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1. Involvering 
I arbeidet med barnehagebehovsplanen har fagstab oppvekst barn og unge, 
Eiendomsselskapet KF og budsjett og analyse vært involvert. 
 
2. Lovgrunnlaget og vedtak fattet av bystyret  
 
Lov om barnehager  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64) 
 

• Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder 
som er bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal 
tilpasses lokale forhold og behov.  

• Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, og som har søkt innen fristen, har etter søknad rett til å få plass i 
barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.  

• Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.  
• Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av 

kommunen(((Søknadsfrist for samordnet opptak i Sandnes er 1. februar hvert år))). 
 
 
Sandnes bystyre har vedtatt at barnehageutbyggingen skal dimensjoneres for å sikre plass til 
barn med barnehagerett. Sandnes kommune har siden 2008 innfridd dette kravet.  
 
3 Barnehagedeltagelsen i 2014 

3.1 Fra foreløpige Kostratall: 

Aldersgruppe Dekningsgrad Landsgjennomsnitt 

0 år 3,9 % 4,0 % 

1-2 år 76,7 % 81,0 % 

3-5 år 94,6 % 97,1 % 

 

3.2 Barn som hadde barnehageplass i Sandnes pr. 1.1.2015 : 

Kommunale barnehager 2339 

Private barnehager 2593 

Totalt 4932 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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3.3 Befolkningstall og antall barn med barnehageplass pr. 1.1. 2015 i aldersgruppen 0-6 år 

 
Folkemengde 

Barn med 
bhg.plass 

Andel med 
plass 

0 år 1101 43 3,9 % 

1 år 1095 717 65,5 % 

2 år 1115 978 87,7 % 

3 år 1142 1067 93,4 % 

4 år 1176 1114 94,7 % 

5 år 1079 1031 95,6 % 

6 år 1076 3 0,3 % 

 

4. Finansiering  
Kommunen har ansvaret for å bygge ut et tilstrekkelig antall barnehageplasser. Fra 
01.01.2011 fikk kommunen ansvaret for finansiering av alle barnehagene i kommunen og 
tilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet. Privat barnehager skal finansieres likt som 
kommunal barnehager, dvs. samme tilskuddet per barnehageplass som en kommunal 
barnehageplass koster. 

Rådmannen har hele tiden bemerket at rammetilskuddet ikke tar hensyn til kommunens 
vekst, da befolkningstallet oppjusteres etterskuddsvis. I tillegg ble rammetilskuddet 
nedjustert på bakgrunn av endringer i regler om kontantstøtte som skulle tilsi behov for 
færre barnehageplasser. Det er lavere barnehagedeltakelse blant de minste barna. Dette tar 
en hensyn til når en beskriver behovet. Dette fører imidlertid til usikkerhet i hvert 
hovedopptak om kommunen har opprettet mange nok plasser. Dekningsgraden (hvor mange 
barn i Sandnes som tar i mot barnehageplass i prosent av det totale barnetallet) økte med 
1,4 % i Sandnes fra 2013. 

 

4.1 Telletidspunkter 

Bystyret har vedtatt et ekstra telletidspunkt i september i tillegg til telletidspunktet ved 
årsmelding for barnehagene per 15. desember. Begrunnelsen for å ha et ekstra 
telletidspunkt er å sikre god utnyttelse av eksisterende barnehageplasser. 
 

Et ekstra telletidspunkt vil gi barnehagene tilskudd for den reelle fordelingen mellom små og 
store barn gjennom hele året, da det erfaringsmessig er endringer av fordelingen store og 
små barn ved nytt barnehageår. Samtidig oppmuntres barnehagene til å fylle opp de ledige 
barnehageplassene ved hovedopptaket og dermed bidra til at kommunen oppfyller 
barnehageretten.  
 

Både i 2013 og 2014 tok flere av de private barnehagene opp et forholdsvis stort antall barn 
mellom hovedopptaket og 15. desember rapporteringen som er telletidspunktet Sandnes 
kommune har lagt til grunn ved tilskuddsberegningen. Dette indikerer at barnehagene har 
hatt ledige plasser gjennom høsten.  
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Det ekstra telletidspunktet vil innebære en justering av tilskuddet til private barnehager, 
men plassene vil i stor grad allerede være finansiert. En regner dermed med at dette ikke 
medfører store kostnader for kommunen, men i noen grad vil være en omfordeling av 
tilskuddene. Hensikten er at barnehageplassene blir fylt opp i starten av barnehageåret. 
 
Det er utover telletidspunktene ikke lagt inn mulighet for å melde endringer i barnetall i 
løpet av året. Dersom barnehagen endrer i størrelsesorden en hel barnegruppe innenfor 
godkjenningen, skal det likevel meldes endring.  
 
4.2 Finansiering av nye private barnehager. 
Finansiering av private barnehager knyttes opp til kommunenes plan for 
barnehageutbygging.  
Dette innebærer at bare barnehager som en del av kommunens vedtatte planer vil få 
offentlige driftstilskudd.  Kommunene er med dette gitt større mulighet til å styre utviklingen 
av barnehagetilbudet i kommunen.  
 
Private barnehager har fremdeles rett til å ha sine egne vedtekter, herunder å definere 
opptakskrets og bestemme egne opptaksregler. I opptaksreglene til de kommunale 
barnehagene prioriteres barn med barnehagerett bosatt i Sandnes.  
 
Naturbarnehagene AS (Sandtoppen og Eikenøtta barnehager) har meldt at de har endret 
vedtektene slik at opptaksreglene samsvarer med de kommunale opptaksregler.  Det samme 
gjelder Espira Lura barnehage.Det vil bety at barn med barnehagerett prioriteres i disse 
barnehagene. 
 
4.3 Mulige endringer i tilskuddsordninger til private barnehager. 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av kunnskapsdepartementet å utrede to 
alternative modeller for finansiering av private barnehagene. Forslaget kommer på høring i 
løpet av mai 2015. Den første modellen vil bygge på nasjonale satser med lokal justering for 
bemanningstetthet og arbeidsgiveravgiftssone. Den andre modellen vil bygge på dagens 
modell der man tar utgangspunkt i utgiftene i de kommunale barnehagene. Felles for begge 
modellene er at pensjonskostnadene foreslås trukket ut, og erstattes med et sjablongtillegg. 
Det foreslås også at minimumssatsen fjernes slik at alle private barnehager finansieres 100 
%. Det er også ventet at det vil bli en endring i kapitalkostnadene slik at nyere private 
barnehager få høyere sats. 

 
4.4 Innføring av gratis kjernetid. 

Regjeringen foreslår innføring av gratis kjernetid for 4 og 5 åringer fra lavinntektsfamilier fra 
august 2015. Dette er en ordning det må søkes om, i likhet med redusert betaling for familier 
med lav inntekt. Hovedmålet med gratis kjernetid er å forberede barn til skolestart gjennom 
medvirkning til sosialisering og å bedre norskkunnskaper hos minoritetsspråklige barn. 
Dersom målsetningen nås, vil dette bety at flere 4 og 5 åringer skal ha barnehageplass, og 
dette generer igjen behov for flere barnehageplasser. Det vil også kunne bety at det må 
opprettes korttidsplasser til nye søkere som bare vil ha det gratistilbudet som ligger i gratis 
kjernetid.  
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De foreløpige kostratallene for 2014 viser at Sandnes kommune har en barnehagedeltagelse 
på 94,6 % i aldersgruppen 3-5 år.  4 og 5 åringer har større barnehagedeltagelse enn 3 
åringer. 

