
 

Høringsuttalelse til NOU 2012:1 Til barnas beste. Ny lovgivning for 

barnehagen 
 

Fra NLM-barnehagene AS, avd. Salem Åpen barnehage 

 

Vi viser til kapittel 6.4.4, Åpne barnehager, nest siste avsnitt, der det heter at åpne barnehager 

synes å fungere bra for familier som i liten grad deltar på andre samfunnsarenaer. Videre heter 

det at denne barnehageformen gir familier med negative holdninger til ordinære barnehager 

anledning til å bygge tillit. Slik bidrar åpne barnehager til at flere foreldre velger å sende 

barna i ordinære barnehager når barna blir eldre. Dette samsvarer med våre erfaringer, og vi er 

glade for at utvalget ser verdien av åpne barnehager.   

 

For egen del vil vi føye til at også mer ressurssterke familier benytter seg av og har utbytte av 

åpne barnehager. Vi anser dette som en av styrkene med denne barnehageformen fordi det 

danner grunnlaget for positiv modellæring og styrking av det sosiale nettverket for de mer 

sårbare familiene. 

 

Vi har følgende merknader til NOU 2012:1: 

BEHOV FOR SYNLIGGJØRING AV ÅPNE BARNEHAGER I LOVTEKST OG 

FORSKRIFT 

Vi mener at en likeverdig behandling av de åpne barnehager bør sikres med egne paragrafer i 

ny lov om barnehager. Loven slik den er foreslått ivaretar ikke åpne barnehagers egenart. 

Åpne barnehager passer ikke inn i systemet, og vi mener systemet må utvikles for å favne 

denne driftsformen. Som eksempel viser vi til side 72, kapittel 6,2,1: «Barn som ikke går i 

barnehage». Her heter det at «Mange barn som ikke går i barnehage tilbrakte tid i barnepark 

og åpen barnehage, i tillegg til å tilbringe tid sammen med familiemedlemmer» Underforstått: 

Åpen barnehage er ikke barnehage. 

 

§4 SAKLIG VIRKEOMRÅDE 

Her defineres hva en barnehage er. Et av vilkårene er "avtalt ukentlig oppholdstid på mer enn 

20 timer". Denne definisjonen omfatter ikke åpne barnehager. Vi mener at åpne barnehager 

burde defineres i et eget punkt her, eller det burde vises til definisjon et annet sted i loven. 

 

§22 KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE 

BARNEHAGER 



Dagens regelverk åpner for ulik tolkning og praksis fra kommune til kommune. Kommunene 

har i dag svært ulike systemer for telling av barn og beregning av tilskudd. Vi ønsker et 

regelverk som ivaretar åpne barnehagers behov for forutsigbar, tilstrekkelig økonomi og 

likebehandling mellom kommunene. 

 

§32: GRUNNBEMANNING 

Hvilke regler for grunnbemanning skal gjelde for de åpne barnehagene? 

 

§34 BARNEHAGENS AREAL INNE OG UTE 

Pr i dag drives de fleste åpne barnehager uten tilgang til eget uteareal. Vi foreslår at åpne 

barnehager får dispensasjon fra kravet om uteareal. 

 

§54 HELSEKONTROLL AV BARN OG PERSONALE 

Pr i dag spørres det ikke etter helseerklæring før barna begynner i åpen barnehage. Vi foreslår 

at åpne barnehager får dispensasjon fra dette kravet. 

 

 

Bergen 4. mai 2012 

for Salem Åpen Barnehage, 

Jorunn Bergo Aarvik 

 


