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Utviding av Furuli Barnehage  

 

 

* Tilråding: 

 

Arbeidsmiljøutvalet har ikkje merknader til utviding av Furuli barnehage med 2 avdelinger. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Teikningar. Situasjonsplan, planar, snitt og fasade 

2. Erklæring for medverking tilsette og styrar i Furuli Barnehage. 

 

 

Saksutgreiing: 

 

Fødselstala for 2018 syner at det blir født 24 små born på Kaupanger og antallet småbarn på 

Furuli vil auke frå ca 21 til rundt 40. På dette grunnlag er det då eit sterkt behov for nye 

småbarnsavdelingar ved Furuli barnehage.  

Ein har sett på fleire alternativ for muligheiter til å bygge på, og har komme til at ei utbygging i 

bakkant mot sør totalt sett vil være den beste for barnehagen. 

Som ringverknadar av utbygginga vil ein:  

 

1. få oppgradert ventilasjon, varme og nødvendige overflater på den eldste avdelinga på 

Furuli (Karius)  

2. få omdisponert område på ein meir hensiktsmessig måte der ein får samla parkering på 

nedsida av ballbingen i eit område som i dag er prega av lite bruk og attgroing. 

3. Etablere større pauserom og større arbeidsrom i barnehagen som møter den nye 

pedagognorma på ein god måte 

 

Sogndal kommune har sjølv utarbeida planane for bygget og desse er gjennomgått med tilsette og 

styrar i Furuli barnehage samt tenesteleiar for barnehagane og miljøretta helsevern. Både tilsette, 

styrar og miljøretta helsevern er godt nøgd med planane som foreligg og prosessen med desse.  

 

Det ligg ein merknad på dokumentet om medverknad om at ein ønskjer noko areal erstatta på 

Karius. Denne merknaden er etter siste møtet 20/9 med dei tilsette fråfalle då ein ikkje ønskjer for 

store avdelingar med hensyn på antall ungar. 

 

Planane samsvarar med krav stilt til arbeidsbygningar i TEK17 og arbeidsplass forskriften.  

 

Området er i dag regulert til friområde og for gjennomføring av utbygginga er ein avhengig av 

dispensajon frå arealforemålet. 



 

Før igangsetjing skal utbygginga godkjennast av Arbeidstilsynet. Som vedlegg til søknaden skal 

det liggja ein uttale frå arbeidsmiljøutvalet i kommunen. 
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