Dekningsgrad er i dag 94.7 % for fireåringer og 95.6 % for femåringer. Det vil si at den 
samlede dekningsgraden (barnehagedeltagelsen) for fire og femåringer i Sandnes i dag er 
95.1  

Dersom gratis kjernetid fører til at alle eller tilnærmet alle 4 og 5 åringer søker 
barnehageplass, er dette en ønsket utvikling. Gratis kjernetid vil gjelde for familier der den 
samlede inntekten er lavere enn kr. 405.000. Vi har ingen oversikt over hvor mange dette 
gjelder.  Familier med to inntekter vil imidlertid i liten grad omfattes av ordningen. 

En kan tenke seg at mange søkere med barnehagebarn på 4-5 år fremdeles vil ønske hel 
barnehageplass i barnehage. For disse vil gratis kjernetid medføre lavere egenbetaling. Det 
er sannsynlig at nye søkere som søker på grunn av gratis kjernetid i noen grad bare vil ønske 
et tilbud som tilsvarer den gratis kjernetiden. Dette betyr at kommunen bør vurdere 
opprette korttidsplasser, enten i egne korttidsbarnehager, eller i de ordinære barnehagene.  

Dersom målsettingen med gratis kjernetid blir oppnådd, vil det bety at kommunen må legge 
til rette for flere barnehageplasser utover veksten.  

Dersom dekningsgraden (barnehagedeltagelsen) for fire og femåringer i Sandnes f.eks. øker 

med for eksempel 2% etter innføring av gratis kjernetid,  vil det bli behov for ca. 45 nye 

barnehageplasser. Effekten kommer vi sannsynligvis til å merke i barnehageopptaket i 2016. 

Denne forskriftsendringen var ikke kjent på søkertidspunktet for årets hovedopptak. Tallet 

forutsetter at årsaken til at barn ikke har barnehageplass skyldes at familien har lav inntekt.   

4.5 To hovedopptak? 
Det er politiske signaler om at det kan bli aktuelt med to hovedopptak. Dette vil gi flere barn 
barnehagerett gjennom året, noe som vil genere behov for flere barnehageplasser i 
kommunen/økt utbygging. Sandnes kommune har i dag et hovedopptak og ellers et løpende 
opptak gjennom året der plasser som blir ledige tildeles etter kommunens eller den private 
barnehagens opptaksregler. 
 
Opptaksansvarlig og styrere sørger for at de kommunale barnehageplassene blir fylt så fort 
som mulig etter hvert som plasser blir ledige. De private barnehagene har selv ansvar og 
myndighet når det gjelder opptak i egne barnehager, og det varierer i hvor stor grad 
barnehageplasser som blir ledige etterhvert blir fylt opp. Flere av de private barnehagene ser 
ut til først å fylle disse plassene før telletidspunktet i desember. 
 
Barn med barnehagerett har fått tilbud om barnehageplass i hovedopptaket. Noen velger å 
takke nei til tilbudt plass, men velger å stå på vent til sitt første valg, som de har rett til etter 
bestemmelser i barnehageloven. Plasser som blir tildelt i løpende opptak tildeles søkere som 
står på vent til sitt første valg, søkere som har flyttet til kommunen etter registreringsfrist for 
hovedopptak, eller søkere for barn som ikke hadde barnehagerett i hovedopptaket pga. 
fødselstidspunkt. De fleste må likevel påregne at de ikke vil få barnehageplass før ved neste 
hovedopptak. 
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Opptakskontoret registrerer at søkerlistene øker betydelig gjennom hele året. Dett skyldes  
blant annet stor tilflytting til kommunen. Dersom det blir lagt inn et andre barnehageopptak, 
der nye søkere gis rett til plass, må antall barnehageplasser dermed utvides betydelig.  

Foreløpige Kostratall viser at andel  0-åringer med barnehageplass utgjør  3.9% . Dette er 
barn som ikke hadde barnehagerett i hovedopptaket. 
 
76.7 % av 1 og 2 åringene i Sandnes har barnehageplass.  Mange foreldre ønsker 
barnehageplass når foreldrepermisjonen går ut. Dersom en tenker seg at barn som fyller et 
år innen desember gis en kommunal barnehagerett i ett 2. hovedopptak, vil en stor del av 
foreldre til barn som fyller et år i september, oktober, november og desember ønske 
barnehageplass.  Dette utgjør om lag en tredjedel av et årskull. I tillegg til dette komme 
tilflytting og søkere som står på vent til sitt første valg.  
 
Helsestasjonstjenester rapporterer at det var 1105 fødsler i 2014. En tredjetall av dette 
årskullet utgjør 368 barn. Det er vanskelig å anslå hvor mange av disse det vil søkes 
barnehageplass for.  Som nevnt har 76,7 av 1 og 2 åringene barnehageplass i Sandnes. 
Dersom vi anslår at 70% av de nye barna som har fått barnehagerett vil ønske 
barnehageplass,  og at 3,9 % allerede har fått barnehageplass i hovedopptaket eller i 
løpende opptak, trenger vi 243 plasser som står ledig til hovedopptak nr. 2 for denne 
gruppen.  I tillegg kommer barn som er flyttet til kommunen etter 1. hovedopptak. Det vil 
altså sannsynligvis bli behov for omlag 300 nye plasser det første året et andre hovedopptak 
eventuelt innføres. Dette er anslag, men antagelig det nærmeste vi kommer å anslå det økte 
behovet for barnehageplasser.  

Et andre hovedopptak vil  medføre behov for flere barnehageplasser i kommunen. Det vil 
være nødvendig at kapasiteten er stor nok til at barnehagene unnlater å fylle opp alle 
barnehageplassene i august, men holder av plasser til å dele ut i f.eks. januar. Pr. i dag fylles 
barnehagene i hovedopptaket, og nye plasser frigjøres først når barn slutter/flytter. 

Når det gjelder utbygging av nye barnehager, er det pr. i dag slik at det er i august vi har 
behov for disse for å oppfylle barnehageretten. Dersom det vedtas et andre hovedopptak, 
kan det være relevant at nye prosjekter også ferdigstilles i januar. 

 
4.6 Barnehageplasser for barn av asylsøkere. 
Hero har drevet en barnehage på Dale asylmottak for barn av asylsøkere. Barn av asylsøkere 
har ikke lovfestet barnehagerett. Barnehagen ble opprettet mens det var fri etablering av 
barnehageplasser og har fått tilskudd som de andre private barnehagene. Og som andre 
private barnehager har også denne aktøren hatt sin egen opptakskrets (Barn av asylsøkere) 
og egne opptaksregler.  Kommunen får et tilskudd fra UDI for 4 og 5 åringer som kommunen 
gir tilskudd til.   
 

Etter at asylmottaket ble desentralisert, var det ikke lenger praktisk å ha disse 
barnehageplassene lokalisert på Dale. Hero inngikk en avtale med den private 
barnehageaktøren Læringsverkstedet AS, som overtok barnehageplassene og gir tilbud til 
barn av asylsøkere. Hvorvidt denne ordningen blir permanent er usikkert. 
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4.7 Refusjon til andre kommuner.  

Mange barn har fremdeles plass i private barnehager i nabokommuner. Dette følger av at 
private barnehager har rett til å ha egen opptakskrets og egne opptaksregler. Noen av de 
private barnehagene i Sandnes tar på samme måte opp barn fra andre nabokommuner. 
Dette tallet har likevel vært synkende. Det er altså langt flere Sandnesbarn som har 
barnehageplass i andre kommuner enn barn fra andre kommuner i Sandnes barnehager. 
 
