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HØRING - NOU 2010:8 MED FORSKERTRANG OG LEKELYST
INNSTILLING FRA UTVALGET SOM HAR SETT PÅ  PEDAGOGISK TILBUD
TIL FØRKOLEBARN

Aurskog-Høland kommune viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 29.10.2010 der
kommunen bli bedt om å gi en høringsuttalelse til NOU 2010:8 " Med forskertrang og
lekelyst "

Aurskog-Høland kommune mener at utvalget har gjort et godt og grundig arbeid og at
det er et viktig dokument i det videre arbeidet med å se på et helhetlig pedagogisk tilbud
til førskolebarn.
Kunnskapsdepartementet ber kommunen uttale seg om alle forslagene i innstilling fra
utvalget og fra vårt ståsted velger vi i denne omgang å kommentere noen punkter vi
mener er spesielt viktige.

Aurskog-Høland kommunens høringsuttalelse er av tidsmessige årsaker ikke behandlet
politisk.

Gratis barnehage
Ntsjonale tall viser at 97,8 % av 3-5 åringer har barnehageplass, men det er fremdeles
noen foreldre som velger andre løsninger for sine barn.
\ui skog-Holand kommune er av den mening at foreldrene fortsatt bør ha

valgmuligheter og administrasjonen støtter derfor at barnehagetilbudet fortsatt skal være
frivillig.

Forskning viser imidlertid at barnehagetilbud er av stor betydning for barns utvikling og
læring — særlig for barn som trenger ekstra støtte og oppfølging.
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Forslaget om 20 timers gratis barnehagetilbud vil sikre et systematisk pedagogisk tilbud
til alle førskolebarn og legge til rette for at alle ska4ha et like godt.utgangspunkt før
skolestart.

Aurskog-Høland kommune støtter derfor anbefalingene om gratis barnehagetilbud
under forutsetninger av fullfinansiering.

Samarbeid med andre instanser
Aurskog-Høland kommune har utviklet en modell (Aurskog-Høland modellen ) for å
ivareta det tverrfaglige samarbeidet på oppvekstfeltet i et forebyggende perspektiv.
Denne modellen har som utgangspunkt at foreldrene er de viktigste mennesker i et barns
liv — og at kommunen skal være til hjelp for foreldre og foresatte i arbeidet med å gi
barn og unge en god oppvekst .
Modellen har tverrfaglige team som består av: PPT, barnevern, helsetjenesten,
barnehagen og foreldre — der en sammen drater utfordringer / ifht. barn "vi lurer på".
Hver barnehage har sitt faste team — med fast møtedag (i et årshjul ) for 1/2 år av
gangen.
Dette er en lokal "forenklet" utgave og vi støtter derfor utvalgets anbefaling om at alle
barnehager skal ha tilknytning til et tverrfaglig samarbeidsteam.

Rådmannen støtter utvalgets mening om at tverrfaglige samarbeidsteam med ansatte fra
PPT, barnevern og helsetjenesten er en god løsning for å sikre tettere kontakt mellom de
ulike fagfeltene.

Barnehagens innhold og oppgaver
Barndom er en livsfase med egenverdi og barnehage er en virksomhet med sin
særegenhet.
Omsorg, lek og læring ligger til grunn for det helhetlige synet på barns læring.
Kvaliteten på barnehagetilbudet er avhengig av personalets kompetanse og evne til å
reflektere over egen praksis.
Utvalget påpeker at dagens Rammeplan er for utydelig og at det medfører at dagens
barnehagetilbud ikke har tilfredsstillende systematikk som sikrer at alle barn far et godt
systematisk tilbud.
Aurskog-Høland kommune er enig i dette og mener at utvalgets forslag om å
tydeliggjøre mål for barnehagens arbeid med lek, omsorg, sosial- og basiskompetanse
vil sikre kvaliteten bedre og hindre store ulikheter i tilbudet.
Aurskog-Høland kommune er av den oppfatning at det er riktig å skille formelle og
uformelle læringssituasjoner — men er skeptiske til å endre målformulering fra
prosessmål til resultatmål.
Styrket kvalitet i barnehagetilbudet er avhengig av å ha lyttende, anerkjennende ansatte
som er involvert og delaktig i barns lek og samspill — skeptiske til å endre voksenrollen
til å bli mer opptatt av kartlegginger, tester og observasjoner.
Aurskog-Høland kommune vil anbefale at målene for basiskompetanse utformes ifht.
hva barnehagen skal bidra til - istedenfor resultatmål for hvert enkelt barn.

Personalet i barnehagen
Utvalget foreslår at minst 50% av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger -
førskolelærerutdanning eller annen tilsvarende utdanning.
Aurskog-Høland kommune er positive til å øke pedagogtettheten i barnehagene men
skeptiske til gjennomførbarheten.
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Vi opplever at det allerede er førskolelærermangel og stiller spørsmål med hvordan
utdanningsinstitusjonene skal greie å imøtekomme behovene ute.
I tillegg må en se på de økonomiske konsekvensene av forslagene.
Videre har utvalget ikke tatt høyde for å øke antall årsverk i barnehagene da pedagogisk
personale gjennom arbeidsavtaler har ubunden arbeidstid — og er mindre tilstede i det
direkte arbeidet med barna.
Dette vil igjen medføre mindre voksentetthet og vil ikke styrke kvaliteten på
bamehagetilbudet.
Aurskog-Høland kommune anbefaler at det utarbeides forskrift for bemanning i
barnehager totalt - i tillegg til forskrift om pedagogisk bemanning.
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