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Det kongelige kunnskapsdepartementet
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Høringsnotatom forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64
om barnehager(barnehageloven)
Endringer i barnehageloven §§ 2, 7, 10 og forslag til ny § 1 a som følge av vedtatte
endringer i formålsbestemmelsen

Departementet foreslår i dette høringsnotatetav november 2009, en endring i lov av
17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven).
Høringsuttalelsene skal være departementet i hende innen 15.januar 2010.
Departementet opplyser at på grunn av sakens framdrift vil det ikke bli gitt utsatt
høringsfrist.
Horten kommune beklager dette fordi det bryter med kommunens prinsipp om at alle
høringsuttalelser skal behandles politisk. På grunn av tidspunktet for utsendelse av
høringsnotatet og fristen for uttalelsen, er dette ikke mulig.
Kommunens høringsuttalelsevil bli fram lagt som referatsak.
Stortinget har vedtatt endringer i formålsbestemmelsen i barnehageloven. I dette
høringsnotatet foreslår departementet å videreføre en adgang for private barnehager til
å unnta seg fra deler av formålsbestemmelsen i barnehageloven.
Departementetforeslår også at retten private barnehager og barnehager eiet eller
drevet av menigheter innen Den norske kirke har til å vedtektsfeste særskilt
livssynsformål, videreføres. Videre foreslås det at samtlige barnehager skal innta
formålsbestemmelsen i vedtektene.
Departementetforeslår også at barnehageloven§ 3 om barns rett til medvirkning ikke
endres, selv om også formålsbestemmelsenmed de vedtatte endringene vil omtale
barns rett til medvirkning. For å innarbeide den vedtatte formålsbestemmelsen i
barnehagelovens øvrige bestemmelser og for å sikre korrekte henvisninger mellom de
ulike paragrafene, foreslås det enkelte strukturelle og lovtekniske endringer.
Horten kommune støtter departementets forslag til endringer i lov av 17. juni 2005
nr. 64 om barnehager (barnehageloven):
Ny § la Særlig formål skal lyde:
"Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at henvisningen til kristen og
humanistisk an/ og tradisjon som innfallsvinkel til verdiene i § 1 ikke skal gjelde.
Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske
kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformåL

§ 2 Barnehagensinnholdskal lyde (endringi kursiv):
Postadresse:
Postboks 10, 3191 HORTEN
Besøksadresse: Apotekergata 12
E-post:
postmottak@horten.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Internett:

33 08 50 00
Bank:
33 08 50 01
Org.nr.:
www.horten.kommune.no

1594.30.31220
964 951 284

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle
barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Bamehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne sosiale forskjeller.
Departementetfastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanentil lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalgetfor hver
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
§ 7 fjerde ledd skal lyde (endring i kursiv):
Barnehageeierenskal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger
som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder
a)
b)
c)
d)
e)

eierforhold,
formål, jf. §§ I og la
opptakskriterier,
antall medlemmer i samarbeidsutvalget,
barnehagens åpningstid.

§ 10 første ledd skal lyde (endring i kursiv):
Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet
i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, la og 2.
Forskrift om Rammeplan for barnehager må endres i tråd med endringene i den nye
formålsparagrafen.
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