Fra 2011 ble det gitt anledning til å søke refusjon fra bostedskommunen til barn fra andre 
kommuner i private barnehager. Retten til refusjon gjelder for alle barn med barnehageplass 
i private barnehager i andre kommuner, uavhengig av om de har barnehagerett eller ikke.  
 
Vi vet ikke nøyaktig hvor mange barn fra Sandnes som har barnehageplass i andre 
kommuner, men vil foreta en opptelling av disse når vi mottar de halvårige fakturaene fra 
nabokommunene. 
Vi vet at det er mange barn fra Sandnes som har barnehageplass i Stavanger og Sola. 

5. Barnehageopptak.  
5.1 Samordna opptak i 2014.  
Barnehageretten ble i 2014 oppfylt innen utgangen av mai. De første barnehageplassene ble 
tildelt i mars.  Da nådde kommunen målsettingen om at barn med barnehagerett hadde fått 
et tilbud i løpet av mai. 
  
5.2 Samordna opptak i 2015  
Antall nye søkere til hovedopptaket gikk i 2015 noe ned i forhold til 2014. Fra 2013 til 2014 
var det imidlertid en svært stor økning i søkertall, spesielt søkere til småbarnsplasser. Ved 
utløp av søknadsfristen i 2015 var det 180 færre nye søkere med barnehagerett 
sammenlignet med i 2014.  Vi har ingen åpenbar forklaring når det gjelder grunnen til dette. 
Opptaksprosessen så imidlertid ut til å ha omtrent de samme utfordringene som tidligere år. 
I sluttfasen av opptaket viste opptaksprosessen som tidligere år at søkere som ikke får tilbud 
om plass i en av sine prioriterte barnehager takker nei til plass eller unnlater å omprioritere 
til barnehager med ledig kapasitet. Disse søkerne velger i stor grad å benytte seg av retten til 
å stå på vent til sitt første valg. Det er mulig at disse søkerne velger å ta i mot eller beholde 
plass i privat barnehage i en av nabokommunene. 
 
Når det gjelder nye søkere (søkere som ikke allerede har en barnehageplass)  til 
hovedopptaket i 2015 var 944 barn i aldersgruppen 1-2 år og 254 i aldersgruppen 3-5.  
 
 
6. Prognoser.  
I vurdering av barnehagebehovet tas utgangspunkt i befolkningsprognosen som ble 
utarbeidet i 2014. Det vil bli utarbeidet ny befolkningsprognose i løpet av vår/sommer. 
Dersom denne viser endringer i befolkningen, må disse tas hensyn til i arbeidet med 
økonomiplanen. 
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Prognosen viser ujevn vekst. Planavdelingen råder oss til å snittberegne veksten, da veksten 
skal være jevnere for prognoseårene. Snittet beregnet ut fra veksten fram til 2022.   

I tallene har vi lagt inn en forventet dekningsgrad på 89 %.  Dette betyr en stigning i 
dekningsgraden på 1,5 %. Det er likevel sannsynlig at stigningen vil skje gradvis. Det er ikke 
grunn til å tenke seg at dekningsgraden på sikt vil ligge lavere enn snittet i ASSS (90,6 %).   

Tallfesting av hva som er full barnehagedekning har vist seg å være vanskelig. Vi ser at 
tilgjengelighet har innvirkning på søkermengden. Det ble i 2014 søkt plass for om lag 100 % 
av alle 3-5 åringer og 83% av alle 1-2 åringer med barnehagerett. Antall barn som hadde 
barnehageplass ved utgangen av 2014 hadde økt med 1.5 %, dvs. ca. 87.5 % av målgruppen.  
En slik økning betyr 72 barn, altså får en økning i antall søkere som tar i mot plass betydelige 
konsekvenser for barnehagebehovet. Økningen tilsvarer en 5 avdelings barnehage. 
 
Det er tenkelig at regjeringens forslag om gratis kjernetid for 4 og 5 åringer fra familier med 
samlet familieinntekt under 405.000 vil øke barnehagedeltagelsen ytterligere. 
 
Mange av søkerne takker likevel fremdeles nei til tildelt plass, eventuelt lar være å 
omprioritere søknaden til barnehager med ledige plasser i slutten av opptaksprosessen.  
Dette kan skyldes at foresatte ikke ønsker eller har problem med å håndtere stor avstand til 
barnehagen. Det er også tenkelig at foreldre som i opptaket ikke får plass til barnet i den 
barnehagen de ønsker, velger å ta ut kontantstøtte eller tar i mot eller beholder 
barnehageplass i privat barnehage i en nabokommune. 
 

6.1 Forventa behov for barnehageplasser fra 2016 – 2018  
Med 89 % dekningsgrad betyr det at vi trenger i overkant av 130 plasser i året for å dekke 
behovet i aldersgruppen 1-5 år. Veksten i aldersgruppen 0 år er i gjennomsnitt 33 barn i året. 
Forutsatt at 4 % av disse får barnehageplass trengs det noen få plasser i tillegg. 
 
Arealstrategien i kommuneplanen legger til grunn målet om en jevn årlig boligproduksjon i 
løpet av planperioden og planprinsippet om tilførsel av ny boligbebyggelse i alle 
bydelene/områdene fastholdes. Det arealstrategiske grepet i denne kommuneplanen er å 
konsentrere ny vekst om prioritert byakse for høyverdig kollektivtrase (bussvei 2020) 
Forus/Lura – Sandnes sentrum – Sandnes øst, med Vatnekrossen som første fase av 
byutviklingsretningen Sandnes øst.  
 
I Plan for barnehageutbygging tas hensyn til prioritert byutviklingsakse i Kommuneplan for 
Sandnes, 2015-2030 (høringsforslag). Samtidig må det tas hensyn til etterslep i bydeler 
utenfor aksen (Hommersåk og Figgjo).  
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 2015  

Reelt 

barnetall 

2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 

år 

5 653 5 812 5 859 5 989 6 150 6 675 

Vekst  159 46 131 160 525 

 

 

 2015  

Reelt 

barnetall 

2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 0 år 1 101 1 170 1 194 1 216 1 247 1 346 

Vekst  69 24 23 30 100 
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7. Bydelene 

7.1 Sentrum 
Befolkningsprognosen kan brytes ned på skolekretser. Vi kan dermed ikke lese ut fra 
prognosen hvor mange barn som vil være bosatt i sentrum. Barna som er bosatt i 
sentrum/sentrumsnært går til forskjellige skoler. Barna har rett til å gå på den nærmeste 
skolen. Sentrumsbefolkningen vil ligge i forskjellige skolekretser i prognosen. Barn fra 
sentrum går på følgende skoler: Austrått, Sandved, Stangeland og Trones og vil dermed være 
en del av disse skolekretsene. 
 
Vi vet at det vil komme mange nye boliger i sentrum. Dette vil generere behov for nye 
barnehageplasser i sentrum eller sentrumsnært. Det er signalisert behov for 
barnehageplasser i forbindelse med utbygging av Norestraen.  Mange nye boliger i Varner 
området vil også generere barnehagebehov.  
 
Det ser ut til at mange bor i leiligheter i sentrum med et barn. Når det kommer flere barn, 
flytter gjerne barnefamiliene ut til andre bydeler. 
 
