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Høring  -  NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst. Innstilling fra utvalget
som har sett på pedagogisk tilbud til førskolebarn.

Det vises til høringsbrev datert 29. oktober 2010 med forslag angående innhold og
organisering av et pedagogisk tilbud til barn før skolestart.
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Mandat
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av egen
tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og
utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets
mandat er begrenset til barn under 18 år.

Innledning
Bameombudet foreslår å overføre kommunens klage- og tilsynsmyndighet til fylkesmennene.
Barneombudet videre inn for full gratis barnehageplass til barn som trenger det. Ut over dette
støtter Barneombudet utvalgets forslag. Særlig vil ombudet fremheve behovet for krav om at
50 % av de ansatte har førskolelærerutdanning, og kvalifikasjonskrav til assistenter.

Hørin suttalelsen
Barneombudet vil fremheve behovet for endringer i kommunens mange roller innenfor
barnehagesektoren. At kommunen i samme sak har roller som eier, driver, godkjennings- og
dispensasjonsmyndighet, tilsynsmyndighet og klageinstans, svekker førskolebarns
rettsikkerhet. Kontrollfunksjoner som klage- og tilsynsmyndighet må overføres
fylkesmennene for å sikre kvalitet og et forsvarlig miljø slik bamehageloven og forskrift om
miljørettet helsevem i skoler, barnehager mv. forutsetter. Innføringen av full
barnehagedekning har forsterket dette behovet.

Barneombudet støtter forslag om at 50 % av de ansatte i barnehagen skal ha
førskolelærerutdanning. Videre støtter Barneombudet at det innføres kvalifikasjonskrav til
assistenter. Assistentene har til tider uklare arbeidskontrakter, lang arbeidstid og er alene med
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barna i krevende situasjoner som henting og levering. Dette kån ha betydning for mangel på
stabil arbeidskraft, og må gjenspeiles i kvalifikasjonskravet.

Barneombudet mener det bør innføres rett til full gratis barnehageplass til barn som trenger
det. Innføringen av maksimalpris i barnehagen førte til at de med høyest inntekt fikk redusert
pris på bekostning av de med lavere inntekt som fikk høyere minstepris. Barneombudet er
bekymret for at en på denne måten har svekket økonomien for en del barnefamilier, og at
barn i fattige familier kan risikere å miste sitt barnehagetilbud.

Gratis kjernetid er kun ett steg i riktig retning. Ombudet ønsker ikke ordninger som etablerer
et "A-lag" og et "B-lag" av barn, eller som kan føre til stigmatisering. Barn fra ressurssvake
familier er blant de som i størst grad trenger en barnehageplass, og de bør sikres et fullverdig
tilbud.

d vennlig hilsen

Knut Haanes
nestleder

d(-D'Ut(s‘,.9tArt."..).

Janicke Sæther Olsen
seniorrådgiver

2


