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Høringssvar på NOU 2012:1 Til barnas beste 
 
Frelsesarmeens barnehager vil berømme arbeidet til utvalget. Det fremkommer klart og tydelig at det er 
kvalitet på tilbudet til barn og foreldre som er det aller viktigste, og man har foreslått gode endringer for å 
sikre dette. 
Vi ønsker også å understreke at eventuell gjennomføring av de foreslåtte endringene avhenger av at dagens 
finansieringsmodell fungerer etter intensjonene. Vi er noe bekymret for fremdriften her, særlig med tanke på 
kommuneøkonomien fremover. Vi opplever flere utfordringer; 
 

• tilskuddet til kapitalkostnader i helt nye barnehager, samt eldre barnehager med stort 
rehabiliteringsbehov må ivaretas bedre 

• mulighet for å kunne kontrollere at alle kommunens utgifter til barnehagedrift er med i budsjettet 
som danner grunnlag for tilskuddet 

• at likebehandling betyr 100 % tilskudd 
• at vedtakene kommer innenfor fristen som er satt til 1. februar  

Vi har valgt å trekke fram noen områder hvor vi ønsker å tydeliggjøre vår støtte til forslagene, samt påpeke 
noen utfordringer innenfor enkelte andre områder. 
 
 
KAPITTEL 14 
 

Frelsesarmeens barnehager støtter at det skal være et krav til inntektsgraderte betalingssatser. Vi vil også 
understreke betydningen av at lønnsnivået knyttet til satsene jevnlig  må vurderes. Disse har hatt en 
tendens til å henge igjen, slik at når hele lønnsnivået og også kostnadsnivået øker, så er det noen som sliter 
like mye selv om de har passert grensen for en sats.  

Kapittel 14.3 – Vurdering av foreldrebetaling og moderasjonsordninger 

 
Frelsesarmeens barnehager ønsker også å trekke fram muligheten for å inkludere mat i barnehagen 
i moderasjonsordningene. Vi ser en tendens til at foreldre ønsker å betale for at det lages eller leveres mat 
i barnehagen, og dette kan være en utfordring for enkelte foreldre. Det er også en utfordring for 
barnehagene fordi det blir vanskelig å imøtekomme begge grupper. 
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Frelsesarmeens barnehager støtter forslaget om arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning for 
assistenter i samiske barnehager. Vi undrer oss allikevel over at dette ikke er foreslått for alle – se 
kommentar til kapittel 19.2 Førskolelærerutdanningen. 

Kapittel 14.9 Barnehagetilbud til samiske barn 

For øvrig støttes endringene nevnt i kapittel 14. 
 
 
KAPITTEL 15 
Frelsesarmeens barnehager støtter forslagene til endringer nevnt i dette kapittelet.  
Det støttes at det ikke defineres maksimal oppholdstid for barna innenfor dagens åpningstider. Det er 
personalets oppgave å gjøre dagen god for alle barn, også de som er der i hele barnehagens åpningstid. 
Vi ønsker imidlertid å påpeke at dersom det skulle skje store

 

 endringer innenfor barnehagenes 
åpningstider i årene fremover, så bør dette vurderes i fht utviklingen. 

 
KAPITTEL 16 

Det er beklagelig at det ikke er tydeliggjort at en styrer i hver barnehage betyr daglig tilstedeværelse av styrer. 
Vår erfaring er at dette er viktig både for foreldre og personalet, og henger sammen med god 
personalutvikling og kvaliteten på barnehagen. Frelsesarmeen har barnehager både i Oslo og Asker. 
Styrerstillingene i de kommunale barnehagene der er organisert som enhetsleder eller områdeleder med 
ansvar for flere barnehager. Noen av de som har søkt seg bort fra de barnehagene beskriver at ansvar skyves 
til pedagogiske ledere, og det tar igjen tid fra arbeidet med barna. I våre barnehager har vi en styrer i hver 
barnehage. Vi opplever at det er positivt for vår del i fht rekruttering. 

