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SVAR – HØRING – NOU 2010:8 MED FORSKERTRANG OG LEKELYST  
- FRA ÅS KOMMUNE 
 
Kommentarer til Kapittel 12, Utvalgets anbefalinger: 
 
12.1 Obligatorisk barnehage 

• Utvalget anbefaler at barnehagetilbudet fortsatt skal være frivillig  
Vi støtter forslaget. 

12.2 Gratis barnehage 
• Utvalget foreslår 20 timer gratis barnehage i uken for barn i alderen 3-5 år                                                          

Vi støtter forslaget. Ca. 97 % av landets 3-5-åringer har allerede plass i barnehage.  20  
timer gratis barnehage har gitt gode resultater der det har vært prøvd. Det må evn følge    

        med øremerkede midler.   
                

12.3 Organisering av tilbudet  
• Utvalget foreslår at tilbudet gis innenfor det ordinære barnehagetilbudet  

Vi støtter forslaget. 

12.2.1 Samarbeid med andre instanser 
• Utvalget anbefaler at alle barnehager skal ha tilknytning til et tverrfaglig samarbeidsteam  

Vi støtter forslaget. Dette har vi i dag i Ås kommune, og det er et godt og helt nødvendig  
tiltak.  

12.3.2 Samarbeid med foreldre 
• Utvalget anbefaler at kommunen via helsestasjonen og andre instanser gir informasjon til foreldre 

om betydningen av å gå i barnehagen  
Vi støtter forslaget 

• Utvalget foreslår at tilbudet om foreldreveiledning utvides og styrkes  
Vi støtter forslaget  

• Utvalget foreslår at det opprettes egen foreldreportal på internett  
Ås kommune er positiv til dette. Det er viktig med informasjon til brukerne, og internett  
er i denne sammenheng et viktig verktøy. 

• Utvalget foreslår å lovfeste kommunale foreldreutvalg for barnehagene  
Vi støtter forslaget. Dette vil gi foresatte økt medvirkning og en viktig høringsinstans i  
saker  der barnehagens drift og innhold blir berørt.       

• Utvalget foreslår at det lovfestes at kommunen skal ha en egen plan for foreldresamarbeid for 
barnehagene  
Vi støtter forslaget. 

 
 
 
 
 
 
 



12.4 Barnehagens innhold og oppgaver  
12.4.1 Målformuleringer i rammeplanen 

• Utvalget foreslår at det i rammeplanen i tillegg til mål knyttet til fagområdene også settes mål for 
barnehagens arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse  
Vi støtter forslaget, men vil at det også settes mål i tilknytning til ”dannelsesbegrepet”.     
Medfører krav om økt kompetanse i barnehagene 

• Utvalget foreslår at det i rammeplanen settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av 
basiskompetanse.  
Vi er enig i at rammeplane må ha stekt fokus på basiskompetanse, men er uenige i at det skal 
settes mål for det enkelte barn, Dette vil i så fall være brudd med verdisynet i dagens 
rammeplan der det settes mål for de voksnes arbeid med barna og ikke for enkeltbarnet. 

• Utvalget foreslår at det i rammeplanen legges føringer for at barnet selv også får sette mål for sin 
egen læring og utvikling  
Forslaget støttes ikke. 
 

12.4.2. Fra plan til praksis 
• Utvalget foreslår at det i rammeplanen må stilles tydeligere krav til årsplansarbeidet i barnehagen  

Vi støtter forslaget. 
• Utvalget foreslår at rammeplanen må bli tydeligere på kravet om progresjon i barns læring og 

utvikling  
Tydeligere mål for barnehagens arbeid med lek og omsorg vil bety kvalitetssikring og hindre 
ulikheter i barnehagetilbudet.  

• Utvalget foreslår at det i rammeplanen må stilles tydeligere krav om likt fokus på formelle og 
uformelle læringssituasjoner i barnehagen. 
Det bør også komme tydeligere fram hva som er formelle og hva som er uformelle 
læringssituasjoner i barnehagen. Det bør fortsatt være en viss lokalfrihet til å bestemme 
hvordan fokuset skal være. 
 

12.4.3. Skoleforbedrende aktiviteter 
• Utvalget anbefaler at de skoleforberedende aktivitetene legger hovedvekt på utvikling av barnas 

sosiale kompetanse, språk og andre former for kommunikasjon. 
Vi støtter forslaget og er positive til det heltlige læringssynet som ligger i dette. 

• Utvalget forslår at det i rammeplanen må tydeliggjøres hva innholdet i de skoleforberedende 
aktivitetene skal være.  
Rammeplanens fagområder gir retningslinjer for innholdet i barnehage.  Gjennom 
barnehagetiden skal det jobbes med å gi barn gode opplevelser, varierte erfaringer og 
kunnskaper.  Barna skal oppleve progresjon og utvikling. Vi mener det er dette som må 
tydeliggjøres i rammeplanen, ikke innhold i ”skoleforberedende” aktiviteter.  
(Det er en generell frykt for at skolens læreplan skal få for stort innpass i barnehagene.) 
 

12.4.4. Tilpasset tilbud og identifisering av barn med særlige behov 
• Utvalget foreslår at alle barnehager må ta i bruk en tretrinnsmodell for mer systematisk identifisering 

og oppfølging av barn med særlige behov  
Dette er et godt forslag, men forutsetter økt kompetanse og opplæring av ansatte. En ny 
veileder som omhandler barn med spesielle behov er en forutsetning. 

• Utvalget foreslår at det utarbeides en veileder for barnehagene om arbeidet med barn med traumer  
Vi støtter forslaget. 

