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Røring - enthing i barnehageloven sorn følge av ny formålabesteennelse

Vi viser til Kunnskapskapsdepartementets brev 10.11.2009 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader:

Den 5. desember 2008 ble det vedtatt en ny fonnålsbestemmelse for bamehager, jf. Ot.prp. nr.
47 (2007-2008) om lov om endringer i barnehageloven. I barnehageloven ble § 1 første ledd
annet punktum vedtatt slik: "Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv øg tradisjon, slik somrespekt for menneskeverdet og naturen,åndsfrihet,
nestekjærlighet,tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier soin kommer til uttrykk i ulike
religioner og livssyn og somer forankret i menneskerettigh«ene."

1 høringsnotatet fores1Asdet enny §  la der første ledd lyder slik:"Elereavprivate barnehager
kan i vedtektene bestemme at henvisningen til kristen og humardstisk arv og tradisjon som
hmfalisvinkel til verdiene i § 1 ikke skal gjelde."

Etter gjeldende § 1 i barnehageloven skal barnehagen hjelpe til med å gi barna en
"oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier", jf. § 1andre ledd. Videre følger aet av
tredje ledd at eiere avprivate bamehager kan besterrime at dette "ikke skal gjelde". Både , •
hovedregelen og unntaket er her enkle å forstå.

• •

Det er mer krevende å lage en meningsfull unntaksbestemmelse tilpasset den nye
formålsbestemmelsen. I den nye formålsbestemrnelsen nevnes ulike verdier, samt verdienes
religiøse og ideologiske overbygning, det vil si "kristen og humanistiak arvog iradisjoe".
Samtidig gis det unrykk for at disse verdiene kan gjenfmnes i flere ulike religioner oglivssyn.
Etter forslaget åpnes det ikke for at barnehagene kan gjøre unntakfra verdiene i seg selv, men
at de private barnehagene kan gjøre unntak fra det religiøse eller idéhistoriske grannlaget. En
mulig tydeliggjøring av dette kan were å uttrykke I unntaksbestemmelsen at det er opp til
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