
Ungdomsrådet-Uttalelse om bygging av ny barnehage i 
Sandvika 2019. 
 
Ungdomsrådsmøte 24.02.2019 
Fjellrevhiet, Lierne Samfunnshus 
 
 
Spørsmål til Steinar Bach i forbindelse med visning av plantegningene over 
alternativene for bygging av ny barnehage/oppvekstsenter: 
 

1) Har dere regnet priser på de 4 alternativene? 
Svar: Et overslag er gjort. Det dyreste er å bygge sammen med skolen. Det blir 
en annen byggeprosess ved dette alternativet, og det må gjøres mye med 
uteområdet for å tilpasse til barnehagebruk.  
 

2) Hvordan blir det eventuelt for elevene på skolen høsten 2019 
(byggeperioden) om det skal bygges på skolen? 

Svar: Man vil selvfølgelig oppleve noe støy, og baksiden av skolen vil nok ikke 
være tilgjengelig i byggeperioden.  
 

3) Hva brukes den gamle barnehagen til om det blir ny barnehage ved 
skolen? 

Svar: Leiligheter/omsorgsboliger i tilknytting til de andre omsorgsboligene i 
nærheten.  
 
Uttalelser fra Ungdomsrådet om de forskjellige bygge alternativene. 
 
Byggealternativ 1 og 2: Bygge på det gamle barnehageområdet. 

• Dette er den billigste løsningen.  
• Det vil ikke bli noen forandring for elevene på skolen, og ingen 

forstyrrelser i byggeperioden. 
• Ungdomsskoleelevene er fornøyde med nyskolen som den er nå, og det 

er ikke ønskelig å endre på noe. Det blir det ikke noe behov for med 
alternativ 1 og 2.  

• Bra beliggenhet for barnehagebarna. Nært til bibliotek, sjø og andre 
turmuligheter.  

 
 
Alternativ 2: Bygge egen barnehage ved siden av skolen, på hallsiden. 

• Nært skolen, men fremdeles litt beskyttet og for seg selv.  



• Litt lengre til bibliotek, men kanskje det veier opp ved at man har lettere 
tilgang til basseng osv. 

• Kan bruke gangsti ned til biblioteket.  
• Ser en fordel med å være nærmere skolen, kanskje det ikke blir så 

skremmende å begynne i 1. klasse. Kan også lettere besøke hverandre; 
barnehagen og småtrinnene.   

• Ungdomsrådet mener at dette muligens er det beste alternativet både 
for barnehagebarna og elevene på skolen. 

 
Alternativ 3: Bygge sammen med Stortangen skole: 

• Redd for at det blir mye trafikk med kjøring/henting av barnehagebarna, 
noe som foregår litt jevnt utover dagen. 

• Kan bli noe forstyrrelse når barnehagebarna er ute og leker mens 
undervisninga pågår.  

• Vil helst ha barnehage og skole noe adskilt, spesielt for de elevene som 
har mindre søsken i barnehagen. Det er lett at de mindre vil være 
sammen med storesøsken når de ser dem, og dette kan bli et 
samvittighetsnag for de større barna, og hindre fri lek/sosial samvær 
med jevnaldrende. Om barnehagen er like ved skolen, men adskilt, kan 
man hilse på når det passer, uten å bli forstyrret i skolehverdagen. 

• Ungdomstrinnet er veldig fornøyd med den nybygde skolen som den er i 
dag, med unntak av at garderobeplassen er litt liten. 
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