
Høringssvar - NOU 2012:1 Til barnas beste. Ny lovgiving for barnehagene. 

 

Representanter for eiere i familiebarnehager i Trondheim viser til ovenstående høring og har 

følgende innspill:  

 

Vi støtter mange av intensjonene og mener at det er viktig å få gjennomslag for dette. Vi 

ønsker å ivareta familiebarnehagene som et mangfold i barnehagesektoren, og ønsker 

velkommen en endring i form av ny lovgiving. Mye at det som er presentert i NOU; Til 

barnas beste, vil være med på bygge opp familiebarnehagesektoren når det gjelder kvalitet, 

men vi ser også at noen forslag kan være med på å svekke sektoren, og gjøre den mindre 

attraktiv både for barn, foreldre, eiere, ansatte og veiledere. 

De nye bestemmelsene som går på hensynet til barnets beste, rett til godt fysisk og 

psykososialt barnehagemiljø, krav til forsvarlig system for barnehageeier og for kommunen 

som barnehagemyndighet, er noe vi selvsagt støtter. 

 

Vi finner det meningsfullt og nødvendig å gi dere informasjon om hvordan 

familiebarnehagesektoren i Trondheim er organisert, da kommunen er i en særstilling når det 

gjelder familiebarnehager i enkeltstående hjem, samtidig som det gir dere et bilde av hvordan 

denne sektoren fungerer så godt i Trondheim. 

 

Pr. 01.04.12 er det 81 private familiebarnehager, og en privat familiebarnehage med 8 hjem. 

En avdeling familiebarnehage er tilknyttet SIT- Barn. I tillegg er det tre kommunale 

familiebarnehager som er tilknyttet en kommunal barnehage. 

Når det gjelder fordeling av enkle og doble grupper er det 43 doble grupper og 38 enkle 

grupper.  

30 av de som eier/driver familiebarnehager i Trondheim er selv utdannet førskolelærere. 51 

familiebarnehager har veiledere, og det er til sammen 36 veileder, hvorav sju veiledere har 

veiledningsansvar for flere enn en familiebarnehage. 

Det er også flere familiebarnehager i Trondheim som har ansatt veileder/førskolelærer utover 

minstekravet som er i dag, for å sikre at deres barnehage innehar et godt kvalitativt tilbud. 

 

Trondheim kommune og familiebarnehagesektoren har gjennom flere år hatt et godt 

samarbeid. To ganger i året blir vi innkalt til fellesmøte med alle familiebarnehageeiere og 

kommunen, hvor vi får nødvendig og viktig informasjon som omhandler både vår sektor og 

barnehagesektoren forøvrig. I tillegg blir de som er veiledere i familiebarnehager innkalt til to 

fagdager/møter i året. 

I 2008 og 2009 gikk Rådmannen og Oppvekstkontoret inn for et samarbeid med Senter for 

barnehageutvikling -SEBU om en nasjonal konferanse for familiebarnehager i Trondheim. 

Konferansen blir avholdt annethvert år, og neste konferanse blir i 2013. 

19.juni 2009 vedtok Bystyret sak om Økt kvalitet og stabilitet i familiebarnehagesektoren . 

Det ble utviklet et Kvalitetsprogram for familiebarnehager i Trondheim 2010 -2012, i form av 

en Kurskatalog. Katalogen ble utarbeidet i et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne 

Høgskolen, Trondheim kommune og representanter for familiebarnehagesektoren. I tillegg 

har kommunen i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskolen, utarbeidet 

informasjonsheftet Veiledning i familiebarnehagen. Mer informasjon om dette finner dere på 

Trondheim kommune sin hjemmeside: www.trondheim.kommune.no  

 

 

 

 

http://www.trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=26808
http://www.trondheim.kommune.no/


Vi ønsker å presisere at hvordan familiebarnehagene er organisert i Trondheim i dag, er en 

situasjon vi ønsker å beholde. Stabilitet hos personalet er det som kjennetegner 

familiebarnehager i Trondheim, og stabilitet gir igjen en trygg hverdag for barn, foreldre, 

eiere/ ansatte og Trondheim kommune.  

Både enkle og doble grupper gir et likeverdig og et kvalitativt godt tilbud til barn og foreldre i 

Trondheim. Med andre ord har familiebarnehagene i Trondheim, jevnt over god kvalitet. 

 

Enkle og doble grupper i familiebarnehager. 

Vi stiller oss kritisk til at det er ønskelig å fjerne dagens ordning til doble grupper i 

familiebarnehager. Vi ser mange positiv sider og fordeler ved å kunne ha doble grupper. Med 

flere voksne gir det barn og foreldre flere å samarbeide med, og det kan være lettere for barna 

å finne et annet barn de kan utvikle et godt vennskap med. 

 

Hvis forslaget om å redusere antall barn, til tre, vil det muligens svekke de enkle gruppene i 

en familiebarnehage. Slik det er i dag kan man ha opptil fem barn avhengig av barnas alder.  

I tillegg forstår vi det slik at utvalget ønsker og kun tillate barn under tre år i 

familiebarnehagene? Dette er en situasjon som kan ramme sektoren vår. Det er ikke ukjent at 

familiebarnehager har blitt sammenlignet med en dagmamma i Trondheim, men vi har i de 

senere år fått en betydelig økt status i kommunen, hos foreldre og andre samarbeidspartnere. 

Det er viktig å poengtere at familiebarnehager i Trondheim scorer høyt på 

Brukerundersøkelsen, jevnt over. 

Vi ønsker sterkt å beholde dagens ordning, både med godkjenning av enkle og doble grupper. 

