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Emne:   Svar på høring av NOU Med forskertrang og lekelyst fra 
Frelsesarmeens barnehager

Svar på høring av NOU Med forskertrang og lekelyst fra Frelsesarmeens barnehager.  
 
Vi ønsker å påpeke det viktige (og bra) med at utredningen påpeker å favner alle barn, uten 
unntak. - ikke et eget kapittel om f.eks minoritetsspråklige, men at hele utredningen gjelder 
alle.  
 
Utvalget foreslår at alle barnehager må ta i bruk en tretrinnsmodell for identifisering og 
oppfølging av barn med særlige behov. Dvs ikke kartlegge de 70-75% som ikke har særlige 
behov, men de som er i gråsonen og de barn som har vedtak. Dette synes vi er riktig  og 
nødvendig prioritering av barnehagens ressurser.  
 
Utvalget anbefaler et betydelig lønnsløft til førskolelærere for å sikre kvalifisert personell i 
barnehagen og rekruttering til førskolelærerutdanningen. Vi ønsker å kommentere at 
utfordringen ikke bare er økonomisk, men også bemanning/organisering av barnehagen for å 
gi førskolelærere tid til å gjøre alle arbeidsoppgaver. 4 timer ubunden tid er alt for lite, og 
utvides denne tiden blir det lavere voksentetthet i barnegruppa. En omorganisering må til for 
å beholde førskolelærere i yrket, men også for å rekruttere til førskolelærer utdanningen.  
Vi er enige i utvalgets fokus på lek, omsorg og sosial kompetanse, og deres mening om at 
Rammeplanen er for lite konkret på disse områdene. Det er viktige områder og  
barnehagene må ha klare mål i forhold til arbeidet med disse områdene.  
 
Vi mener at forslaget om et varig system for etter- og videreutdanning for ansatte i 
barnehagesektoren må inkludere økte midler til sektoren.  
 
Vi er enig i utvalgets anbefalinger om at barnehagetilbudet fortsatt bør være frivillig.  
 
 
Vennlig hilsen 
Annette Gilbrant 
Prosjektleder 
Frelsesarmeens barnehager  
Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene 
Tlf 23 69 19 59 
   98 40 29 47 
annette.gilbrant@frelsesarmeen.no 
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