har økt innen den tid er vi 

inneforstått med at nedleggelse er den eneste løsningen. For disse 6 som eventuelt må flytte i ny 

barnehage høst 2018 blir det mange nye omstillinger, først ny barnehage og året etter skole. Ugunstig 

situasjon for disse.  

Barnehageåret 2019/2020 vil det ikke være barn på eldste kullet i Lundhaug slik situasjonen er i dag. Da 

vil eventuelt de barna som skal flyttes gå minimum to år i ny barnehage, dette mener vi er mer gunstig 

enn å bli flyttet siste året før skolestart og bare såvidt bli kjent på en ny plass før man skal over på skolen 

og nok et nytt sted.  



 

Litt om konsekvenser av at Vest-Torpa blir uten barnehage:     

                                                                                                                                        
* Boliger /eiendommer blir mindre attraktive og faller i verdi                                                                              

* Barnefamilier flytter ikke til bygda   

* Lettere å bruke barnehage på Dokka, og dermed også gå på skole på Dokka.  

* Vest-Torpa blir en utkant til Dokka, heller enn en del av Torpa. Som igjen «går ut over» hele Torpa    
som bygd. 

Foreldregruppa er mildt sagt skeptiske til den alternative løsningen som kommunen utarbeider for barna 

våre, nemlig å bygge lavvo/ gapahuk i Mariringen. Mariringen som nest etter Grønvold er Torpas 

kaldeste sted, skal ha uteavdeling!! Hvis vedtaket fattes i desember har kommunen snaut 8 mnd. på seg 

til å bygge gapahuk/lavvo. Det må kanskje ut på anbud? Er det tid nok? Mariringen kommer til å være full 

også barnehageåret 18/19. De ulike avdelingene er ute på skift. Barnehagen plikter å ha tilgang til lokaler 

slik at det er forsvarlig å huse alle barna samtidig ved f.eks. dårlig vær. Det er av hensyn til sikkerhet, 

sanitære forhold og behovet for et stabilt barnehagetilbud. (sitat udir.no) 

Er det forresten parkeringsplasser nok?  

Hvor mye vil dette gapahuk/lavvo prosjektet koste TOTALT? (Kontra å holde døra åpen i Lundhaug ett år 

til?)  

Det er jo også noe underlig at hverken foreldre eller ansatte i Mariringen er informert om denne saken, 

de blir jo i aller høyeste grad berørt.   

Slik vi har forstått det skal ingen «tvinges» til å gå i friluft/uteavdelingen. Hvordan kan dere vite at dette 

ikke blir tvang hvis dere ikke på forhånd har undersøkt hvor mange foreldre som ønsker dette tilbudet og 

vil at barna deres skal gå i uteavdeling? Vi har fått lovnad om at det ikke bare er våre barn i Lundhaug 

som skal plasseres i utebarnehage, men at det er barn fra alle tre hus som ØNSKER å gå i 

utebarnehage/friluftbarnehage som skal få dette tilbudet. Hva hvis ingen ønsker dette tilbudet? De som 

allerede har plass i Mariringen/Solheim fra før kan vel ikke bare bli plassert i uteavdeling på Mariringen 

hvis de ikke ønsker? Hvis ingen ønsker så blir det jo våre barn i Lundhaug som da ikke har noen 

barnehage som blir tvingt til å være i utebarnehage.  

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe dere lurer på, vi er i år som i fjor klare for å stå på for barna, 

barnehagen og bygda!  

 

For foreldregruppa  

Ragnhild Sæteren Thorvaldsen og Ingunn Marie Midthaugen  