Kjent boligutbygging som vil generere barnehagebehov: Åsedalen, Skeianeområdet, 
Norestraen, Varnerområdet 
 
 

7.1.1 Sentrumsnære barnehager 
 
Rådhusmarka barnehage 
Rådhusmarka barnehage drives på midlertidig tomt. Plassene i denne barnehagen er 
imidlertid viktige for å oppfylle barnehageretten i Sandnes og det er spesielt gunstig at 
barnehagen er plassert nær sentrum, både på grunn av den forventede økningen når det 
gjelder boligutvikling i sentrum, men også fordi en slik barnehage supplerer bydeler med for 
liten dekning av barnehageplasser. Dagens plassering av Rådhusmarka er sånn sett optimal 
med god tilgjengelighet fra flere kanter. De fleste barn som har barnehageplass i 
Rådhusmarka barnehage bor i nærheten av sentrumskjernen.  
 
Barnehagen er en modulbarnehage, og når/hvis tomta skal brukes til andre formål må det 
skaffes en erstatningstomt. Denne tomta bør ligge sentrumsnært. Det vil påløpe kostnader 
ved relokalisering av barnehagen.  

Arbeidet med å regulere Skeiane-området der Rådhusmarka barnehage ligger er nylig startet 
opp. Det er gjennomført et parallelloppdrag som viser hvilket potensiale området har. Her 
vurderer en å finne ny plassering for Rådhusmarka barnehage En tomt som diskuteres er 
Skogsbakken. 
 
For å håndtere økningen i barnehagebehov som følger av boligbygging i Skeianeområdet og 
ellers sentrumsnært, er det aktuelt å øke barnehagekapasiteten,  f.eks ved at Rådhusmarka 
barnehage utvides.  
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Brueland barnehage  
Brueland barnehage er en sentrumsnær barnehage. I likhet med Rådhusmarka barnehage 
ligger den langs en av innfartsårene til byen, og tar i dag hovedsaklig inn barn som bor i eller 
rundt sentrumskjernen. Barnehagen hadde per 1.1.2015 190 plasser. 
 
 
 
Barnehage i den gamle kulturskolen. 
Det planlegges å etablere barnehage i den gamle kulturskolen.  Fasadene er verneverdige, 
men det må gjøres grep inne i bygget og grep som kan gi tilgang til nok gode utearealer. 
Behovet for denne sentrumsbarnehagen anses å være stort.  

Selv om det må gjøres tilpasninger i bygget, så er tomtekostnadene i sentrum så store at det 
å kunne etablere en sentrumsbarnehage på en tomt kommunen allerede eier er 
kostnadseffektivt i seg selv. Samtidig vil en verne er viktig kulturminne for Sandnes.  

Planen er at denne barnehagen kan være klar august 2016.  Dette forutsetter at det ikke 
oppstår forsinkelser. Det er nødvendig for å oppfylle barnehageretten i 2016 at denne 
barnehagen kommer på plass slik at det kan tas opp barn i barnehagen i hovedopptaket.  De 
andre prosjektene som ved sist rullering av barnehagebehovsplanen er skjøvet ut i tid har nå 
forventet ferdigstillelse til hovedopptaket i 2017. Dermed er vi avhengig av 
barnehageplassene i kulturskolen for å håndtere veksten i 2016. Alternativt må vi få på plass 
et tilsvarende antall plasser med annen lokalisering. For å løse utfordringene i 2016 trengs 
rask avklaring. 
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7.2 Hommersåk/Riska 

 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 

bydelen 

573 570 581 578 608 

Behov for 89 % 

dekningsgrad 

510 507 517 514 541 

Barnehageplasser i 

bydelen 

422 422 422 422 422 

Differanse -88 -85 -95 -92 -119 

 

Behov for nye barnehageplasser i Hommersåk/Riska 
Følgende barnehager finnes i Hommersåk/Riska området i dag: 

Hommersåk, Riska, Trollhaugen, Lekeland, Eikenøtta, Maudland FUS barnehage (inkludert 
avdelingene i Riskatun fra 2015).  

Til sammen 422 barnehageplasser i 2015. 

Totalt barnetall i Hommersåk bydel er per 1.1.2016 jfr. prognosen 573. Det er bare barn fra 
bydelen som har plass i Hommersåk barnehagene.  Vi vet imidlertid at barn fra Hommersåk 
også hadde plass i de sentrumsnære barnehagene.   
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I 2015 er det totalt sett 422 barnehageplasser til tildeling i Riska/Hommersåk. Økningen i 
barnehageplasser i 2015 skyldes gjenåpning av barnehageplassene i Riskatun. FUS driver fra 
august 2015 38 plasser i barnehagelokalene på Riskatun.  FUS har leieavtale med Sandnes 
kommune. Det er usikkert hvor lenge denne leieavtalen vil bestå, da fremtiden til Riskatun er 
usikker. Dersom driften i Riskatun legges ned, må disse erstattes av andre barnehageplasser i 
tillegg til de plassene som trengs på grunn av at barnetallet i bydelen vokser. Senest når 
Riskatun legges ned bør det stå klar nye barnehageplasser i bydelen. 
 
Dersom det blir etablert barnehageplasser på skoletomta på Vatne, vil denne kunne ta inn 
overskudd fra Hommersåk, men denne kan ikke ta inn hele det store underskuddet på 
Hommersåk. Flere barnehageplasser i bydelen vil erfaringsmessig generere flere søkere og 
flere som tar i mot tilbudt plass. 

 
Hommersåk barnehage 
Når det gjelder Hommersåk barnehage var denne planlagt utvidet og rehabilitert. Ved siste 
økonomiplan foreslo eiendomsselskapet å bygge en ny stor barnehage som også kunne 
romme barna i Hommersåk barnehage og plassene som gjenåpnes i Riskatun.  
 
Hommersåk barnehage er nedslitt og mangler personalfasiliteter. I påvente av utbygging er 
det gjort lite oppgradering av lokaler og utstyr gjennom flere år. En oppgradering er 
nødvendig.  
Hommersåk trenger barnehageplasser, så det er nødvendig at det fremdeles er drift i 
Hommersåk barnehage fram til denne eventuelt kan erstattes med en stor ny barnehage på 
Hommersåk slik eiendomsselskapet foreslo i 2014.  
 
Etter fagmyndighetens vurdering er Hommersåk barnehage en innarbeidet, veldrevet 
barnehage som har god plassering i forhold til et nærmiljø og behovet for barnehagen er 
stort. Det vil være ønskelig å la denne barnehagen bestå, men nødvendig med rehabilitering. 
En kan tenke seg at en bygger en ny personalbase samt tilpasser lokalene i denne 
barnehagen til mer funksjonell drift. Det er i den forbindelse ønskelig å utvide utendørs 
lekeområde noe, for eksempel ved at en innlemmer deler av kvartalslekeplassen som 
grenser til barnehagen.   

Hommersåk/Riska har behov for flere barnehageplasser.  Det foreslås en ny barnehage i 
2018. Hvor mange barnehageplasser denne må romme må vurderes i forhold til hva som 
skjer med Hommersåk barnehage og med barnehageplassene i Riskatun. Forutsatt en 
utvidelse av Hommersåk barnehages areal, kan det vurderes om det er mulig å øke 
størrelsen på denne barnehagen.  I tillegg må det likevel bygges ny barnehage i Hommersåk.  

