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HØRINGSUTTALELSE AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN – 

UTVIDELSE AV RETTEN TIL BARNEHAGEPLASS OG INNFØRING AV 

MINIMUM TO ÅRLIGE BARNEHAGEOPPTAK. 

 

Jeg er styrer i en privat barnehage med 85 barn, 27 av dem er 1.og 2 åringer. Vi har ca. 90 

barn på venteliste.  

I hovedopptaket i høst tok vi inn 15 barn som så vidt hadde fylt ett år. Med så små barn brukte 

vi omtrent en og en halv måned på tilvenningen. Vi tilvenner to til tre barn i uken. Hvert barn 

har 5 tilvenningsdager og en påfølgende kort uke. Dette ser vi er helt nødvendig for å gi hvert 

barn en så god start som mulig. Vi er opptatt av god kvalitet og at de minstes møte med 

barnehagen ikke utsetter dem for mer stress en høyst nødvendig.  

De første månedene av et barnehageår er preget av en god del gråt. Mange små skal taes hånd 

av fremmede mennesker og det tar en stund før de minste er trygge. Personalet må fordele 

tiden mellom barna som er trygge og dem som trenger ekstra oppfølgning. Først når vi 

kommer ut i oktober er hele barnegruppen mottakelig for et pedagogisk opplegg i henhold til 

rammeplanen. 

 

Med dagens rammefinansiering fører det til at vi er nødt å ha et ekstra opptak i januar, og vi 

har da tatt inn ca. 4/5 ettåringer. Denne tilvendingen er endra mer krevende enn den i august. 

Vi har da en stor gruppe med de minste som krever mye av personalet, men som er blitt 

trygge og sammensveisete.  

5 av de største 2 åringene (gode ressurser) må overføres til storbarnsbasen (noe foreldrene 

ikke alltid er positive til), hvor det er vanskelig å følge opp deres behov for søvn. 

Småbarnsgruppen som nettopp er blitt trygg og sammensveiset blir nå utsatt for nye 

utfordringer. De har ”mistet” 5 av sine erfarne trygge barn og erstattet dem med 5 veldig små 

utrygge barn. Dette påvirker hele gruppen, og det er mye gråting i januar og februar.  Kulden 

og været gjør i tillegg sitt til at de nye ettåringene hater utetiden og dette gjør hverdagen mer 

krevende for personalet. 
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Alle tilvendingsperioder tar tid og er utforende for små og store. Noen barn tilvennes relativt 

greit, mens andre trenger lang tid på å bli trygg. Er kvalitet i barnehagen viktigere enn 

retten til en barnehageplass når man ønsker, vil vi som barnehage ikke anbefale flere 

opptak enn det vi har i dag. Aller helst hadde vi ønsket oss rammebetingelser som 

gjorde at vi bare hadde hatt ett barnehageopptak, med suppleringsopptak når barn 

slutter i løpet av barnehageåret.  

 

Vi har alltid noen barn som flytter i løpet av et barnehageår, og vi tar da inn nye barn. Noen år 

kan vi ha flere slike tilvenninger i tillegg til hoved og januaropptak. Det er da en 

kjempeutfordring å drive en barnehage som skal gi alle barna et barnehage tilbud av god 

kvalitet. 

 

I tillegg oppfatter vi høringsforslaget som urettferdige for foreldre som har barn som er født i 

november og desember. Disse barna har ingen rett på barnehageplass før august neste år. Vi 

ser at det er vanskelig å tilfredsstille alle, men det aller viktigste mener vi er å gi barnehagene 

rammer til å drive et pedagogisk tilbud av god kvalitet. 
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