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SØKNAD OM GODKJENNING AV NYE ÅKEBAKKE BARNEHAGE

I forbindelse med sammenslåingen av UMB og veterinærmiljøet på Adamstuen til NMBU må

Åkebakke barnehage flyttes. Det vil være Statsbygg som står som prosjektleder for
relokaliseringen som et eget prosjekt på Campus Ås, og entreprenør vil være Askim
Entreprenør. Ferdigstillelse og flyttetidspunkt er så langt satt til 01.05.15.

• Barneha ens eierforhold: Barnehagen eies og driftes av Stiftelsen Åkebakke
barnehage, som er en ideell og privat stiftelse.

• Barneha ens n e beli enhet: Barnehagen flytter til Utveien 4, 1430 Ås (OP17 i

forslaget til reguleringsplan for Campus Ås).

• Barneha ens arealnorm r. barn over o under 3 år: Barnehagen har en arealnorm
på 4 kvm pr. barn over 3 år, og 5,2 kvm pr. barn under 3 år.

• Barneha ens st rrelse dvs. antall kvm inne o ute: Barnehagen vil bli totalt på 490

kvm, hvorav 290 kvm vil være leke- og oppholdsareal inne.
Tomten er totalt på ca. 3,5 daa netto.

• Antall lasser totalt i barneha en: Det vil være plass til 72 barn over 3 år eller 55 barn
under 3 år.

• Antall lasser det økes med utover da ens antall lasser: Det vil da økes med 23,5
barn over 3 år eller 18 barn under 3 år.

• Hvem skal bruke lassene fordelin mellom ru er: Opptakskriterier vil bli revidert
ved neste årsmøte, så vi forholder oss pr. nå til følgende.

1. Barn av ansatte ved NMBU - 80%
2. Barn av førskolelærere i barnehagen -4 plasser
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3. Studenter - 15 %

4. Andre skere - resterende dersom det ikke blir fylt opp av overnevnte

• Finansierin s Ian: Se vedlegg 1 og 2

• Te nin erb o tomt: Se vedlegg 3 og 4

Skulle det være behov for ytterligere opplysninger før en godkjenning kan gis så ta kontakt
med en av undertegnende.

Ås, 27.08.14

Sølve Bærug
styreleder Stiftelsen Akebakke

ii e.
Vera Bue
styrer \kebakke barnehage


