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HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER I 

BARNEHAGLOVEN SOM FØLGE AV NY FORMÅLSBESTEMMELSE  
 

Tysvær kommune har behandlet høringsnotat om endringer i barnehageloven som følge av ny 

formålsbestemmelse og har følgende tilbakemelding. 

 

Ny § 1a Særlig formål 

Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at henvisningen til kristen og 

humanistisk arv og tradisjon som innfallsvinkel til verdiene i § 1 skal gjelde. 

Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke 

kan i vedtektene fastsettes særlige bestemmelser om tros- og livssynsformål. 

 

Tysvær kommune mener det er positivt at adgang til å reservere seg formuleres i egen 

bestemmelse. Retten til å velge et barnehagetilbud som er i samsvar med religiøs og 

filosofisk overbevising er et viktig prinsipp og vil bidra til å sikre et fortsatt mangfold i 

barnehagesektoren.  

Ved at unntaket formuleres som et tillegg til  ”ny” formålsbestemmelse understrekes det at 

verdiene i formålsbestemmelsen gjelder alle barnehager.  

 

Tysvær kommune mener det er positivt at utformingen av ny formålsbestemmelse er så kort 

og oversiktlig at den kan brukes som ”plakat” i barnehagen og kan bidra til at innholdet i 

barnehagen blir synliggjort for barnehagenes ulike samarbeidspartnere. 

Det er også positivt at det er en sammenheng mellom barnehagens og skolens 

formålsparagraf. 

 

§ 2 Barnehagens innhold (endring i kursiv) 

 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, 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. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. 
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Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer 

for barnehagens innhold og oppgaver. 

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

 

Tysvær kommune mener det er positive endringer i § 2 da særlig at det skal være fokus på 

fysisk aktivitet. 

 

§ 7 4. ledd Om vedtekter  

Forslaget om at det innføres plikt til å synliggjøre verdigrunnlaget ved å innta 

formålsbestemmelsen i barnehageloven i vedtektene, er en viktig opplysning som har stor 

betydning for foresatte ved at det bl.a. bidrar til å synliggjøre barnehagens innhold. 
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