16.2.1 Vurdering av styrerkrav 

Frelsesarmeens barnehager støtter paragrafene 32 – 34 og mener de danner grunnlag for gode og trygge 
rammer som gjør det mulig å drive et kvalitativt godt barnehagetilbud til beste for barn og foreldre. 
Vi støtter også at alle ansatte bør ha kunnskap om barns utvikling mm. For å sikre dette, foreslår vi 
at det legges opp til felles skolering i hver kommune jevnlig  slik at kompetansehevingen ikke blir 
for sårbar og at man kan knytte til seg gode forelesere som kommer mange til gode. 
 

Vi støtter flertallets forslag. Egne erfaringer tilsier at det kan være en berikelse med andre utdanninger når 
man får dette til å fungere, noe som vi erfarer til nå er personavhengig. Det er positivt at de kommer i tillegg 
til førskolelærerne, og at man dermed øker kompetansen til personalet totalt. 

16.2.8 Om godkjenning av andre utdanningsgrupper 

 
 
 

Forslaget om å lage en veileder om betydningen av gode tilvenningsrutiner støttes fullt ut. 
16.3 Vurdering av rutiner for tilvenning 
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Veldig bra for kvaliteten at dette sikres i større grad enn tidligere. Når det i dag kuttes i barnehagene, er det 
ofte på bemanningen siden dette er et av de få grepene man kan gjøre som monner. Mulighetene til dette 
blir borte dersom dette blir vedtatt og det vil være med og sikre bedre bemanning i alle barnehager. 

16.4 Barnegruppens størrelse og organisering 

At barn skal ha rett til å tilhøre en barnegruppe tolker vi dithen at utvalget tydelig ser hva barn trenger i fht 
trygghet for å kunne utvikle seg videre.  
 

Kun en bemerkning; i fht praktiseringen av størrelsen på utearealet mener vi det må gjøres en jobb i de store 
byene hvor det er mangel på plasser. Vår erfaring er at helsemyndighetene er lite fleksible og ikke tør å tenke 
nytt i fht hvordan man kan løse behovet for uteaktivitet når det er mangel på uteareal. 

16.5 Vurdering av krav til barnehagens arealer inne og ute 

 
KAPITTEL 18  
Frelsesarmeens barnehager støtter forslaget om å overføre opplæringsloven § 5-7 til barnehageloven. Vi 
håper det vil føre til at tilbudet som gis i barnehagen til førskolebarn i mindre grad vil bli preget av skolens 
måte å praktisere dette arbeidet på. 
Etterlysning; 
Er det mulig å innføre ekstra midler til barn med barnevernsvedtak i barnehagen? Slik det er i dag 
går man ofte veien via PPT fordi det er enklere for foreldre og personalet å takle følelsesmessig. 
Men det er en fare for at dette er feil vei å gå fordi man ikke får jobbet med årsaken, nemlig 
familieforhold/relasjoner. Dette må man melde til barnevernet, men vår erfaring er at det ikke 
tilføres ressurser til barnehagen i noe særlig omfang. Disse barna sikres ikke like godt som barn 
med særskilte behov. 
 
 
KAPITTEL 19  

Vi støtter innholdet i kapittelet og alt som gjøres for å øke både antall plasser og søkere til 
førskolelærerutdanningen. Det er også helt klart nødvendig at innholdet i utdanningen blir bedre. 

19.2 Førskolelærerutdanningen 

Vi er imidlertid forundret over at ikke forslaget om arbeidsplassrelater førskolelærerutdanning er 
foreslått for alle assistenter som ønsker å ta utdanningen på denne måten. Det ville i det minste 
vært bra i en fase hvor man intensiverer arbeidet med å få flere førskolelærere, og et viktig  tiltak for 
å sikre god kvalitet i barnehagene. 
 
For Frelsesarmeens barnehager 
Anne-Dorthe Nodland Aasen 
Virksomhetsleder – Frelsesarmeens barnehager 
Tlf: 22 99 85 22 – mob 474 66 343 
anne-dorthe.nodland.aasen@frelsesarmeen.no 
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