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Fra:    Agnes Olafson Lundemo 
[Agnes.Olafson.Lundemo@lillehammer.kommune.no]
Sendt:  3. mai 2012 09:13
Til:    Postmottak KD
Emne:   Høringsuttalelse : "Til barnas beste"

Fagutvalg for Oppvekst i Lillehammer kommune vedtok følgende i møte 20.04.12:

I et omfattende høringsgrunnlag foreslår rådmannen følgende forslag nevnt til høring: 

§32: Barnehagens grunnbemanning
En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks 
barn over tre år. 
En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil seks barn under tre år. En førskolelærer kan ha ansvar 
for inntil tolv barn over tre år.
Kommentar:
Lillehammer kommune har allerede vedtektsfestet at det skal være 3 ansatte pr 9/18 barn, av disse 
er den ene førskolelærer.
Endringen blir at vi må ha 1,5 førskolelærerstilling og 1,5 assistentstilling på 9/18 barn.

§33: Barnegruppen
Barn har rett til å tilhøre en gruppe i barnehagen
Kommentarer:
Det er betryggende at dette blir lovfestet. Dette er også i tråd med Opplæringsloven §8.2 
Organisering av elevane i grupper

§8 Rett til godt fysisk og psykososialt barnehagemiljø, §9 Det fysiske miljøet og §10 Det 
psykososiale miljøet
Dette gjenspeiler tilsvarer §9a i Opplæringsloven.
Kommentar:
Vi ser det som positivt at barns rett til et godt fysisk og psykososialt barnehagemiljø lovfestes.

§§ 40 – 49 omhandler barns rett til spesialpedagogisk hjelp og er flyttet fra Kap 5 i 
Opplæringsloven og over til ny lov.
Kommentar: Det er naturlig at retten til spesialpedagogisk hjelp reguleres i områdets egen lov.

Videre er det, som i Opplæringsloven, krav om forsvarlig system både for barnehageeier og 
kommunen som barnehagemyndighet 

Godkjenning av familiebarnehager innskjerpes bl.a. ved at antall barn per veileder reduseres fra 30 
barn til 12 barn.

§ 24 Moderasjonsordninger
…Alle kommuner skal ha inntektsgraderte satser..
Kommentar: Lillehammer kommune er av den oppfatning at det er uheldig å gå tilbake til et 
system som vi gikk bort fra for mange år tilbake. Med dagens makspris er en barnehageplass 
betydelig rimeligere enn den var tidligere. 

KONKLUSJON
Lillehammer kommune slutter seg til foreliggende lovforslag.

Mvh

Agnes Olafson Lundemo  
Fagansvarlig barnehageforvaltningen  
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