
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus angående endringer 

i barnehagelovens §§ 2,7,10 og forslag om ny § 1a som følge av vedtatte 

endringer i formålsbestemmelsen  

 
Ang. ny § 1 a 

Fylkesmannen støtter forslaget om opprettelsen av ny § 1 a som omhandler særlig formål. 

Bra å samle unntaksbestemmelsene i egen paragraf. 

 

Fylkesmannen mener det er viktig at presiseringen i punkt 2: private barnehager som søker 

fritak for verdigrunnlaget i ny § 1 Formål, (bør) pålegges å synliggjøre sitt verdivalg ved 

søknad om off. tilskudd. Det kan ha en vesentlig betydning når off. tilskudd blir en del av 

kommunenes rammefinansiering. 

 

Det er også viktig å presisere at reservasjon fra verdigrunnlaget må synliggjøres i 

barnehagens vedtekter. 

 

Til punkt 5.1.2 

I dette punktet vektlegges at formålsbestemmelsen danner et viktig felles verdigrunnlag for 

alle barnehager, uansett eierform og at formålet ikke blir verdinøytralt. Vi må ikke viske ut 

alle norske og nordiske grunnverdier og bli for generelle. Det vil være en støtte for 

barnehagene at det er felles verdigrunnlag som viker samlende og inkluderende. Det felles 

verdigrunnlaget må være i tråd med menneskerettighetene og lovens intensjon og på et 

overordnet nivå angi barnehagens verdigrunnlag.  

 

Til punkt 5.2.2  
Muligheten til å unnta seg henvisningen til ”kristen og humanistisk arv og tradisjon”, eller 

evt. forsterke den, kan være med på å styrke mangfold og mulighet til å velge barnehage ut fra 

egen religiøs og filosofisk overbevisning. Mangfold i barnehagesektoren har en større og mer 

reell betydning for foreldre nå når dekningsgraden er så høy, og valgmulighetene øker. 

 

Formålsbestemmelsen som ”plakat” 

At den er kort og konsis er sikkert bra, men den må ikke bli verdinøytral. Viktig at felles 

verdigrunnlag kommer tydelig fram! 

 

Til punkt 5.3.2 

Her diskuteres § 2, barnehagens innhold, og hva som kan fjernes, endres, overføres til andre § 

eller hva som skal utdypes nærmere i Rammeplanen. 

Selv om barnehageloven er en ”ordrik” lov må en sikre seg at ikke viktige elementer blir 

borte. 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, det må stå spesifikt og ikke bare implisitt, i 

den nye formålsparagrafen! Pedagogisk virksomhet henspeiler på kvalitet og betydningen 

av utdannet personale. Foreldre er nå i langt større grad enn før, opptatt av betydningen av 

kvalifisert personale i barnehagene. 

Viktig at § 2 første ledd videreføres i nåværende form. 

 

Det må sikres at viktige, innarbeidede uttrykk videreføres, som: ”livslang læring og aktiv 

deltakelse i et demokratisk samfunn”. Dette understreker sammenhengen mellom 

barnehage og skole og barns rett til demokratisk medvirkning. 

Blir det fjernet i § 2 andre ledd, må det sikres ivaretatt et annet sted. 



 

Det er viktig at de nye begrepene skaperglede, undring og utforskertrang, som er knyttet 

til utvikling av grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, blir tydelig synliggjort i 

formålsparagrafen når de fjernes fra § 2 femte ledd. 

 

Til punkt 5.4.2 

Vi støtter forslaget om å videreføre § 3 i sin nåværende form.  
Det er en forholdsvis ny og viktig bestemmelse som det jobbes mye med i barnehagene.  

 

Til punkt 5.5.2 

Vi støtter forslaget om at alle barnehager må innta formålsbestemmelsen i vedtektene  

og evt. særlige bestemmelser etter § 1 a. og at det står i § 7 fjerde ledd under ny bokstav 

b. 

Vi mener det er viktig at formålsbestemmelsen og evt. reservasjon/utvidelser er med i 

barnehagens vedtekter, det samme gjelder for felles grunnverdier. 

Vi mener at dette er av betydning i forhold til tilsyn. Kommunen har ansvar for å føre tilsyn 

med barnehagens innhold og da vil det være en fordel at det overnevnte er nedfelt i 

vedtektene. Da vil kommunene ha en mulighet til å se om barnehagens innhold samsvarer 

med formålsbestemmelsen de har nedfelt i sine vedtekter. 

 

 

Til punkt 5.6.2. 

Vi støtter forslaget om henvisning av nye § 1 a inn i § 10. 

 

 

 


