KPF
Colletts gt. 43
0456 Oslo
e‐post: post@kpf.no

Oslo 8. januar 2010

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Høring – endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse.
Kristent Pedagogisk Forums (KPF) høringsuttalelse vedr. endringer i barnehageloven §§ 2,7
og 10 og forslag til ny § 1 a som følge av vedtatte endringer i formålsbestemmelsen.
KPF er positive til at det nå kommer et høringsnotat i en prosess som skal føre fram til
iverksettelse av ny formålsparagraf for barnehagen, og vil avgi følgende høringsuttalelse:
Om § 1a, Særlig formål
Mangfold og tydelig verdigrunnlag
Barnehagetilbudet i Norge er preget av mangfold. De private barnehagene utgjør en
betydelig del av det totale tilbudet, og er spiller en vesentlig rolle mht å oppnå full
barnehagedekning. Foreldre står fritt til å velge om de vil benytte muligheten til
barnehagetilbud for sine barn, og det er positivt at de kan velge tilbud i tråd med eget livssyn
og overbevisning.
KPF støtter derfor at private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter
innen Den norske kirke, fortsatt skal kunne vedtektsfeste særskilte livssynsformål, det
samme gjelder naturligvis retten til å unnta seg fra deler av formålsparagrafen. Et mangfold
innenfor barnehagesektoren er en styrke også med tanke på en bred kompetanse på
barnehagefeltet som helhet.
Barnehagens verdimessige forankring må være tydelig, og KPF mener det er svært viktig at
alle barnehager tydeliggjør dette i sine vedtekter, slik det foreligger i forslaget fra
departementet.
KPF støtter videre at ikke skal være mulig å reservere seg fra de konkrete verdiene i
formålsparagrafen. I vår kulturtradisjon er det naturlig og se verdienes forankring i en

kristen og humanistisk arv og tradisjon. En eventuell annen innfalsvinkel til og forankring i
verdigrunnlaget, bør tydeliggjøres i vedtektene dersom det ikke henvises til en slik arv og
tradisjon.
Om § 2 Barnehagens innhold
KPF støtter den opprydning og de presiseringer som gjøres i § 2 og mener den nye
paragrafen på en bedre måte enn tidligere beskriver hva som er barnehagens innhold.
KPF foreslår at første ledd endres fra ”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet ” til
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Dette presiserer at barnehagen, i likhet med
skolen, er en etablert pedagogisk institusjon.
Når det gjelder fjerde ledd, hvor forslaget lyder ”Barnehagen skal ha en helsefremmende og
en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne forskjeller”. KPF mener det bør presiseres
nærmere hva en helsefremmende funksjon innebærer, at dette handler så vel fysisk som
psykisk helse. KPF foreslår derfor at ordlyden endres til: ”Barnehagen skal aktivt medvirke til
at barna utvikler en god psykisk og fysisk helse. Barnehagen skal ha en forebyggende
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.”
Om § 3 Barns rett til medvirkning
KPF støtter departementets vurderinger med hensyn til at prinsippet om barns rett til
medvirkning opprettholdes i en egen paragraf. Dette er et sentralt og grunnleggende
prinsipp jf. FNs barnekonvensjon. Det er etter KPFs oppfatning viktig at det videre legges til
rette for en bevisstgjøring av og kompetanseheving i barnehagene omkring begrepet
medvirkning. Hva betyr dette, hvordan legges det til rette for, og hvordan følges barns rett til
medvirkning opp i praksis.
Konklusjon
Kristent Pedagogisk Forum støtter departementets forslag til endringer i barnehageloven
som følge av ny formålsbestemmelse. Endringene ivaretar et mangfold innenfor
barnehagesektoren og foreldres rett til å velge barnehage i samsvar med eget livssyn. § 1a
er en tydeliggjøring av dette. Endringene i § 2 er en naturlig følge av den nye § 1. Det er
viktig å videreføre § 3 om barns medvirkning da denne er sentral i vår forståelse av barnet
som subjekt, et selvstendig individ som skal ha innflytelse på egen hverdag og eget liv.
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