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HØRINGSUTTALELSE – NOU 2012: Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene 

 

Intensjonen med dette arbeidet er viktig og godt. Utvalget har hatt riktig fokus (sikre likeverdighet, 
høy kvalitet og et tilbud til barnas beste). 

NOU-en, med sine målsettinger, er svært ambisiøs. Blir dette vedtatt, vil den nye barnehageloven 
kunne løfte sektoren voldsomt! 

Det fordrer imidlertid en ting; det må følge penger med til å finansiere dette! Gjør det ikke det, er 
hele NOU- en et gigantisk luftslott uten snev av realisme i seg. Vi er dessverre redd det blir realiteten. 

Departementet må sørge for å bevilge nok penger til å gjennomføre reformen. Rammefinansieringen 
fungerer dårlig. Kommunene bruker dessverre mye av pengene som skal gå til barnehagesektoren på 
andre formål. Skal landet lykkes med at pengene kommer barnehagene og barna til gode, må vi 
tilbake til øremerking. La barnehagene få tilskudd etter antall barn, alder og oppholdstid. Enkelt, greit 
og forutsigbart! 

Det må til en formidabel rekruttering av førskolelærere for å komme i mål med målsettingene i NOU- 
en. En ting er at flere må lokkes til å ta førskolelærerutdanning. Noe annet er hvem som velger denne 
utdanningen. Poengsnittet for å komme inn på førskolelærerutdanningen er jevnt over så lavt, at 
barnehagene får en kvalitet på førskolelærerstudentene som er for dårlig. Yrket må oppnå anseelse 
og være attraktivt for folk med gode karakterer, folk som er motiverte, målbevisste og dedikerte til 
det de har valgt av studieretning og yrkesvalg. Skal Norge oppnå dette, må lønnen til 
barnehagesektoren opp på ingeniør- nivå. Hvis ikke, kan vi bare glemme at flere søker 
førskolelærerstudiet, at flere menn velger denne utdanningen og at de med gode karakterer velger 
en slik yrkesvei. 

Kort oppsummert; Intensjonene og målsettingene er meget gode. Blir de realisert vil det føre til en 
kvalitetsheving av dimensjoner. MEN; reformen må fullfinansieres. Rammefinansiering vil ikke være 
løsningen. Øremerk pengene til barna og til å sikre et godt kvalifisert personale. Da vil det kunne 
være mulig å få realisert målsettingene i NOU- en. Lykke til! 
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