
 
Høringsuttalelse til NOU 2012:1 
Til barnas beste 
fra ”Narvik – barnehagene”, private og kommunale 
barnehager i Narvik kommune. 
 
 

Kap. 13 – 15 Et system for tilsyn med barnehagesektoren 
 
§ 16: Vi synes det er bra at det foreslås at det skal stilles krav til barnehageeier, om å 
ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i barnehageloven med forskrifter 
blir oppfylt. 
  
§17: Det bør være et minimumskrav om stillingsstørrelse (ressurser) i forhold til antall 
barnehageplasser., og det bør komme tydelig frem at Barnehagemyndighetens 
oppgaver også er å føre tilsyn og veilede i forhold til den pedagogiske (faglige) 
kvaliteten i barnehagene. 
 
Kap 18. Barn med særlige behov. 
 

1) Forsvarlig saksbehandlingstid.  
Vi er kjempefornøyd med at det er satt en 3 mnd frist for sakkyndig vurdering. 
 

2) Ang. PP tjenestens vurdering av miljøet i sin sakkyndig vurdering 
Vi ønsker at vurderingen som gjøres skal gjøres ut fra barnets behov og ikke sees i 
relasjon til miljø, kompetansesammensetning og lignende. Vi som jobber i 
barnehagen ser at kompetanse og miljø endres med hvilke voksne som er i jobb. Det 
endres ved bl.a.,.sykefravær og det er noe vi ikke rår over. Verken barnehage, 
foresatte eller PPT har kapasitet til å søke endringer i sakkyndigvurderinger, når 
miljøet endres. Barnet er der og barnet har sine behov uavhengig av endringer i 
miljøet.  
 

3) Hentet fra § 42 Sakkyndig vurdering 
Vi er glade for at det kan fattes midlertidige vedtak. 
 
Kap 24. Forslag til ny lov om barnehager 
 
 § 31 Styrer 
Når styrer har annen høgskoleutdanning enn førskolelærerutdanning bør det stilles 
krav om videreutdanning i barnehagepedagogikk, slik det foreslås i forhold til 
pedagogiske ledere med annen høgskoleutdanning. 
Som styrer er du ansvarlig for tilbudet herunder veiledning og støtte til det øvrige 
personalet og da må kompetansen på barn under 6 år være optimal. 
 
§32 Barnehagens grunnbemanning 
Positivt med økt pedagogtetthet og krav om at 25 % av grunnbemanningen skal ha 
fagbrev som barne og ungdomsarbeidere. 



Merknadene inneholder ikke tanker om NÅR man ser for seg at vi skulle komme på et 
slikt nivå mht. kompetanse. Det mangler tusenvis førskolelærere pr.dd. I tillegg må 
det vurdres om det skal være mulighet for dispensasjon vedr. Fagbrevkravet i 
eksisterende barnehager. I motsatt fall må barnehageeier pålegges at noen assistenter 
må ta fagbrev for å tilfredsstille lovens krav. 
Merknadene viser til at grunnbemanningen skal sikre personal som er psykisk og 
fysisk tilstede for barna. Da må lovforslaget også komme inn på kvantitet altså at det 
er behov for flere ansatte samlet sett. I dag er det slik at i minst 1/3 av barnas 
oppholdstid er det ikke full grunnbemanning. Arbeidstiden til personalet er kortere 
enn både barnas oppholdstid og barnehagens åpningstid og dette samsvarer ikke med 
god nok psykisk og fysisk tilstedeværelse hele oppholdstiden. 
 
§ 33 Barnegruppa og § 34 Areal inne og ute 
Ok forslag og merknader 
§ 33 gir mest ansvar til barnehage eier og styrer, men § 34 mer kommer inn på 
kommunene som samarbeidspartner i forhold til å godkjenne hva som er 
tilfredsstillende lekeareal inne og ute. Eksempelvis å kunne godkjenne uteareal som 
ikke ligger rett ved siden av selve barnehagehuset. 
 
 
 
Sluttkommentarer 
 
Likestillingsprinsippet mellom kommunale og private barnehager gjelder ikke når de 
kommunale barnehagene ikke får spare sine eventuelle gjenværende ressurser ved 
slutten av året til avsetning for oppgraderinger av f.eks. uteområdet etc. 
 
Med alle pålegg som kommer med det nye lovforslaget, bør antallet på 
planleggingsdager økes, for å gi personalet kompetanse til å møte alle kravene. 
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