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Svar på høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt

Trygge barnehager eier 122 barnehager. Barnehagene driftes under felles navnet
FUS barnehagene. Fus barnehagen utgjør nærmere 10.000 barn og ca 2500 an-
satte.

Ansatte virker og arbeider sammen hver eneste dag for å skape et godt, spennen-
de, lærerikt, raust og frodig barnehagetilbud.

Vi har med interesse lest "NOU Det du gjør, gjør det helt" og slutter oss til både
intensjonen og de foreslåtte tiltakene.

Pkt 1
Private barnehager er ikke spesielt nevnt. Dette mener vi det er behov for, spesi-
elt dersom kommunen skal ha ansvaret for "personlig koordinator (6.2.3.) Det
må understrekes at barn med plass i private barnehager skal ha de samme
rettighetene som barn med offentlig tilbud. Dette kan synes som en unødvendig
presisering, men vår erfaring med praksis fra mange av landets kommuner viser
det er behov for dette. Det må ikke bli hver enkelt personlige syn på private bar-
nehager som avgjør den kommunalt ansatte koordinatorens innsats.

Pkt 2
Kartlegging av barnehagebarn slik den er drøftet i 6.4.2 må følges opp med opp-
læring av det pedagogiske personalet i barnehagene. Metoden/skjemaene må
bearbeides til det optimale og ikke "slippes" før de er nettopp optimale. Det er
svært viktig å ta til etterretning at mange barnehager mangler ansatte med god-

Trygge barnehager gir trygge barn



kjent utdanning. Derfor er det bra at denne utredningen slår fast at
kartlegging er en oppgave for ansatte med rett kompetanse.

Pkt 3
Finansieringsordningene vil være et av de viktigste virkemidlene for å lykkes.
Uforutsigbarhet på dette området skaper uro og usikkerhet som igjen går ut over
arbeidsinnsats og arbeidsglede. Dette er ikke uviktige størrelser i arbeidet med
utsatt barn. Det er ansatte som skal få tilbudene til å virke, det er de som skal
skape resultatene. Rammen for ekstraressurser som skal brukes der ungene er
hver dag vil være avgjørende for å lykkes. Utsatte barn er mest barn og minst
utsatt. De trenger ofte mer/andre tiltak enn andre barn. Dette kan barnehagene
få til med rette og forutsigbare rammer.
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