 
12.5 Personalet i barnehagen  

• Utvalget foreslår at det innføres et varig system for etter- og videreutdanning for ansatte i 
barnehagesektoren  
Vi støtter forslaget med forventning om statlige midler slik som i skolesektoren. 

• Utvalget foreslår at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene må ha førskolelærerutdanning 
eller annen tilsvarende pedagogisk utdanning  
Vi støtter forslaget. Dersom 50 % prosent av de ansatte i barnehagene var førskolelærere vil 
kvaliteten i barnehagene blitt styrket. Det økonomiske og praktiske perspektivet må imidlertid 
tas med i betraktning. Det er ikke mulig å gjennomføre dette innen dagens rammer for 
barnehagene. Flere førskolelærere vil bety økte utgifter for barnehagene, mange barnehager 
har dårlig økonomi og med dagens system med ubunden arbeidstid for pedagogiske ledere 
vil det bli færre voksne tilstede i barnehagen.  

• Utvalget foreslår at muligheten til dispensasjon fra utdanningskravet må innskrenkes  
Vi støtter dette, men under forutsetning av at det er utdannet tilstrekkelig antall pedagoger til 
å dekke dagens behov. 

• Utvalget anbefaler at det vurderes å innføre et minimumskrav til formelle kvalifikasjoner hos 
assistenter i barnehagen. 
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Betyr dette at man tenker seg at alle assistenter skal ha fagarbeiderutdanning? 
Barne- og ungdomsarbeide utdanningen oppleves som svak. Det anbefales derfor at 
utdanningen evalueres og styrkes. 

• Utvalget foreslår at det igangsettes en egen kampanje for rekruttering til førskolelærerutdanningen  
Vi støtte forslaget. 

• Utvalget foreslår at det igangsettes varig systematisk lederopplæring av styrere i barnehagene  
Forslaget om kompetanseheving støttes. Lederne i barnehagen har et stort ansvar for 
barnehagens kvalitet, noe som til tider er undervurdert. 

• Utvalget foreslår at førskolelærerutdanningen blir 4-årig. 
Forslaget støttes. Det oppleves at utdanningen i dag har for lite praksis og at praksisen bør 
komprimeres.  For å hindre frafall underveis i utdanningen og sikre at de som virkelig er 
motivert til yrket begynner, foreslås det at det stilles krav om et års forpraksis. 

• Utvalget anbefaler et betydelig lønnsløft til førskolelærere for å sikre kvalifisert personell i 
barnehagen og rekruttering til førskolelærerutdanningen  
Positivt forslag, bør dekkes fra sentralt hold. 

• Utvalget foreslår at det lovfestes et krav om barnehagefaglig kompetanse i 
kommuneadministrasjonen  
Vi støtter forslaget 
 

12.6 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole  
• Utvalget foreslår at det innføres en plikt til samarbeid mellom barnehage og skole i regelverk og 

planverk for både barnehage og grunnopplæringen  
Forslaget støttes. 

• Utvalget foreslår at deler av innholdet i den statlige veilederen Fra eldst til yngst tas inn i forskriften 
for både barnehageloven og opplæringsloven 
Forslaget støttes. 

• Utvalget forslår at kommunen pålegges å lage en overordnet plan for hvordan sammenheng mellom 
barnehage og skole skal sikres og overgangen skal bli best mulig for barna  
Ås kommune har allerede en slik plan og støtter forslaget.  

• Utvalget foreslår at det i grunnskolelærerutdanningen for 1.-5. trinn innføres en obligatorisk 
praksisperiode i barnehage  
Positivt forslag som støttes. 

• Utvalget anbefaler at det gis tilbud om hospitering i hverandres virksomheter for ansatte i barnehage 
og skole  
Dette er positivt og vil gi økt gjensidig forståelse.  

• Utvalget anbefaler at det gis tilbud om kompetanseutvikling til førskolelærere og grunnskolelærere 
vedrørende samarbeid mellom barnehage og skole  
Positivt forslag. Det bør her legges vekt på de ulike fagområdene i rammeplanen.  

 
12.7 Styring av sektoren og foreldrebetaling  

• Utvalget anbefaler at det sikres sterkere nasjonale kvalitetskrav for barnehagene gjennom lov og 
forskrifter i tilknytning til innføring av rammefinansiering av barnehagene  

• Utvalget foreslår at kommunenes tilsyn av barnehagene styrkes gjennom sterkere nasjonale føringer  
• Utvalget foreslår at det innføres sterkere statlig regulering av moderasjonsordningene for 

foreldrebetalingen i barnehagen  
Forslagene støttes. 
 

12.8 Kunnskap om barnehagens betydning  
• Utvalget foreslår at det igangsettes kontrollerte evalueringsstudier for å finne ut hvordan barnehager 

med ulike kjennetegn påvirker barn av hvert kjønn og med ulike forutsetninger og kjennetegn. Det 
gjelder særlig barns sosiale, emosjonelle, atferdsmessige og motorisk fungering, i tillegg til barns 
kognitive fungering og psykiske helse  

• Utvalget foreslår at det settes av midler til forskningsoppfølging av offentlig tiltak for å dokumentere 
virkningene, og at det må etableres et forpliktende samarbeidsorgan for å følge opp dette  

• Utvalget anbefaler at forskningsevalueringer av offentlige tiltak bør kvalitetskontrolleres gjennom 
publisering av artikler i fagfellevurderte tidskrifter, både nasjonale og internasjonale. Utvalget mener 
videre at denne forskningen i større grad må formidles til sektoren  
Vi mener at det må komme økte bevilgninger til barnehageforskning i kommende år, og 
støtter forslagene. 
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