
 
 

        
Skole og barnehage 
 

 
Postadresse Besøksadresse   

Bamble kommune, 
Postboks 80 
3993 LANGESUND 

Besøksadresse 
 

Postnummer/Poststed 

Telefon:  35 96 50 00 
Telefaks: 35 96 50 10 
Epost:  postmottak@bamble.kommune.no 

Bankgiro: 1503.19.37075 
Org.nr.:    940 244 145 MVA 
www.bamble.kommune.no 

 

 

 
 
 

Det Kongelige Kunnskapsdepartement 
   
Postboks 8119 Dep. 
0032 OSLO 
postmottak@kd.dep.no  
 

 

  

  
    
 
 
Deres ref. Vår ref.  Dato 
   15/01175-2  16.04.2015 

 

 
 
 
Svar på høring. Innføring av gratis kjernetid for 4- og 5 åringer i familier med lav inntekt.  
 
Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune har behandlet høringen administrativt, og forslaget om 
innføring av gratis kjernetid for 4- og 5 åringer i familier med lav inntekt støttes. 
For at ordningen ikke skal medføre mye nytt administrativt arbeid, må ordningen i størst mulig grad 
harmoniseres med ordningen for redusert foreldrebetaling både i forhold til inntektsberegning og 
rutiner for søknad og søknadsbehandling. 
Begge ordninger burde vært innført fra 1. august. 
Det støttes at ordningen er søknadsbasert, og at vedtaket gjelder for et barnehageår av gangen. For 
familier som blir tildelt plass i barnehage i løpet av året, må et eventuelt vedtak også gjelde ut 
barnehageåret.  Dersom det søkes etter en informert søknadsfrist, bør ordningen gjelde fra måneden 
etter søknadstidspunkt og ikke ha tilbakevirkende kraft.  
Dersom Stortinget i budsjettvedtaket endrer innslagspunktet, må dette gjøres gjeldende fra 
1. august. 
 
Forslaget om at familier med barn som har rett til gratis kjernetid, kan velge kun å benytte 20 gratis 
kjernetimer timer i uka, støttes ikke. Dersom disse timene skal fordeles på 5 dager i uka, vil det medføre 
mye ledig kapasitet som det ikke blir praktisk mulig å fylle opp. Forskrift om pedagogisk bemanning 
setter også grenser for hvor mange barnehagen kan ta inn. I forhold til denne forskriften «er et barn et 
barn» uansett om det har avtalt oppholdstid på 20 eller 45 timer i uken. 
Verken ikke – kommunale eller kommunale barnehager har økonomi til å drive sin virksomhet med ledig 
kapasitet.  Dersom familier kan velge en oppholdstid på kun 20 t/u, forutsettes det at sentrale 
myndigheter kompenserer for tapte inntekter pga ledig kapasitet. 
 
Barnehagenes pedagogiske arbeid er dessuten basert på at man «har hele dagen», at barna oppholder 
seg i barnehagen langt mer enn 4 timer pr. dag. Departementet bør gi føringer på hvordan en plass på 
20 t/u skal fordeles eller gi barnehageeier frihet til å organisere dette tilbudet på en hensiktsmessig måte 
for barnehagen. 
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Departementet bør også vurdere om det kan virke stigmatiserende når enkelte barn kun oppholder seg i 
barnehagen 4 timer per dag. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Lisbeth Prestholdt 
Rådgiver 
3596 5217  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Skole og barnehage v/ Kjersti Vevstad 
 
Antall vedlegg:    
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