
Ørje, 31.01.2011 
 
Høring på ”Med forskertrang og lekelyst” NOU 2010:8 
 
Fra barnehagene i Marker kommune 
 
Vi har tatt for oss kapitel 12 og utvalgets anbefalinger; 
 
12.2 Ideelt sett er dette en bra løsning, men vi stiller oss undrende til om dette er 

økonomisk godt gjennomtenkt; følger det med penger til ekstra resurser eller 
bemanning til de barna som er ekstra krevende? Vi ser også at dette er 
ypperlig for innvandrere og barn med et annet morsmål, men vi undrer oss 
over de barna som trenger mer. 

12.3 Gjelder dette alle barnehagene eller bare de private? På en annen side lurer vi 
på hvordan vi skal bemanne, eller kan vi forlange at de skal være der fra kl 
10.00 – 14.00? Hvordan beregner vi forsvarlig bemanning på dette? Når det er 
et gratis tilbud, kan man da KREVE at de er der til fast tid? 

12.4.1 Med GODE tilsyn mener vi at man avdekker at alle barn blir fulgt opp. Vi stiller 
oss tvilende til at barn fra 6 år og yngre kan lage egne mål. Vi mener også at 
alle barnehager jobber bevist eller ubevist med lek, omsorg og sosial 
kompetanse. Her handler det bare om å tydeliggjøre det vi allerede gjør. 

12.4.3 Skoleforberedende aktiviteter som sosial kompetanse, språk og annen 
kommunikasjon, mener vi at vi jobber med fra de kommer til oss som 
ettåringer. Derfor stiller vi oss undrende til at dette kalles skoleforberedende. 
Hvem er det som skal definere skoleforberedende aktiviteter? 

12.4.4 HVEM kan ses på som en kompetent person? Er den assistent som har 
dispensasjon for å være pedagogisk leder? Er det en førskolelærer eller må 
det være en med spesialpedagogikk som fordypning?  

12.6 Vi mener at vi må ha en forståelse for hverandres profesjon. Flott hvis 
allmennlærere kan få praksisperiode i barnehagen, så lenge det er omvendt. 
Hospitering bidrar til en økt forståelse. 

12.7 Vi stiller oss positive til ekstra tilsyn. 
 
 
Håper dette var en oversiktlig og grei tilbakemelding. 
 
Med hilsen fra  
 
Grete Klund Ørken  - Tussilago barnehage 
Sylvia Brandsrud  - Øymark barnehage 
Alison Dehli   - Annen etasje barnehage 
Tove Skubberud Wang - Grimsby barnehage 
 


