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Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen

Vi viser til Høringsbrev, datert 1.2.2012, om forslag til forskrift om rammeplan for
barnehagelærerutdanning.

MARS
2 012bo“p6- IC4

Mandat
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vem om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av egen
tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn  sine interesser i samband med planlegging og
utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets
mandat er begrenset til barn under 18 år.

Svar å rinsi ielt runnla
Barneombudet har ikke anledning til å komme med et fyldig høringssvar i denne saken.
Saken berører på en indirekte måte barns interesser og rettigheter. Vi vil understreke behovet
for en rammeplan for barnehagelærerutdanningen som på en god måte ivaretar behovet for
kvalifisert personale i barnehagene, med særlig fokus på at barns rettigheter i flg.
barnekonvensjonen og norsk lovgivning blir ivaretatt. Dette krever en endring i forhold til
dagens utdanning som den enkelte utdanningsinstitusjon må pålegges ansvaret for å ivareta.

Barneombudet vil også understreke nødvendigheten av at det gjøres en aktiv innsats overfor
både utdanningsinstitusjoner og kommuner for å sikre at barn gis tilgang til kvalifisert
personale i barnehagene.

Barneombudet har med utgangspunkt i vårt mandat, ikke tatt stilling til ovennevnte høring.

Vennlig hilsen

Knut Haanes Morten Hendis
nestleder seniorrådgiver
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