I plan for barnehageutbygging 2015-2018 ble det foreslått ny barnehage på Hommersåk i 
2018.  Tidspunktet forutsatte imidlertid at Vatne fikk ny barnehage på skoletomta i 2017.  

I barnehagebehovsplanen 2016-2019 foreslås en oppgradering av Hommersåk barnehage 
samt en ny barnehage på Hommersåk i 2018. 
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7.3 Figgjo  
 

 
 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 

bydelen 

225 222 216 206 197 

Behov ved 89 % 
dekningsgrad 

200 197 192 183 175 

Barnehageplasser i 

bydelen 

125 125 125 125 125 

Differanse 75 72 67 58 50 

 

 

Mye av veksten i Figgjo har allerede vært.  Det har vært økende underdekning fra 2011. I 
2013 var det 79 barn fra Figgjo som fikk tilbud om plasser i andre bydeler.  Et ukjent antall 
har takket nei til plass i andre bydeler, eventuelt tatt i mot barnehageplass i nabokommuner. 

Veksten når en topp i 2015. Deretter går barnetallet i prognosen svakt nedover før 
barnetallet i 2022 når samme nivå som 2012 nivået. Deretter ligger barnetallet noenlunde 
stabilt/svakt synkende på dette nivået i årene framover til 2031. 
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Figgjo barnehage (kommunal) var planlagt utbygget med to avdelinger som skulle starte opp 
i august 2013. Utbyggingen har blitt forskjøvet i tid, og de to avdelingene vil bli ferdigstilt i 
november 2015.  Barnehagen forskutterer noe av opptaket slik at de tar opp en ny avdeling 
før barnehagen er ferdig utbygget (utegruppe). Resten av de nye plassene tas opp etter 
hovedopptaket.  

Vi opplever stort press fra søkere i denne bydelen, og utbyggingen av Figgjo barnehage vil 
ikke dekke behovet på Figgjo. Barn fra Figgjo tilbys plasser i andre barnehager, blant annet 
Sørbø. 

Den store veksten i Figgjo var i perioden 2013 til 2015.  Til tross for de to nye avdelingene 
som kommer senhøstes i 2015, vil det fremdeles være mange barn fra Figgjo som ikke får 
plass i bydelen. 

Det finnes to barnehager i Figgjo. Den ene er Figgjo barnehage, kommunal og under 
utbygging. Den andre er EnglOngane barnehage (privat) som driver barnehage i kjelleren på 
bedehuset. EnglOngane er en liten barnehage som per 1.1.2015 hadde 25 plasser.  Ved 
opptak til denne barnehagen prioriteres ettåringene. Barnehagen rapporterer at det er 
økonomisk vanskelig å drifte en liten barnehage. Disse signalene gjør at det knytter seg noe 
usikkerhet til hvor lenge denne barnehagen består. Barnehagen har imidlertid ingen planer 
om å legge ned, og vi må forutsette at barnehagen består fremover.  I følge prognosen ser 
det ut til at behovet i Figgjo være dekket ved at vi bygger en 4 avdelings barnehage (om lag 
70 barn). 
 
Dersom vi oppretter en ny 4 avdelings barnehage, bør det legges til rette for at barnehagen 
kan utvides ved behov. Eventuelt kan det bygges en 6 avdelings barnehage der det legges til 
rette for SFO i deler av bygget fram til behovet for flere barnehageplasser øker. Ny 
barnehage bør etableres i forbindelse med sentrumsfunksjonen i Figgjo. 
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7.4 Sørbø  
 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 

bydelen 

252 252 260 278 305 

Behov for 89 % 

dekningsgrad 

224 224 231 247 272 

Barnehageplasser i 

bydelen 

270 270 270 270 270 

Differanse 46 46 39 23 -2 

 

Sandnes kommune bygger ny barnehage på Sørbø med oppstart august 2015. Barnehagen 
har plass til om lag 85 barn. Barnehagen vil driftes sammen med barnehagen som ble åpnet i 
2014. Barnehagene vil kalles Sørbø-barnehage, med henholdsvis Sørbø Sør og Sørbø Nord. 

Høsten 2015 åpnes den sjette avdelingen i eksisterende Sørbø barnehage. Da vil bydelen 
totalt ha 270 barnehageplasser. Det ser ut som vi har tilnærmet nok barnehageplasser i 
denne bydelen fram til og med 2022. 

Sørbø barnehagene tar i dag opp barn fra bydeler med for liten dekning 
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Aspervika og Sandvika. 
 

 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 

bydelen 

177 196 203 216 233 

Behov for 89 % 

dekningsgrad 

157 175 180 192 208 

Barnehageplasser i 

bydelen 

177 248 248 248 248 

Differanse 20 73 68 56 40 

 

 
Barnehagene i denne bydelen er viktige for søkere som er bosatt her. Når behovet i bydelen 
er dekket, er det utfordrende å få søkere som er bosatt i andre bydeler å ta i mot plass. 
Dette skyldes i all hovedsak trafikale forhold.  
 
Bydelene har følgende barnehager:  Asperholen, Espira Taremareby, Sandtoppen barnehage. 
Totalt 177 barnehageplasser (2016) og fra 2017 har bydelen 248 plasser. 
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Prognosens tall tilsier at bydelen vil ha et overskudd på plasser fremover.  Barnehagene må 
da finne kundegrunnlag i overskudd fra andre bydeler. Prognosen viser at det vil være 
overdekning i bydelen i hele perioden prognosen gjelder for, dvs. fram til 2031.   
 
Fra om lag 2018 vil det imidlertid mangle barnehageplasser i Hana bydel, og dermed kan 
dette gi et nytt kundegrunnlag for barnehagene i Aspervika og Sandvika. 

 
Asperholen barnehage 
Asperholen barnehage var vedtatt revet og det var planlagt bygging av en ny seksavdelings 

barnehage på tomta (Bystyresak 70/1 2013). Dette forutsatte full regulering, da det er 

nødvendig å regulere tilleggsareal for å få barnehagen plassert på fast grunn, samt sikre stort 

nok lekeareal ute. Det er også nødvendig å utbedre trafikkforholdene. En tenkte seg at en 

seksavdelings barnehage ville være tilstrekkelig i denne bydelen helt fram til 2031. 

Prosjektet ble stoppet, da det var ønsket å foreta en ny vurdering om hvorvidt det gamle 

bygget skulle beholdes mens det ble bygget en ny mindre barnehage på samme tomt.  

Bystyret har senere vedtatt å rive det gamle bygget og føre opp en ny 8-avdelings 

barnehage.   
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7.6 Vatne og Hana 

 

 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i bydelen 348 337 348 375 472 

Behov for 89 % 

dekningsgrad 

310 300 310 334 420 

Barnehageplasser i bydelen 314 314 314 314 314 

Differanse 4 14 4 -20 -106 

 

Vatne har ikke lenger noen skolekrets, så dermed behandles Vatne under Hana skolekrets. 
Vatnekrossen barnehage er tatt med i opplistingen under, mens Øygard barnehage er tatt 
med under barnehageplassene på Austrått. Det må likevel nevnes at barn fra Austrått gjerne 
har plass i for eksempel Vatnekrossen og Hana barnehager.  Hana barnehage har tatt inn 
barn fra Hommersåk, men disse venter på at det skal bli ledige plasser i egen bydel. 
Gravarslia barnehage er så pass sentrumsnær at den i noen grad genererer søkere fra 
sentrumsområdet. 
 
