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Uttalelse 1: Kattem bydel trenger flere barnehageplasser og bevaring 1 

av bydelens åpne barnehage. 2 

Kattem er en bydel med en stor andel barn og barnefamilier, og de siste 10-12 årene er det 3 

gjort store utbygginger i området som sokner til Kattem skolekrets og i området rundt. I 4 

2011 ble det publisert en levekårsrapport 5 

(https://www.trondheim.kommune.no/levekar/?fbclid=IwAR06nENmBzNrwnHH0EF9Eq-6 

6q_8EKsVV2-geJbtCo2jGlAQPSkwU1923swc) Her slås det fast at Kattem er en bydel med høy 7 

andel uføretrygdede, lav utdanning, lav lønn, personer som mottar overgangsstønad og 8 

arbeidsavklaringspenger. Kattem er likevel en flott bydel å vokse opp i, med mange barn, 9 

fine uteområder og sterke felleskap, samtidig har bydelen også sosiale utfordringer som må 10 

taes på alvor. Vi vet at sosiale utfordringer og sosial status ofte går i arv. Det er derfor av stor 11 

betydning at det settes inn tiltak for å sikre at barn som vokser opp her får like muligheter til 12 

å lykkes i livet som barn som vokser opp i andre bydeler. Det vi også vet er at det er langt 13 

rimeligere for unge familier i etableringsfasen og bosette seg på Kattem enn på f.eks Tyholt. 14 

Ergo får Kattem flere barn, unge voksne og barnefamilier.  15 

 16 

Nedleggelsen av Gnist Trøa barnehage på Kattem begynner å bli kjent for de fleste av 17 

Trondheims befolkning, hvertfall de som leser adressavisen. Med dette mister bydelen 120 18 

barnehageplasser. Ventelistene på de andre barnehagene i området er allerede sprengt. 19 

Kommunen opplyste 13.01.2020  at står det 136 søkere på venteliste i området! Riktignok 20 

kan noen stå på venteliste på flere barnehager, men dette tallet sier likevel mye om behovet 21 

i bydelen - og det er før Gnist har stengt dørene. Det er derfor ikke urimelig å anta at det 22 

etter hovedopptaket i 2020 vil være minst 200 søkere på venteliste i bydelen. 23 

På grunn av den manglende barnehagedekningen i bydelen vil mange familier bli nødt til å 24 

bruke mer tid på å hente og levere barn i andre bydeler. Dette gjør at folk må bruke mer tid 25 

til transport, noe som verken er bra for familiene eller miljøet. Arbeidet for å sikre 26 

barnehager der folk bor er viktig om vi skal klare å nå nullvekstmålet Trondheim. Vi er også 27 

bekymret for at de barnefamiliene som har økonomi til det velger å flytte fra Kattem fordi 28 

bydelen ikke lengre er attraktiv for familier i småbarnsfasen. Dette vil svekke 29 

oppvekstmiljøet for de barna som blir igjen og arbeidet med å bekjempe sosiale forskjeller i 30 

Trondheim 31 

 32 

Som et ledd i å tilby 20 flere barn fra Gnist et barnehagetilbud i nærmiljøet blir nå åpen 33 

barnehage på Kattem stengt. Et lavterskeltilbud for barn som enda ikke har fått tilbud om 34 

barnehageplass. Som småbarnsforelder på Kattem er jeg takknemlig og glad for at flere barn 35 

får barnehageplass i sitt nærmiljø. Samtidig forstår jeg frustrasjonen til de som har behov for 36 

dette tilbudet. Det er også i strid med kommunens «stein saks papir» - strategi der en skal 37 
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bygge sterke barnefellesskap. For å lykkes med det trengs nettopp slike lavterskel tilbud der 38 

foreldre møtes sammen med barna sine i nærmiljøet, på tvers av sosial status, utdanning, 39 

lønn og alder.  40 

 41 

Årsmøtet til Trondheim SV oppfordrer Trondheim kommune til å sikre tilstrekkelig 42 

barnehagedekning i bydel Kattem og sørge for å bevare tilbudet om åpen barnehage i 43 

bydelen. 44 

 45 
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