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Høringsuttalelse NOU Med forskertrang og lekelyst 

Verdal kommune vil komme med følgende høringsuttalelse av NOU Med forskertrang og 
lekelyst: 
  
Gratis barnehage og organisering av tilbudet                                                           
Verdal kommune støtter forslaget om at alle barn får tilbud om gratis barnehage 20 timer pr 
uke og at dette tilbudet gis innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Dette på grunn av det 
sosiale fellesskapet og det pedagogiske tilbudet som gis i barnehagen.  Men dette forutsetter 
at dette blir fullfinansiert.   
 
Samarbeid med andre instanser                                                                                    
Verdal kommune støtter anbefalingen om at alle barnehager skal ha tilknytning til et 
tverrfaglig samarbeidsteam 
Verdal kommune støtter at helsestasjon og andre instanser gir informasjon til foreldre om 
betydningen av å gå i barnehage 
Verdal kommune støtter forslaget om at foreldreveiledning utvides og styrkes 

Målformuleringer i rammeplanen 
Verdal kommune støtter utvalget i at det er behov for et mer gjennomført systematisk 
pedagogisk tilbud i barnehagene. Dagens rammeplan er ikke tydelig nok i forhold til 
barnehagenes arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse. Dette krever endringer i dagens 
rammeplan der det må bli tydeligere krav til progresjon i barns læring og utvikling.                                   
Videre må det settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse, det må 
settes mål for barnehagens arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse.  Vi støtter også at 
det i rammeplanen må stilles krav om likt fokus på formelle og uformelle læringssituasjoner 
i barnehagen.                                                             Verdal kommune støtter forslaget om at 
det må stilles tydeligere krav til årsplanarbeidet i barnehagen 

Skoleforberedende aktiviteter.                                                                                          
Verdal kommune er enig i at skoleforberedende aktiviteter legger hovedvekt på barnas 
sosiale kompetanse, språk og andre former for kommunikasjon. Vi støtter også forslaget om 
at det i rammeplanen må tydeliggjøres hva innholdet i de skoleforberedende aktivitetene skal 
være.   

Tilpasset tilbud og identifisering av barn med særlige behov                                                
Verdal kommune jobber målrettet med tidlig innsats og forebygging og ser viktigheten av 
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tidlig innsats i forhold til barn med særlige behov. Vi støtter forslagene om kartlegging og 
systematisk identifisering og oppfølging av barn med særlige behov.  

Kompetanse 
Verdal kommune er opptatt av kvalitet og kompetanse. Vi støtter utvalgets vurdering av hvor 
avgjørende barnehagepersonalets kompetanse er for kvaliteten på barnehagetilbudet. Ut fra 
dette støtter vi forslagene om at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha 
førskolelærerutdanning, eller tilsvarende, og at førskolelærerutdanningen blir fireårig.                              
Verdal kommune er enig i at det innføres varig system for etter – og videreutdanning for 
ansatte i barnehagesektoren, og systematisk lederopplæring for styrere. Det er også ønskelig 
med et minimumskrav til formelle kvalifikasjoner hos assistenter i barnehagen. Vi mener det 
bør være krav til at man minimum skal ha utdanning som fagarbeider i barne- og 
ungdomsfag                                                                        

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.                                                      
Verdal kommune støtter forslaget om at det innføres en plikt til samarbeid mellom 
barnehage og skole i regelverk og planverk for både barnehage og skole.                          
Verdal kommune er enig i forslaget om at det i grunnskolelærerutdanningen for 1.- 5. trinn 
innføres en obligatorisk praksisperiode i barnehage.                                                               
Vi støtter også at det gis tilbud om kompetanseutvikling til førskolelærere og 
grunnskolelærere vedrørende samarbeid barnehage – skole. 

Styring av sektoren                                                                                                             
Verdal kommune er enig i anbefalingen om at det sikres sterke nasjonale kvalitetskrav for 
barnehagene gjennom lov og forskrifter i tilknytning til innføring av rammefinansiering av 
barnehagene. Verdal kommune er enig i at kommunens tilsyn med barnehagene styrkes 
gjennom sterkere nasjonale føringer. Vi mener at Utdanningsdirektoratets ansvar i fht 
barnehagesektoren bør utvides, bl.a. for å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole 

Kunnskap om barnehagens betydning.                                                                              
Verdal kommune er enig i at det igangsettes kontollerte evalueringsstudier for å finne ut 
hvordan barnehager med ulike kjennetegn påvirker barn av hvert kjønn og med ulike 
forutsetninger. Dette gjelder særlig barns sosiale, emosjonelle, adferdsmessige og motoriske 
fungering, i tillegg til barns kognitive fungering og psykiske helse. 

Mange av de foreslåtte tiltakene vil gi økonomiske og administrative konsekvenser som 
utvalget har usikre beregninger på. Vi støtter at utredning om økonomiske konsekvenser må 
beregnes. Mange av de foreslåtte tiltakene er ikke realistisk å gjennomføre uten at 
økonomien i dette beregnes og følger med. 
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