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Vedlagt følger høringsuttalelse fra Tysvær kommune . Høringen er vedtatt av Oppvekskt – og 
kulturutval i Tysvær kommune. 
 
     ORGANISERING AV TILBUDET. 

1. Gratis barnehage og organisering av tilbudet 
Tysvær kommune støtter forslag om 20 timer gratis barnehage i uken for alle barn i 
alderen 3-5 år under forutsetning av at kommunene får kompensert for tapte inntekter. 
Tilbudet må gis innnenfor det ordinære barnehagetilbudet. 
 
2. Samarbeid med andre instanser 
Tysvær kommune støtter utvalgets anbefaling om at alle barnehager skal ha tilknytning til 
et tverrfaglig samarbeidsteam, da dette vil sikre tettere kontakt og samarbeid mellom 
fagfeltene som yter tjenester til førskolebarn.  
 
3. Samarbeid med foreldrene 
Tysvær kommune mener det er viktig å sette samarbeid med foreldre på dagsorden. 
Barnehagene må aktivt inkludere og invitere foreldrene til samarbeid og dialog om 
barnehagens innhold og oppgaver.  
Tysvær kommune støtter utvalget sitt forslag om at tilbud om foreldreveiledning må 
utvides og styrkes. Kommunene bør ha egne ressurspersoner i barnehagene som kan 
veilede og styrke foreldrene i deres foreldrerolle.   
Kommunale foreldreutvalg som kan bidra til at foreldrestemmen synliggjøres og 
foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker i kommunen bør lovfestes. 
 
BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER 
1. Målformuleringer av rammeplanen 
Tysvær kommune mener det er viktig at rammeplanen setter mål for barns 
basiskompetanse, men er skeptisk til at det skal settes mål for hvert enkelt barn. Slik vi ser 
det vil det bli et omfattende arbeid som vil kreve en større andel pedagoger i barnehagene. 
Rammeplanen har i dag prosessmål som vi mener det er viktig å fortsette å ha, utvalget 
legger mye vekt på resultatmål. 
 
2. Fra plan til praksis 
Tysvær kommune støtter utvalgets forslag at det i rammeplanen må stilles tydligere krav 
til årsplanarbeidet i barnehagen, og at den må bli tydligere på kravet om progresjon i barns 
læring  
Tysvær kommune mener at uformelle læringssituasjoner er viktig for å ivareta 
barnehagenes egenart. Det kreves imidlertid at personalet bruker de uformelle 
læringssituasjoner bevisst og at de har god kompetanse på lekens betydning for barns 
utvikling. 
 
 
 
 



3. Skoleforberende aktiviteter 
Tysvær kommune mener at utvalget er noe defensiv i forhold til anbefalinger i 
skoleforberedende aktiviteter, og mener at rammeplanen bør sette krav til 
basiskompetanse innenfor de ulike fagområdene. 
 
PERSONALET I BARNEHAGEN 
1. Personalet i barnehagen er den viktigste faktoren for å sikre kvalitet i barnehagen. 
Bevilgninger til kompetanseutvikling i barnehagene fra kunnskapsdepartementet har vært 
beskjedne sammenliknet med grunnopplæringssektoren.  
Tysvær kommune støtter utvalgets forslag om at det innføres et varig system for etter- og 
videreutdanning for ansatte i barnehagene. Bevilgningene til kompetanseheving må økes.  
Tysvær kommune er enig at  pedagogtettheten i barnehagen og at 50 % av de ansatte i 
barnehagen må ha førskolelærerutdanning eller annen tilsvarende pedagogisk utdanning. 
Tysvær kommune støtter utvalgets anbefaling om at det vurderes å innføre et 
mimimumskrav til formelle kvalifikasjoner hos assistenter i barnehagen. Dette kan gjøres 
ved at det ansettes utdannede barne- og ungdomsarbeidere i disse stillingene. 
Tysvær kommune mener det er positivt at det etbaleres systematisk lederopplæring for 
styrere slik det er etablert for rektorer i skolen.  
Tysvær kommune mener at flere tiltak kan bedre rekrutteringen til førskolelæreryrket slik 
som høyere lønn og lengre utdanning. Dette kan også bidra til å øke yrkets status  
Tysvær kommune støtter utvalgets forslag om at det lovfestes et krav om barnehagefaglig 
kompetanse i kommuneadministrasjonen. Kommunen som barnehagemyndighet skal gi 
veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk og skal ha 
tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager. 
 
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE. 
1. Tysvær kommune støtter forslaget til at det innføres en plikt til samarbeid mellom 

barnehage og skole i regelverk og planverk for både barnehage og grunnopplæringen.  
2. Tysvær kommune er enig at kommunene pålegges å lage en overordnet plan for 

hvordan sammenheng mellom barnehage og skole skal sikres og overgangen skal bli 
best mulig for barna. Planen må sikre at barn som ikke har et barnehagetilbud blir 
ivaretatt og invitert inn i samarbeidsprosjekt.  
Planen må inneholde aktiviteter som det skal sambeides om og felles 
kompetanseheving for førskolelærere og lærere i vedrørende samarbeid mellom 
barnehage og skole. 

 