 

Bemanning og Pedagogisk bemanning.  
Vi støtter forslaget for økt bemanning i barnehage sektoren. At det blir mer pedagogisk 

bemanning i form av veiledning er noe vi har etterspurt i Trondheim i lengre tid. Dagens ordning 

gir for liten tid til å kunne gi et godt nok pedagogisk tilbud for de som er veileder i 

familiebarnehager. 

 

Særpreg 

Forslaget om at det ikke skal godkjennes ubebodde lokaler som et hjem i en familiebarnehage 

er noe vi støtter.  Samtidig ønsker vi å stille krav til at familiebarnehager som godkjennes skal 

være i et bebodd hjem, og ikke i sokkelleiligheter eller andre lokaler som ikke er i 

familiebarnehageeierens hjem. 

 

Vi stiller oss undrende til at utvalget mener det hjemlige preg blir svekket ved at 

barnegruppen kan være opptil ti barn (dobbel gruppe). Selv om det er åtte til ti barn i en 

familiebarnehage vil ikke det hjemlige preget bli svekket. Det er fortsatt et privat hjem og det 

hjemlige preget som kjennetegner familiebarnehager vil ikke forsvinne med antall barn! Slik 

det er i dag, vil det fortsatt beholde særpreget av det hjemlige, ved at man har større søsken 

som kommer hjem fra skole, ektefelle, besteforeldre som kommer innom og venner av egne 

barn. Det hjemlige preg og de mindre gruppene vil fortsatt være en familiebarnehage, og kan 

ikke sammenlignes med mindre grupper i ordinære barnehager, da dagene organiseres noe 

ulikt. Vi er i en unik situasjon når det gjelder organisering av dagene våre. Vi er ikke 

avhengig av andre enn oss selv, og det gir oss større frihet i hverdagen til å kunne gjøre 

spontane aktiviteter og turer, og gi barna varierte opplevelser og gleder i hverdagen. Denne 

friheten gir oss mye rom når det gjelder planlegging av det pedagogiske tilbudet i 

familiebarnehagen. 

 

 



Tilsyn og samarbeid 

Vi støtter utvalgets intensjon om at kommunen skal ha økt tilsynsmyndighet. Videre mener vi 

det er viktig at kommunen har en medbestemmelse til hvem som kan starte en 

familiebarnehage. For å sikre at en ny eier har de riktige egenskapene som kreves for å drive 

en familiebarnehage, både når det gjelder det pedagogiske siden ved driften og det 

administrative, mener vi kommunen skal kunne kreve referanser eller relevant 

dokumentasjon. Dette for å sikre at en ny familiebarnehage er av høy kvalitet. 

I Trondheim kommune har vi flere ulike typer tilsyn; Elektronisk, meldt og uanmeldt 

tilsynsbesøk, brukerundersøkelse, i tillegg til årlige møter vi har med kommunen. Vi er 

positivt innstilt til denne ordningen, men kunne gjerne tenkt oss mer tilsyn, men har forståelse 

av at det i dag mangler ressurser til å kunne fått gjennomført dette. Vi mener dette er noe 

utvalget kan tenke gjennom for å kunne sikre at alle familiebarnehager er av høy kvalitet. 

 

Når det gjelder samarbeid med andre instanser som PPT, BFT og barnevern ønsker vi at det 

bør være et mye tettere samarbeid enn det er i dag. Spesielt gjelder dette for vår sektor hvor 

det er mange ufaglærte som har den daglige kontakten med barna. I Trondheim er Bft (Barne 

og familietjenesten) delt inn i fire bydeler, og hvordan samarbeide er organisert er veldig 

forskjellig på de ulike bydelene. Vi mener det må finnes et minimum av samarbeid nedfelt i 

loven for å sikre de barn som går i en familiebarnehage får et likeverdig tilbud når det gjelder 

Barnevernstjenesten.  

 

Dispensasjon  
Vi mener mulighetene for dispensasjon fra utdanningskravet i barnehagen må fjernes fra 

barnehageloven. Spesielt gjelder dette familiebarnhagene som blir i en sårbar situasjon om 

dette kan tillates. Vi ønsker derfor at det ikke skal være mulig og fortsatt innvilge midlertidig 

dispensasjoner og støtter herved utvalget forslag. 
 

Økonomisk konsekvenser 

Vi ønsker at det skal være lik økonomisk støtte for alle familiebarnehager i Norge. Situasjonen i 

dag er at tilskuddet varierer mye fra kommune til kommune. Vi mener et forslag om lik støtte for 

alle familiebarnehager bør nedfelles i loven, og det er ønskelig at alle familiebarnehager skal få 

nasjonale satser å forholde seg til. 

Selv om vi er små bedrifter, har familiebarnehagene de senere år fått økte administrative 

oppgaver. Vi har med andre ord de samme krav som ordinære barnehager når det gjelder mange 

områder. Det er sjelden rom for administrative oppgaver i hverdagen, og dette må da gjøres etter 

barnehagens åpningstid. I snitt jobber en familiebarnehageeier ca 40 timer i uka i barnehagens 

åpningstid, administrative og andre oppgaver kommer i tillegg. 

 

 

Familiebarnehager som har uttalt seg er: 

Torshaug familiebarnehage 

Hammersborg familiebarnehage 

Steinberget familiebarnehage 

Flåklypa familiebarnehage 

Granliveien familiebarnehage 

Rypeveien familiebarnehage 

Perslia familiebarnehage 

Granliveien familiebarehage 

 

Bjørnebyen familiebarnehage ved Karin Hoemsnes, leder av gruppen. 


