
Foretrekker
barnepark
C Oppfordrer foreldre til å tenke annerledes
Forfatter Henrik
Hovland og de andre
foreldrene i Kløverveien
barnepark foretrekker
barnepark fremfor
heldags barnehage. De
mener kortere dager er
bra for de minste barna.

ELDRID OFTESTAD

Henrik Hovland og samboeren
valgte å ta sønnen Olav Hov-
land Haavie på to år ut av en

kommunal barnehage i nær-
miljøet, fordi de ikke var for-
nøyd med den. I stedet valgte
de Kløverveien barnepark på
Tåsen, der det for tiden går 14
barn i alderen ett til snart fire år
hver dag fra klokken ti til to.

– Jeg besøkte flere kommuna-
le barnehager i nærmiljøet og
reagerte på stemningen. Det
virket som de minste barna
hadde altfor lange dager. Det
var store enheter med mye støy,
og ofte ungt og uerfarent perso-
nale. Mange av barna virket
slitne, forteller Hovland.

Forfatteren kan ikke få full-
rost Kløverveien barnepark
nok.

– De to ansatte har mellom 15
og 17 års erfaring. Det er gull
verdt. Barna er mye ute, men
har også sang og lesestunder
hver dag. Det pedagogiske til-
budet er ikke dårligere enn det
små barn får i en vanlig barne-
hage.

Mer tid hjemme
– Jeg har hovedfag i pedago-
gikk og har jobbet i vanlig bar-
nehage. Det sønnen min lærer
her er veldig bra. Dessuten
kombineres det barna lærer i
barneparken med det som vi
velger å lære bort selv, fordi
barna tilbringer mer tid hjem-
me med oss, understreker Siri

Bakken Kilen.
– Mener dere kommunale

barnehager har et dårligere til-
bud enn barnepark?

– Det kommer selvsagt helt
an på den enkelte barnehagen.
Men for de minste barna tror
jeg foreldrenes omsorg vil være
bedre enn et offentlig omsorgs-
tilbud som varer hele dagen.
Derfor er det viktig at det finnes
barneparker, kontantstøtte og
andre ordninger som mulig-
gjør fleksible løsninger for for-
eldre som ønsker å velge alter-
nativt, sier Hovland.

– Vi vil få frem at barnepark
er et godt alternativ for foreldre
som ikke ønsker heltidsbarne-

hage, legger Camilla Idsøe til.

Redusert arbeidstid
Hovland mener at mange for-
eldre har muligheten til å velge
redusert arbeidstid eller ta seg
fri et år, hvis de virkelig vil.

– Det er fullt mulig å priori-
tere tid med barna når de er
små, fremfor materielle goder
som dyre biler og boliger. I 1990
gikk 15 prosent av ett- og toår-
ingene i barnehage. I 2008 hele
75 prosent. Stadig mer av barn-
dommen tilbringes på institu-
sjon. Det er overraskende hvor
mange som synes det er greit,
sier Hovland.

eldrid.oftestad@aftenposten.no

Foreldre med forfatter Henrik Hovland i spissen, foretrekker barnepark fremfor barnehage. Siri Bakken Kilen (f.v.), Grethe Sannes, Karine Evensen, Henrik Hovland,
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