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Høring - NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst. Innstilling fra utvalget 

som har sett på pedagogisk tilbud til førskolebarn 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 29.10.10. LO slutter seg til 

utvalgets konklusjon om hvor viktig dagens barnehagetilbud er for den enkelte og for 

samfunnsutviklingen på sentrale områder. Det offentlige fordelingsutvalget framhevet 

betydningen for sysselsetting og fordeling. LO vil for sin del understreke barnehagetilbudets 

betydning for likestilling mellom kjønnene. 

 

LO støtter utvalget i at det på kommunenivå må være god og tilstrekkelig barnehagefaglig 

kompetanse. LO ønsker at det sees på tilsynsordningen innen barnehagefeltet for å sikre 

kvaliteten. Kommunene må ha mulighet til å kunne følge de økonomiske tilskuddene 

kommunen overfører til de kommunale og private barnehagene. 

 

Tverrfaglig kompetanse vil sikre at barn får det tilbudet det trenger, uavhengig av 

funksjonsnivå og sosial bakgrunn. Barn med spesielle behov og barn som lever i vanskelige 

livssituasjoner må få nok kompetent støtte. Barnehagene må derfor ha flere yrkesgrupper 

representert i barnehagen, med ulike faglige perspektiver som tillegg til den barnehagefaglige 

kompetansen.  

 

LO vil bemerke at barne- og ungdomsarbeideren ikke blir nevnt, selv om gruppen utgjør en 

viktig og nødvendig ressurs. Dette viser at andre enn de mer utpregede profesjonsgruppene 

burde vært representert i utvalget. LO støtter kravet om kvalifisert og nok utdannet personell. 

Da må også fagarbeideren være inkludert. Kompetanse til alle ansatte er en viktig forutsetning 

for å høye kvaliteten. 

 

Barnehagetilbudet i Norge er i ending, barna er yngre og de har lengre oppholdstid i 

barnehagen. Dette gjør at vi trenger ny og endret kompetanse innen dette feltet. Barnehagen er 

blant annet startsted for å tenke forebyggende vedrørende folkehelse. Til dette arbeidet har 

barne- og ungdomsarbeideren en viktig kompetanse. I morgendagens samfunn vil 

livsstilssykdommer være et større problem enn smittsomme sykdommer. LO ønsker at det 

sees mer på hvilke endringer som er innen fagfeltet. 
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Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Kristian Tangen 
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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