Under Hana skolekrets medregnes dermed følgende barnehager:  Vatne barnehage,  
Vatnekrossen barnehage, Hana barnehage, Gravarslia barnehage . Dette gir til sammen 314 
barnehageplasser. 
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Disse barnehagene har søkere fra flere bydeler, og det er vanskelig å slå fast hvor mange 
barn som bor i det naturlige nærområdet til den enkelte barnehagen. 

Fra 2018/2019 vil det være mangel på plasser i denne bydelen. Det kan imidlertid søkes plass 
for disse barna i Asperholen og eventuelt i en ny barnehage på skoletomta på Vatne 
forutsatt at det gis tillatelse til bygging her av de statlige myndighetene.  

 
Hana barnehage 
Hana barnehage dekker dagens behov i Hanaområdet og tilbyr også barnehageplasser til 
barn fra mange bydeler. Dette er en utfordring for barnehagen, da det medfører stor 
utskifting av barn etter hvert som søkere får plass på sine første valg. Det er utfordrende å 
stadig ha nye barn på tilvenning i barnehagen. For barna blir situasjonen urolig ved at 
vennskap oppløses og nye lekerelasjoner må etableres mange ganger i løpet av 
barnehageåret. 
 
Barnehagen drives fremdeles med midlertidig driftstillatelse, men er under regulering til 
permanent barnehagedrift. Barnehagen tilbyr i stor grad plasser til søkere som ikke får plass 
i ønsket bydel. Det er behov for å få utbedret utelekeplass og også å gå gjort noe utbedring 
på bygget slik at barnehagen fremstår som en barnehage som barn, foreldre og ansatte kan 
være tjent med også i fortsettelsen. Samarbeidsutvalget i barnehagen signaliserer at 
standarden på denne barnehagen oppleves som dårligere enn de forventer av en barnehage. 
 
Det var planlagt oppgradering av uteområdene i forbindelse med reguleringen. Når 
reguleringsperioden trekker ut i tid pga. hensynssoner i forbindelse med bussvei, betyr dette 
at foreldre som har hatt barn i Hana barnehage siden oppstarten signaliserer at de føler seg 
lurt. De ble forespeilet at barnehagens uteområde skulle utvikles, og har hatt dette som en 
forutsetning for at de tok i mot barnehageplass i denne barnehagen. 
 

I samarbeidsutvalgets høringssvar i forbindelse med kvalitetsplan for kommunale 
barnehager siteres følgende: 
 

«Likeverdig og høy kvalitet; barna som går i Hana barnehage får ikke det samme 
tilbudet som i andre barnehager når det gjelder utemiljø og bygningsmessig. Det 
trengs en oppgradering av bygget og utemiljøet» 

 
Det er nå utpekt en prosjektleder som skal vurdere om det kan gjøres noe med deler av 
uteområdet som ikke blir berørt av hensynsone for bussvei. 

 
Det er lokaler i gamle Hana skole som pr. i dag står tomme.  Dersom barnehagen skal utvides 
med flere avdelinger, må utelekeplassen utvides, f.eks. ved at de gamle brakkene som ligger 
ved skolen rives og disse arealene legges inn i barnehagens areal. Det er aktuelt å endre 
atkomst og parkeringsplass for å få et bedre uteområde. Det er usikkert hvor mye areal som 
kan legges til barnehagen på grunn av hensynssone i forbindelse med busstrase. 
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Vatne 
Det ble planlagt å bruke skoletomta på Vatne til en seksavdelings barnehage. Den gamle 
skolen var foreslått revet da kostnadene med å tilpasse dette bygget til dagens byggstandard 
ble ansett som så store at det bare var marginale forskjeller i forhold til å bygge helt nytt.  
Dersom en likevel skulle velge å tilpasse det gamle skolebygget, vil dette kunne romme 3-4 
avdelinger. Det kan i så fall være aktuelt å bygge et tilbygg med plass til 2-3 avdelinger for 
bedre utnyttelse av den store tomta. Vatne har en to-avdelings barnehage i området over 
skoletomta. Det kan være aktuelt at denne drives i et sambruk med ny barnehage, eller at 
Sandnes kommune disponerer dette bygget til annet formål. 
 
Det er ikke pr. i dag behov for ekstra plasser på Vatne for bydelens behov, men en 
barnehage her kan fungere som en avlastning for Hommersåk og på sikt for Hana bydel. 
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7.7 Trones, Smeaheia og Soma skolekretser 

 

 
 

 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 

bydelen 

763 764 773 811 922 

Behov for 89 % 

dekningsgrad 

679 680 688 722 820 

Barnehageplasser i 

bydelen 

598 598 598 598 598 

Differanse -81 -82 -90 -124 -222 

 

 

Området har følgende barnehager: Trones barnehage, Varatun barnehage, Smeaheia 
barnehage, Ormaskogen barnehage , Jønningheia barnehage, Soma gård naturbarnehage  
 
Til sammen har disse tre skolekretsene 598 barnehageplasser. 
 

Tabellen viser underdekning i området Trones, Smeaheia og Soma. Deler av 
sentrumsbefolkningen tilhører imidlertid Trones skolekrets. Vi har flere sentrumsbarnehager 
og planer om ny barnehage i sentrum. 
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Alternative plasseringer for barn fra dette området er Rådhusmarka og Brueland og 
eventuelt barnehage i den gamle kulturskolen. 
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7.8 Lura og Porsholen skolekretser 
 

 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 

bydelen 

596 625 665 714 829 

Behov for 89 % 

dekningsgrad 

531 557 592 635 738 

Barnehageplasser i 

bydelen 

659 659 659 659 659 

Differanse 128 102 67 24 -79 

 

Følgende barnehager finnes i området per. I dag:  Aktiv barnehage, Espira Lura barnehage , 
Håholen barnehage, Lube , Myrsnipa barnehage, Myklaberget barnehage, Porsholen 
barnehage , Rabalder barnehage (bedriftsbarnehage), Svanholmen barnehage 
(bedriftsbarnehage) Rissebærstraen barnehage . 

Til sammen 659 plasser 
 
Tallene tyder på en overdekning på Lura i 2015 men at det vil mangle barnehageplasser på 
sikt. Imidlertid er to av barnehagene i Lura/Forus bedriftsbarnehager, og har dermed egne 
opptakskretser. Det tas inn barn fra hele Sandnes (og nabokommuner). 
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I hovedopptaket opplever vi altså at det er barn bosatt på Lura som ikke får plass i bydelen. 
Dette indikerer at også barn fra andre bydeler søker barnehageplass på Lura. Dette kan være 
fordi barnehagene på Lura er hensiktsmessig plassert i forhold til foreldres arbeidssted. 
 
Prognosen viser stor vekst framover, og i 2022 vil bydelen ha behov for minst en 8 
barnehageavdelinger. 
 
Fortetning og transformasjon i strekket Lura –Forus aktualiserer nye barnehageplasser på 
Lura framover. En barnehage bør legges i forbindelse med bydelssenteret eller 
sentrumsnært for at barnehagen også kan avlaste Sentrum.  
 
Espira Lura barnehage:  
Espira signaliserer at de ønsker å bygge ut Espira Lura barnehage med to avdelinger og har 
endret vedtektene slik at barnehagen vil prioritere barn med barnehagerett ved opptak. Det 
er behov for disse plassene allerede i 2016, og det fremmes bystyresak for forhåndstilsagn 
om tilskudd til drift. 
Barnehagen signaliserer at de trenger en rask byggesaksbehandling for å få 
barnehageplassene klar til 2016 som er da Sandnes kommune trenger plassene. 
 
