BÆRUM KOMMUNE
STRATEGI- OG UTVIKLINGSENHETEN

Bærums Verk Velforening
Postboks 46
1317 BÆRUMS VERK

Deres ref.:

Vår ref.:
18/259883/IGLE

Dato:
12.12.2018

Til naboer og andre interesserte,

Invitasjon til dialogmøte om ny barnehage på Helset
Bærum kommunen ønsker å invitere til et møte med naboer og andre interesserte for å se om
vi sammen kan finne gode løsninger for ny barnehage på Helset, løsninger som ivaretar både
barn, voksne, naboer og nærmiljø. Vi vil vite hva som er viktig for dere, og hva som er det
viktigste vi må kjenne til når vi skal starte det videre arbeidet med å planlegge ny barnehage.
Det inviteres til møte:
Torsdag 17. januar klokken 18:00-19:30
Sted: Festsalen, Anna Krefting skole, Grorudenga 1
I møtet vil det bli en kort introduksjon fra Bærum kommune, eiendom, med illustrasjon av
mulige løsninger. Agenda for møtet er:
 Belyse utfordringer med dagens situasjon
 Drøfte mulige løsninger
 Orientere om planlagt prosess
 Få oversikt over viktige innspill og hensyn
Påmelding gjøres til: ingrid.glendrange@baerum.kommune.no
Litt mer om bakgrunnen for møtet
Barnehagebehovsanalysen 2016-2035 viser behov for flere barnehageplasser i området
Bærums Verk/Helset. I tillegg er det behov for omstrukturering av dagens barnehagetilbud;
drift på fire ulike lokaliteter byr på store utfordringer for kommunen når det gjelder
administrasjon og eiendomsforvaltning. Bygningene står foran teknisk og vedlikeholdsmessig
oppgradering, og kommunen ser at det vil kreves omfattende investeringer for å sikre den
funksjonalitet og standard som dagens barnehager skal da.
Kommunen ønsker derfor å planlegge en ny, stor og moderne barnehage, som samler dagens
barnehagetilbud i ett hus, samtidig som antall plasser økes noe for å ta høyde for fremtidig
behov. En ny og større barnehage vil kunne gi et enda bedre tilbud til barn og voksne i
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barnehagen. Med oppgradert uteanlegg, samt muligheter for å benytte barnehagens lokaler
på ettermiddag og helger, vil barnehagen kunne fremstå som et samlingspunkt for nærmiljøet.
Forskjellige alternativer til plassering er vurdert. Det alternativet som skiller seg ut er
å plassere en ny barnehage øverst på friområdet på Helset. Foreløpige skisser viser at det kan
være mulig å bygge barnehage på den delen av friområdet som ligger utenfor
aktivitetsanlegget, og at det bygges ny fotballbane der Helset barnehage ligger i dag. Dette kan
gi et fin flerbruksområde, hvor det tilføres lekeanlegg for barn i tillegg til aktivitetsanlegget for
voksne. På denne måten kan både voksne og barn bruke friområdet.
Lokalisering av ny barnehage og eventuelt omdisponering av dagens bygninger og funksjoner
kan få innvirkninger på nærmiljøet og medføre noen endringer, men også bidra til et
områdeløft på Helset. Bærum kommune håper at dialogmøtet vil bidra til å få oversikt over
lokal kunnskap, som kan sikre en god og fremtidsrettet utvikling av lokalmiljøet på Helset.

Med hilsen

Erik Førland
kommunalsjef barnehage
Ingrid E. Glendrange
spesialrådgiver
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