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Svar på høringsforslag om regulering av gratis kjernetid i barnehage 

for 4- og 5-åringer i forskrift 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser til Kunnskapsdepartementets 

høringsforslag om om regulering av gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5- 

åringer.  

IMDi støtter en utvidelse av ordningen med gratis kjernetid i barnehager.  Det 

er konstatert sosioøkonomiske forskjeller i bruken av barnehage (Fafo 2014), 

og økt deltakelse i barnehage vil kunne ha positive langtidseffekter på barns 

utdanningsnivå og arbeidsmarkedstilknytning i voksen alder. Med 

utgangspunkt i en utvidelse av gratis kjernetid i barnehage slik det fremstilles 

i høringsforslaget, er IMDi enig med departementet at det er fornuftig å 

benytte de samme inntektsdefinisjoner i regulering av gratis kjernetid som 

for redusert foreldrebetaling.  

En utvidelse av gratis kjernetid har bred støtte blant flere velferdsdirektorat, 

jf. rapport fra samarbeid om økt gjennomføring i videregående opplæring. 

Anbefalingen fra direktoratene fremhevet at gratis 

barnehagetilbud/moderasjonsordninger må komplementeres av satsing på 

kvalitet i barnehagetilbudet, at det bør åpnes for flere aldersgrupper (fra 2 

år) og at flere områder med høy andel minoritetsspråklige inkluderes i 

tiltaket.  
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Bakgrunnen for denne anbefalingen er blant annet at språkinnlæring blant 

barn tar lang tid. Det kan ta 5-7 år før barn behersker akademiske 

ferdigheter i et nytt språk (NOU 2010: 7), og tidlig start i barnehage er derfor 

viktig. Det er derfor positivt at departementet går inn for at “noen midler vil 

bli satt av til videre utviklingstiltak som blant annet omfatter rekruttering til 

barnehage av yngre barn”.  Videre viste evalueringen av gratis kjernetid i 

barnehage (Fafo-rapport 2014:44) at man i Groruddalen har oppnådd ca. 15 

prosent økning i barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn, og at 

disse barna også gjør det bedre på kartleggingsprøvene i lesing og regning i 

første og andre trinn. Det ble ikke gjort tilsvarende funn for 

majoritetsspråklige barn. 

Selv om forsøket har vært generelt – har det hele tiden hatt et fokus på 

minoritetsspråklige, med et mål om at flere skal beherske norsk før 

skolestart. For å oppnå dette, har forsøket bestått av flere deler, hvor 

redusert foreldrebetaling kun er ett av elementene. I tillegg har involverte 

bydeler og kommuner hatt fokus på aktive rekrutteringstiltak, 

foreldresamarbeid, kompetanseheving blant ansatte og fokus på 

språkopplæring i det daglige arbeidet i barnehagene. Dette er alle viktige 

forhold å ta med seg i den videre utviklingen av barnehage-feltet, og når 

departementet, innen 2018, skal gjøre en vurdering av de nye ordningene. 

Brevet er godkjent elektronisk! 
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