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Kunnskapsdepartementet 
 
Postboks 8119 Dep. 
0032 Oslo 
 
 

Høringsuttalelse - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for 
barnehagene 
 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 06.02.12 med høring om ny lovgivning for 
barnehagene. 

 

Høringen har blitt fordelt direkte til Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) som 
uttaler seg på vegne av NTNU. Fakultetet har fått innspill fra Psykologisk institutt, og 
høringsuttalelsen er basert på disse innspillene. 

 

Vi har følgende kommentarer til høringsutkastet: 

 

Barnehagesektoren har gått fra å være en mindre sektor i det norske samfunnet til å bli en sektor som 
omfatter de fleste barn. Fra 2011 har barnehagesektoren vært rammefinansiert, noe som har bidratt til 
mindre direkte kontroll med virksomheten fra myndighetene side. Disse endringene er utgangspunktet 
for Barnehagelovutvalgets mandat om å gjennomgå barnehageloven med forskrifter for å vurdere om 
regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor. 
Utredningen gir en grundig gjennomgang av situasjonen innen barnehagesektoren og vurdering av 
regelverket som styringsverktøy som munner ut i forslag til ny barnehagelov. 
 
SVT-fakultetet stiller seg positiv til at utvalget tar til orde for en mer presis utforming av lovens krav 
for å sikre at tilbudet er likeverdig og av høy kvalitet for alle barn, og at dette innebærer sterkere 
regulering på enkelte områder. Vi finner at barnehagelovutvalget har behandlet situasjonen til de 
yngste barna særlig grundig og lagt stor vekt på nyere forskning om små barns utvikling for å belyse 
”hensynet til barnas beste”. I utredningen legges det stor vekt på tilknytningsforskning og på at 
kvalitet for de yngste handler om muligheten for å danne gode relasjoner til ansatte og til andre barn i 
barnehagen. I diskusjonen om gruppestørrelse (kap.16.4) peker utvalget også på betydningen av 
stabilitet og regelmessighet og av å tilhøre en barnegruppe som ikke er for stor i forhold utviklingen 
av fellesskapsfølelse blant de yngste barna. Vi vil gjerne bidra til å fremheve viktigheten av dette 
punktet i tillegg til fokuset på vennskapsrelasjoner og tilknytning. Barnehageutvalget peker på at 
voksentetthet og pedagogisk bemanning er del av de avgjørende kvalitetsbestemmelsene i barnehage 
(kap. 16.2.5.). Flertallet i utvalget går inn for en grunnbemanning på 1:3 for barn under tre år og 1:6 
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for barn over tre år, og for en pedagogisk bemanning på 1:6 for barn under tre år og 1:12 for barn over 
tre år. Vi støtter denne vurderingen. 
 

 

Med hilsen  

 

 

Jan Morten Dyrstad 

dekanus 

(sign.) 

 
Åse Berg 

seksjonssjef 
(sign.) 
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