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HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN SOM FØLGE 

AV NY FORMÅLSBESTEMMELSE 
 

Asker kommune ved komité for oppvekst slutter seg til intensjonene som ligger 
bak forslaget til endringer i barnehagelovens 
§ 1, forslag til ny § 1 a som følge av vedtatte endringer i formålsbestemmelsen.  

§ 2 Barnehagens innhold 
§ 7 Barnehageeierens ansvar 

§10 Godkjenning 
 

samt § 3 Barns rett til medvirkning, som foreslås ikke endret selv om også 
formålsbestemmelsen med de vedtatte endringene vil omtale barns rett til 
medvirkning. 

Asker kommune heretter AK støtter forslaget. 
 

AK vil allikevel benytte anledningen til å kommentere noen av områdene.  
Det er viktig at departementet kommer tilbake til endringer i forskrift om 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som på et senere tidspunkt vil 

sendes på offentlig høring. Dermed kommenteres ikke endringene som berører 
rammeplanen i denne uttalelsen. 

 
§ 1 Formål. 
Sett opp mot vedtatte ny formålsbestemmelse er det positivt at departementet 

velger å foreslå et nytt punkt 1 a slik at private barnehager fortsatt har adgang til 
unntak fra kristen formålsbestemmelse eller at private barnehager og barnehager 

eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i sine vedtekter 
fastsette særlige bestemmelser om tros-eller livsynsformål.  
Forslaget om at det ikke bør være adgang til å unnta seg fra hele 

formålsbestemmelsen støttes.  
 

Understrekningen av barnehagens oppgaver og samarbeid med hjemmet 
presiseres, ved at det utvikles en gjensidig respekt for og anerkjennelse av 
hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet.  

 
I Asker kommune er det et stort mangfold i eierskapet av private barnehager. 

Det er derfor viktig at dette videreføres når utbyggingen er fullført slik at eiere 
kan tilstrebe forutsigbare og stabile rammer. Det er allerede i dag utfordringer 
utifra alder og størrelse på barnehagen, nå som konkurransen tilspisses. 
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Korttids- og halvdagsbarnehagene har vært nødt til å utvide oppholdstid og alder 
for å være med i konkurransen om opptak. Dermed er det nå kun 

heldagsbarnehager i kommunen. 
 

I endringer som kommer som følge av høringen støtter AK at det legges større 
vekt på betydningen av oppdragelse, som i ny formålsbestemmelse har utvidet 
begrepet med ordet danning og sosialisering som grunnleggende for ethvert barn 

for at det skal fungere godt i vårt samfunn.  
 

AK imøteser en tydeligere presisering om ansvarsfordeling mellom hjem og 
barnehage i rammeplanen som tydeliggjør hva dette egentlig betyr. 
 

AK har spesielt fokus på tidlig innsats. Tjenestetilbudet dreies i retning av tidlig 
innsats, forebygging og bedre utnyttelse av ressursene. 

 
AK støtter at departementet har vektlagt å bygge opp forslaget til formål for 
barnehagen på samme måte som formålet med opplæringen. 

 
 

§ 2. Barnehagens innhold 
AK støtter departementets forslag om ny § 2. 

 
Det er viktig at det fremkommer hva et barnehagetilbud skal innebære. Samtidig 
må det gis klare krav til barnehagens innhold og kvalitet. 

Det sentrale her er at innholdet uttrykker hva foreldre/foresatte kan forvente hva 
barna skal lære og oppleve i barnehagen.  

 
Derfor støtter AK forslaget om at § 2, første ledd videreføres i sin nåværende 
form. ”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet”. 

Det er viktig at barnehagens pedagogiske tradisjon videreføres og barnehagens 
egenart bevares. 

Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, mens 
det er foreldrene som har hovedansvaret for barns oppdragelse. For at 
barnehagens funksjon som samarbeidspartner skal forankres godt bør kontakten 

være slik at informasjon og begrunnelser utveksles regelmessig.  
 

AK støtter at helseaspektet er kommet inn i fjerde ledd. Tidlig innsats og andre 
helsefremmende tiltak som innebærer at hjelpen gis tidlig i barnets livsløp er 
viktige satsingsområder. Samt utjevning av sosiale forskjeller er viktige oppgaver 

for barnehagen som bør videreutvikles i rammeplanen. 
 

Departementet varsler i høringsdokumentet at en vil komme tilbake til en 
offentlig høring vedrørende endringer i forskrift om Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver.  

AK imøteser dette, da barnehagens oppdragerrolle har endret seg. Betydningen 
av barnehagens rolle som oppdragere i hverdagen opp mot foreldres /foresattes 

ansvar. 
  
§ 3 Barns rett til medvirkning 

AK støtter departementets forslag om å videreføre § 3 i nåværende form. 
Bestemmelsen er viktig og satt på dagsorden i mange barnehager. 

 

§ 7 Barnehageeierens ansvar 
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AK støtter departementets forslag om at barnehager som ønsker å unnta seg fra 
§ 1a lar dette fremkomme i sine vedtekter, og at samtlige barnehager inntar den 

”nye ” formålbestemmelsen i vedtektene. Jf.§§1 og 1a. 
 

§ 10 Godkjenning 
AK støtter departementets forslag om å endre § 10, ved at det tas inn en 
henvisning til § 1a i første avsnitt. I tillegg til §§ 1 og 2.  

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Trygve Lia                                                          Solveig Lundeberg 
saksordfører                                                       direktør for oppvekst  

Asker kommune- komité for oppvekst 
 
 
 

 