Rådmannen foreslår at det legges inn driftsmidler for flere barnehageplasser i Espira Lura fra 
2016. Det er behov for disse barnehageplassene for å oppfylle barnehageretten i 2016. 
 
Svanholmen barnehage (personalbarnehage Statoil):  
Statoil trekker seg ut av barnehagedriften og ønsker å regulere barnehagetomta til andre 
formål. Statoil sin barnehagestiftelse har signalisert at de ønsker å fortsette driften av denne 
barnehagen og utvide den med flere avdelinger.  

Sandnes kommune har behov for barnehager i Luraområdet og det er ikke ønskelig at denne 
barnehagen faller vekk. Barnehagen har tatt inn Statoilansatte fra mange kommuner, men 
for Sandnes kommune er det relevant å opprettholde barnehageplasser for Sandnesbarn. 
Dersom Statoil sin barnehage på Forus legges ned, så mister Sandnes kommune de plassene 
i denne barnehagen som har blitt tildelt barn fra Sandnes kommune. Dekningen går dermed 
ned og må kompenseres. Private barnehager har rett til å ha egen opptakskrets og egne 
opptaksregler og behøver ikke prioritere barn med barnehagerett bosatt i Sandnes. 

Vi avventer et mer konkret innspill fra Statoil barnehagens stiftelse der blant annet tomtas 
reguleringsstatus er mer avklart.  
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7.9 Austrått og Iglemyr 
 
 

 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 
bydelen 

628 625 642 647 717 

Behov for 89 % 
dekningsgrad 

559 556 571 576 638 

Barnehageplasser i 
bydelen 

497 662 662 662 662 

Differanse -62 106 91 86 24 

 
Austrått har hatt underdekning av barnehageplasser i flere år. I prognosen ligger inne at 
deler av sentrum tilhører Austrått skolekrets. 
Området vil ha stor vekst framover. 
 
Barnehager i Austrått området jfr. årsmeldingsrapporteringen 2014: Iglemyr barnehage , 
Austrått barnehage, Læringsverkstedet barnehage Strutsen, Øygard barnehage, Skaarlia 
barnehage . 

 
Den største barnehagen i området, Læringsverkstedet barnehage Strutsen ligger i LNF 
område, og har tillatelse til drift til 2017.  Dette er en stor barnehage som Sandnes 
kommune trenger for å oppfylle barnehageretten. Det er avgjørende for 
barnehagedekningen at denne barnehagen får en permanent plassering i Austråttområdet. 
Den nye barnehagen i Kleivane som kommer i 2017 vil være gunstig plassert i forhold til 
bebyggelsen som kommer i Kleivane og bebyggelsen på Austrått. 
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I 2015 har disse bydelene 497 plasser og fra 2017 vil barnehagen på Kleivane øke antall 
barnehageplasser til 662. 
 
Pr. i dag tilbys barn fra Austråttområdet barnehageplass i Hana barnehage, Brueland 
barnehage, Vatnekrossen barnehage, Vatne barnehage, Rådhusmarka barnehage, Sørbø 
barnehage og Sandvedhaugen barnehage. 
 
Prognosen viser at antall barn vil fortsette å stige i perioden. Det er altså behov for flere 
barnehageplasser i området Austrått – Skårlia fra 2023 
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7.10 Bogafjell og Buggeland skolekretser. 
 

 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 
bydelen 

707 702 698 696 677 

Behov for 89 % 
dekningsgrad 

629 625 622 620 603 

Barnehageplasser i 
bydelen 

597 597 597 597 597 

Differanse -32 -28 -25 -23 -6 

 

Barnehager på Bogafjell, Brattebø og Håbafjell :  
Bogafjellbakken naturbarnehage, Buggeland barnehage , Espira Vagletjørn barnehage , 
Kreativ Barnehage Bogafjell, Utsikten Vest FUS barnehage, Bratteborg barnehage, Håbafjell 
idrettsbarnehage, Håbet FUS friluftsbarnehage. 
 
Til sammen: 597 plasser. Alle barnehageplassene er private. 
 
Når en ser området Håbafjell, Brattebø og Bogafjell samlet, er det tilnærmet nok 
barnehageplasser her. Alle barnehageplassene er private. Dette kan gi utfordringer dersom 
Sandnes kommune finner at enkeltbarn har spesielt stor behov for en barnehageplass i dette 
området, uten at kommunen har kontroll når det gjelder opptaket i noen av disse 
barnehagene. 
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7.11 Sandved og Stangeland 
 
 

 
 
 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 
bydelen 

848 854 868 870 898 

Behov for 89 % 
dekningsgrad 

755 760 772 774 799 

Barnehageplasser i 
bydelen 

599 599 599 599 599 

Differanse -156 -161 -173 -175 -200 

 

 
Barnehager på Sandved og Stangeland : Hans og Grete barnehage, Stangeland barnehage , 
Stangelandsforen barnehage, Sandved barnehage , Sandvedhaugen barnehage.  
Til sammen: 599 plasser. 
 
Stangeland, Sandvedområdet har for få plasser til å dekke bydelenes behov. Alternativ for 
disse bydelene er Brueland, Rådhusmarka og Sørbø barnehager. Etter hvert som behovet i 
sentrum og på Sørbø øker, vil sentrumsbefolkningen og den økte bebyggelsen på Sørbø fylle 
opp disse barnehagene.  
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7.12 Ganddal 
 
 

 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 
bydelen 

439 453 481 504 552 

Behov for 89 % 
dekningsgrad 

391 403 428 449 492 

Barnehageplasser i 
bydelen 

443 443 443 443 443 

Differanse 52 40 15 -6 -49 

 

 
Barnehager på Ganddal (minus Sørbø): Espira Krystallveien barnehage, Lundegård 
barnehage , Lundehagen barnehage AS (, Osa Gårds barnehage, Røyrvik Gårds barnehage , 
Ganddal barnehage.  
Til sammen: 443 plasser 
Barnehagene på Sørbø har avlastet Ganddal slik at barnehagebehovet i bydelen er dekket 
fram til og med 2018 
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7.13 Malmheim 
 

 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 
bydelen 

82 76 77 73 78 

Behov for 89 % 
dekningsgrad 

73 68 68 65 69 

Barnehageplasser i 
bydelen 

77 77 77 77 77 

Differanse 4 9 9 12 8 

 
 
Barnehage på Malmheim : Julebygda barnehage. Barnehagebehovet på Malmheim ser ut til 
å være dekket. Barnetallet hadde en topp i 2011, noe som forklarer at det da var et press på 
plassene i bydelen. 
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7.14 Sviland. 
 
 

 
 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 
bydelen 

92 100 101 103 112 

Behov for 89 % 
dekningsgrad 

82 89 90 91 99 

Barnehageplasser i 
bydelen 

     

Differanse      

 
 
Sviland hadde tilnærmet full barnehagedekning etter åpning av ny privat 3-
avdelingsbarnehage våren 2010. Det er likevel ingen ledige plasser i Sviland barnehage og ny 
bebyggelse gir behov for flere barnehageplasser her.  
 
