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Høring: Endring av barnehageloven
Journalposter i sak
1 I Høringsnotat om endringer i barnehageloven rett til barnehageplass for barn av asylsøkere
2 U Rett til barnehageplass for barn av asylsøkere.
3 I Høringsnotat om endringer i barnehageloven endringer i barnehageloven som følge av ny
formålsbestemmelse
4 S Høring: Endring av barnehageloven

Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Det kongelige
kunnskapsdepartement

Rådmannens forslag til
Vedtak::
Meråker kommune har ingen merknader til de foreslåtte endringene av barnehageloven.

Behandling i Komite skole, oppvekst og kultur - 09.12.2009 :
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Komite skole, oppvekst og kultur - 09.12.2009 :
Meråker kommune har ingen merknader til de foreslåtte endringene av barnehageloven.
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Saksopplysninger
Kunnskapsdepartementet har oversendt på høring noen forslag til endringer av barnehageloven
på bakgrunn av Stortingets vedtak om ny formålsbestemmelse.
Høringsfristen er satt til 15.01.10.
Formålsparagrafen har nå følgende ordlyd:
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha
rett til medvirkning tipasset alder og forutsetninger.
Barnehagene skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.”
Norge er bundet av en rekke folkerettslige avtaler om menneskerettigheter. Særlig relevante i
forhold til formålsbestemmelsen i barnehageloven er konvensjonsbestemmelser om det nærmere
innhold i utdanningen, barns rett til medvirkning, ikke-diskriminering, individets tanke-,
samvittighets- og religionsfrihet og respekt for foreldrenes rett til å sikre at utdanning og
undervisning er i tråd med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning.
Stortingets vedtak om å endre formålsparagrafen i barnehageloven medfører et behov for
endringer også i andre bestemmelser i loven før den nye formålsbestemmelsen kan trå i kraft.
Fra det såkalte Bostadutvalget (forslag til ny formålsparagraf) ble det påpekt behov for endring
av :
Gjeldende § 1 Formål
Gjeldende § 2 Barnehagens innhold
Det vurderes om gjeldende § 3 Barns rett til medvirkning skal opprettholdes i nåværende
form
Tredje og fjerde ledd i gjeldende § 1 Formål flyttes og innarbeides i andre paragrafer
Private barnehager som ønsker fritak fra verdigrunnlaget i ny § 1 Formål, bør pålegges å
synliggjøre sitt verdigrunnlag ved søknad om offentlig tilskudd.
Endringer i § 1 Formål, § 2 Barnehagens innhold og eventuelt § 3 Barns rett til medvirkning vil
medføre behov for revisjon i omtalen av disse paragrafene i Rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver 2006.”
Kunnskapsdepartementet har som følge av dette fremmet følgende forslag til endringer av
barnehageloven:

54

Ny § 1a Formål skal lyde:
Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at henvisningen til kristen og
humanistisk arv 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- og livssynsformål.
§ 2 Barnehagens innhold skal lyde (endring i kursiv):
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal ta hensyn til barns alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle
bakgrunn, herunder samisk språk og kultur.
Barnehagen skal formidle kultur, gi rom for barns kulturskaping og bidra til at alle barn får
oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller.
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagene. Rammeplanen skal gi retningslinjer for
barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage
fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
§ 7 fjerde ledd skal lyde (endring i kursiv):
Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av
betydning for foreldrenes/de forsattes forhold til barnehagen, herunder
a)
b)
c)
d)
e)

Eierforhold
Formål jf §§ 1 og 1 a
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 , 1 a og 2.
Disse endringene medfører ingen økte økonomiske og administrative konsekvenser.
Vurdering
De foreslåtte endringene er en tilpasning til den nye formålsparagrafen for barnehagene.
Det er forholdsvis få og små endringer som legges fram.
Etter min mening er det svært viktig at man understreker at barns rett til medvirkning skal gjelde
alle typer barnehager med henvisning til FNs barnekonvensjon § 12, og at dette prinsippet
lovfestes.
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For Meråker vil de foreslåtte endringene medføre få endringer, men man skal være oppmerksom
på de nye bestemmelsene – særlig i forhold til våre ”nye” landsmenn og tilbud til asylsøkere ved
Nustadbo asylmottak.
Det meste kan møtes ved skikkelig kommunikasjon og forståelse av andres livssyn og
kulturbakgrunn.
Konklusjon
Meråker har ingen merknad til de foreslåtte endringene av barnehageloven.

Henrik Vinje
Rådmann
Egil Haugbjørg
sektorsjef

