HØRING - ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN SOM FØLGE AV NY
FORMÅLSBESTEMMELSE
Fagforbundet sier seg fornøyd med at Stortinget har vedtatt ny formålsbestemmelse i
barnehageloven. For Fagforbundet er det viktig at retten til barnehageplass skal gi rett til et
godkjent barnehagetilbud som foreldrene ønsker, og samtidig gi rett til et likeverdig
barnehagetilbud for alle barn.
Barnehagen er en av de viktigste grunnpilarene for at samfunnet skal virke og barnehagen er
et element for å gi barn de samme mulighetene uansett hvor i landet en bor. Dersom dette skal
bli en realitet bør det være klart definert hva som er et likeverdig barnehagetilbud ut fra
formålsparagrafen. Barnehagen er en pedagogisk institusjon hvor barn skal utvikle seg til
trygge harmoniske mennesker. Det betyr at barnehagen må være en tydelig og trygg
oppvekstarena hvor voksne er fortrolig med barnehagens formål.
Fagforbundet støtter i hovedtrekk departementets forslag til lov om endringer i
barnehageloven, som ivaretar ønsket om et mangfoldig og likeverdig barnehagetilbud og
samtidig ivareta foreldrenes rett til å kunne velge barnehage i samsvar med egen religion og
livssyn. Men vi har likevel noen kommentarer til høringsnotatet.
Videreføring av formålsbestemmelsen
Fagforbundet støtter Kunnskapsdepartementets vurdering at det skal være adgang for private
barnehager til å videreføre muligheten å unnta seg deler av formålsbestemmelsen. Dette gir
grunnlag for å unnta seg fra henvisningen til kristen og humanistisk arv og tradisjon som
innfallsvinkel til verdigrunnlaget, men ikke til verdiene i seg selv.
Særskilte livssynformål.
Departementet fastslår at barnehageloven skal være felles for alle barnehager uansett
eierskap, religiøst, filosofisk og livssynsmessig ståsted. Fagforbundet mener at med de "nye"
formålsbestemmelsene vil det bli mulig å imøtekome de ulike ønsker fra foreldrene uten at det
svekker "en felles barnehage for alle." Fagforbundt støtter Kunnskapsdepartementets
vurdering at foreldrene skal ha rett til å velge private barnehager som er i samsvar med deres
egen religiøse og filosofiske overbevisning slik at også menneskerettighetene blir fulgt.
Vedtektsfeste formålsbestemmelsene.
Fagforbundet støter Kunnskapsdepartementes forslag om at alle barnehager inntar de nye
formålsbestemmelsene i vedtektene. Barnehager som ønsker å unnta seg fra den nye
formålsbestemmelsen eller fastsette et særskilt verdigrunnlag oppgi dette i sine vedtekter.
Barns rett til medvirkning
Fagforbundet mener at §3 barns rett til medvirkning må videreføres som en egen paragraf.
Dette av blant annet hensyn til viktigheten som er nedfelt i artikkel 12 i FNs barnekonvensjon.