Mulige løsninger innenfor gjeldende kommuneplanperiode ligger i forbindelse med 
boligområdet sør og eller lokalsenteret. Kleivane barnehage som kommer i 2017 kan være 
en aktuell barnehage for Sviland for en periode. 
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7.15 Høle  
 

 
 
 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2022 

Antall barn 1-5 år i 
bydelen 

83 82 78 80 76 

Behov for 89 % 
dekningsgrad 

74 73 69 71 68 

Barnehageplasser i 
bydelen 

     

Differanse      

 

 
Det var fra høsten 2011 full dekning i Høle bydel etter at Høle fikk ny 4 avdelingsbarnehage. 
Her var antagelsen at barnehagen til å begynne med ville ha noe ledig kapasitet, men det 
viste seg at barnehagen kort etter oppstart ble så godt som fylt opp. Den nye barnehagen 
genererte flere søkere. Det er fremdeles nok barnehageplasser på Høle. Eventuell økt 
bebyggelse vil skape et barnehagebehov. 
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8. Barnehageutbygging 
 
8.1 Nye barnehager.  
På bakgrunn av den store veksten, kostnadseffektivitet og tilgangen på regulerte 
barnehagetomter vil en foreslå at nye barnehager bygges større enn den tradisjonelle 4 
avdelings barnehagen. En anser barnehager i størrelsesorden 6-8 avdelinger (100-130barn) 
som robuste i drift.  
 
Selv om tilgjengelig forskning langt på vei fremhever den tradisjonelle 4 avdelings 
barnehagen som optimal i forhold til både økonomisk drift og kvalitet, så tilsier våre 
erfaringer i Sandnes at noe større barnehager fungerer godt i forhold til kvaliteten i tilbudet 
disse gir.  De aller største barnehagene er krevende i drift. 

 
8.2 Barnehageutbygging i Sandnes fremover.  
Sandnes bystyre har vedtatt at barnehageutbyggingen skal dimensjoneres slik at barn med 
barnehagerett sikres plass. Plan for barnehageutbygging går i dag over 4 år og rulleres i 
samme takt som økonomiplanperioden.  
 
22.oktober 2013 vedtok bystyret at planlegging av barnehageutbygging skal ha et mer 
langsiktig perspektiv. Der man fram til nå har planlagt for 4 års bolker skal man i 
fortsettelsen planlegge mye lenger fram (15- 20 år). Dette er nødvendig for å sikre at det er 
avsatt nødvendige tomter der barnehagene bør komme. Prognosene må dermed 
fremskrives og vil dermed bli mer usikre lenger ut i perioden. Barnehagebehovsplanen 
rulleres hvert år, og planene vil måtte justeres i forhold til nye prognoser. 
 
I hvor stor grad befolkningen etterspør og tar i mot barnehager vil påvirkes av 
samfunnsutviklingen. Man må beregne at andelen barn med barnehageplass i Sandnes 
kommune vil øke fra dagens 87.5 % av 1-5 åringer. Det er ingen grunn til at 
samfunnsutviklingen vil tilsi at Sandnes kommune vedvarende har behov for lavere 
barnehagedekning enn de andre storbykommunene. I sentrumsnære områder er det grunn 
til å tro at barnehagedeltagelsen i Sandnes ligger nær landsgjennomsnittet. Det er også 
mange Sandnes barn som fremdeles har barnehageplass i nabokommuner, fortrinnsvis 
Stavanger og Sola. Det er dermed flere barn bosatt i  Sandnes som har barnehageplass enn 
dekningsgraden skulle tilsi.  

Når det gjelder dekningsgrad var snittet på landsplan i 2014 90.9 %. Det innebærer en liten 
økning fra 2013. 
 
I kommuneplanen for Sandnes kommune fastslås det at det å avsette tomt til barnehager 
skal være en del av rekkefølgekravene når utbyggingsområder reguleres.  
Dersom det reguleres tomter på 5-8 mål, så vil kommunen eller den private aktøren kunne 
bygge barnehager i størrelsesorden 6 – 9 avdelinger dvs. 100- 150 barn.  
Det er grunn til å regne med at kostnaden med infrastruktur til slike barnehager ikke vil 
avvike vesentlig fra mindre barnehager. Barnehager av denne størrelsen vil være 
hensiktsmessig i de store boområdene og med hensyn til trafikkmønster. 
  



 

36 
 

Foreldrene etterspør i stor grad barnehageplasser i nærheten av der de bor. Selv de 
barnehagene som ble bygget langs innfartsårer og sentrumsnært bærer i stadig større grad 
preg av å betjene et nærmiljø.  Barnehagene i Hana, Aspervika og Sandvika har utfordringer 
med å fylle barnehageplassene til enhver tid. Dette stemmer med erfaringer fra andre store 
byer. Både Bergen og Trondheim opplever at de har overdekning i noen bydeler og strever 
med å flytte barnehageplassene slik at de stemmer bedre med småbarnsforeldrenes behov. 
 
8.3 Barnehagetomter 
Det er utfordrende å skaffe nok barnehagetomter til enhver tid, både når det gjelder privat 
og kommunal utbygging. Det er derfor ønskelig at det blir fastsatt kriterier for hvilken 
størrelse en barnehagetomt minimum skal ha, og deretter at den private aktøren forplikter 
seg til å utnytte tomta effektivt med hensyn til hvor stort antall barn barnehagen bygges ut 
for og hvor mange barn barnehagen tar opp.  
 
Rådmannen ønsker at det reguleres tomter i størrelsesorden 5 – 8 mål og at en bygger ut 
barnehager i den størrelse tomta tillater. Driftskostnader kan reguleres ved at en ikke i alle 
tilfeller tar opp alle barna barnehagen er bygd for umiddelbart når barnehagen står ferdig, 
men at en anslår hvor mange plasser det er nødvendig å starte opp. 

 

8.4 Konkrete prosjekter. 

2016:  

 Barnehage i den gamle kulturskolen med plass til ca. 100 barn 

 Espira Lura bygger ut sin barnehage med 2 avdelinger (28 småbarn) og får tilskudd til 
driften av disse. 

2017 

 Kleivane 10 avdelinger ( ca. 165 barnehageplasser) 

 4 nye avdelinger i utbygget Asperholen (ca. 70 nye barnehageplasser). 

Dette gir 100 barnehageplasser mer enn vi har behov for i 2017 og oppstarten av de 
overskytende plassene utsettes til 2018.  

2018 

 Resten av barnehageplassene fra 2017 åpnes (100 plasser) 

 2 avdelinger på Hommersåk. 
Hommersåk barnehage rehabiliteres og utvides med 2 avdelinger.  

2019. 

130 barnehageplasser i Vatne-Hommersåk området. 

Plassene som i 2015 gjenopprettes i Riskatun har et midlertidig perspektiv pga. at det ikke er 
avklart hva som skjer med dette bygget. Dersom disse faller vekk, må det i tillegg etableres 
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tilsvarende antall plasser som erstatning for disse. Dette gjelder 38 plasser som fra august 
2015 drives av FUS på ubestemt tid. 

Ny barnehage på Hommersåk forutsetter fortsatt drift i Hommersåk barnehage.  Plassene 
som i 2015 (gjen)opprettes i Riskatun har et midlertidig perspektiv pga. at det ikke er avklart 
hva som skjer med dette bygget. En forutsetter at ny barnehage må erstatte disse. 

 

8.5 Aktuelle utbyggingsområder i prioritert rekkefølge fra og med 2020: 

 Lura (sentrumsnært) 

 Figgjo  

 Skaarlia 

 Vatne 

 Sentrumsnært 

 Sandved  

 Trones  

 Sviland 

 

 

 


