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Referanse: 15/4860 

Høring: Høring om endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 

Levert: 06.01.2016 14:14 

Svartype: Med merknader 

Kontakt avsender: Husmo barnehage SA 

Kontaktperson: Heidi-Synnøve Haugnæss 

Kontakt-e-post: husmo@barnehage.no  

Tittel: Ikke barnehagens kvalitet som avgjør barns rettigheter 

Uttalelse: 

Barna skal få tydeligere rettigheter i tråd med tidlig innsats = flott! 

Rett til spesialpedagogisk hjelp foreslås å gå fra opplæringsloven til barnehageloven = ok. 

Det foreslås at det ikke bare skal se på barnets behov, men også barnehagens kvalitet. 

Dersom barnehagen ivaretar barnets behov, vil ikke barnet få spesialpedagogisk hjelp 
= Jeg stemmer mot! Begrunnelse: Dersom dette forslaget blir en realitet, bør det spesifiseres at 

barnehagen har krav på å styrke miljøet rundt barnet. Det bør også spesifiseres hva "et godt nok 

miljø" er. Hvem skal vurdere kvaliteten på barnets miljø? Det er mangler på spesialpedagoger i 

vår kommune, og hvis f.eks. pedagogisk tjeneste eller kommunen får ansvaret å bedømme 

kvaliteten på miljøene, så vil det åpne for muligheter til å redusere antall enkeltvedtak om 

spesialpedagogisk hjelp ut i fra ressursene de har til rådighet. Istedetfor slik det er i dag, der 

barna har krav på spesialpedagisk hjelp og kommunen/pedagogisk tjeneste må finne nok 

ressurser etter behovene som kommer. 

Ut i fra forslaget ser jeg et "hull" i barnas rettigheter, fordi det åpnes for at en barnehage med 

f.eks. tilstrekkelig personale og tilstrekkelig pedagogisk bemanning ikke vil få 

spesialpedagogisk hjelp til barn i sin barnehage. Dette resulterer i at mange barn ikke vil få 

spesialpedagogisk hjelp slik de får i dag. Et barn vil ha behov for spesialpedagogisk hjelp 

uavhengig av miljøet i barnehagen. Et barn vil ha behov for spesialpedagogisk hjelp selv om 

barnet går i en "god" barnehage. Skal en god barnehage få mindre ressurser til sine barn enn en 

mindre god? Jeg mener det er en feil måte å vurdere barns rettigheter på. Jeg kan trekke en 

parallell til slik det er i dag med  søknad om ekstra ressurser, der får barnehagen ofte avslag med 

begrunnelsen om at barnehagen selv må disponere ressurser til de barna som barnehagen mener 

har behov for ekstra ressurser. Dersom barnehagen hadde klart å oppfylle barnets behov ville 

ikke barnehagen søkt om ekstra ressurser. Derfor bør det komme en lov på plass som gjør at det 

ikke er mulig å legge ansvaret over på barnehagen når barn har behov som er utover hva en 

barnehagen klarer å tilby. Hva barnehagen klarer å tilby er ikke nødvendigvis avhengig av 

kvalitet, selv den "beste" barnehagen klarer ikke å møte alle barns behov når behovene går langt 
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utover "det normale". Barnets behov skal gå forran vurderingen av kvaliteten i barnehagen 

barnet går i. Dersom forslaget vil gå gjennom, ser jeg at det samme vil kunne skje når det 

gjelder barnets behov for spesialpedagogisk hjelp som med ekstra ressurser.  

Forslaget strider i mot at "barna skal få tydeligere rettigheter i tråd med tidlig innsats". 

Vedlegg: - 

 



Fra: noreply@regjeringen.no 
Sendt: 6. januar 2016 14:29 
Til: Postmottak KD 
Emne: Nytt høringssvar til 15/4860 - Høring om endringer i barnehageloven - 

barn med særlige behov 
 

Referanse: 15/4860 
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Levert: 06.01.2016 14:28 
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Kontakt avsender: Husmo barnehage SA 
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Tittel:  

Uttalelse: 

Det foreslås å fjerne redusert foreldrebetaling = stemmer for. 

Forslag om systematisk veiledning mellom PT og bhg = stemmer for. 

Vedtak gjelder ved flytting inn i ny kommune inntil nytt vedtak fattes = stemmer for. 

Kommunens tilretteleggingsplikt skal komme tydeligere frem i barnehageloven = stemmer 

for. 

  

Vedlegg: - 
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